
Nieuwsbrief 
Voorjaar 2018 

In het zonnetje! 
 

Lobbes 

Deze lieve lobbes heet Lobbes. Lobbes is een 

Wetterhoun kruising van 8 jaar oud. Hij is op 

zoek naar een lieve, doch consequente baas die lekker met hem op 

pad gaat. Hij is dol op spelen en knuffelen, maar ook een lekker 

tukje doen is voor hem geen probleem. 

Wanneer Lobbes het idee heeft dat hij de leiding op zich moet 

nemen dan wordt hij beschermend tegenover 'zijn' roedel. Het is 

dus zaak dat hij een baas treft die hem het vertrouwen kan geven 

dat hij niet hoeft te leiden. Hiervoor is een gehoorzaamheidscursus 

met Lobbes zeker aan te raden. Lobbes leert graag en doet alles 

voor een brokje en is daarom makkelijk te trainen. Komt u 

kennismaken met deze lieve kerel? 

Nieuws en Info 

Sinds een paar maanden wonen er bij ons centrum een tiental 

schapen. Zij maaien voor ons het gras rondom het pand en met 

onze Border Collies oefenen we het schapendrijven met deze 

dames. Nu zijn we tot de ontdekking gekomen dat er bij het 

vorige adres waarschijnlijk een stiekeme ram is geweest, want 2 

van de schapen blijken drachtig! Als alles goed gaat hopen wij half 

april de nieuwe aanwinsten te mogen verwelkomen! 

Lammetjes verwacht! 



Kittens weer in 

aantocht 

We hebben alweer van de eerste mooie dagen van het 

jaar mogen genieten, en dat betekent dat rond half mei 

de eerste kittens weer geboren gaan worden! Elk jaar 

vangen wij tientallen (drachtige) moeders en ongeveer 

100 kittens op die gevonden worden in Noord-Oost Friesland. Voor al deze kittens en moeders doen wij 

elk jaar weer ons best om een eigen thuis te vinden! Weet u, of bent u, iemand die op zoek is naar 

dierlijke gezinsuitbreiding in de vorm van kittens? Neem dan ook eens een kijkje in ons asiel! 

Wij gunnen onze kittens en onze adoptanten een leven vol plezier met hun 

nieuwe huisgenoten. Kittens worden daarom bij ons alleen per twee (of meer) 

geplaatst, tenzij er een jonge kat (<3 jaar) in huis aanwezig is of u minder dan 2 

dagen per week werkt. Recent onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat kittens 

die alleen opgroeien in een huishouden waar te weinig aandacht voor ze is, een 

veel grotere kans hebben op het ontwikkelen van ongewenst gedrag zoals 

onzindelijkheid, agressie, vernielzucht etc. 

De adoptiebijdrage voor een kitten bedraagt €100,-. Hier zitten de 

volgende (medische) handelingen bij in: 

 Vaccinaties, tot het moment van uitplaatsen bijgehouden 

 Elke 2 weken ontwormd 

 Ontvlooid 

 Chip, wordt gezet tijdens de neutralisatie 

 Neutralisatie, dit gebeurt wanneer het kitten 6-8 maanden oud is 

 

Zomervakantie 

Pension in de zomervakantie 

Bent u van plan om tijdens uw zomervakantie uw huisdier(en) 

bij ons Dierenwelzijnscentrum onder te brengen? Reserveer 

het verblijf dan tijdig! Met name de bouwvak loopt elk jaar 

snel vol tussen januari en februari.  

Wij willen u als trouwe klant niet teleurstellen, maar vol betekent helaas echt 

vol. Bent u niet in de gelegenheid om vóór februari uw vakantie te boeken? 

Neem dan tijdig contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. 

 



Wist u dat u sinds kort het verblijf van uw 

dier kunt upgraden? Voor uw kat kunt u 

een heerlijke knuffelsessie of 

verwenmaaltijd  bijboeken. Voor uw hond 

kunt u vleesmaaltijden, een wandeling, 

fietstocht, wasbeurt of trimbeurt 

bijboeken! Tussen mei en september kunt 

u zelfs een hondenijsje (of twee) bij het verblijf van uw hond boeken, om hem/haar op de warme 

dagen van een verkoelende snack te laten genieten. 

Ook bieden wij verscheidene arrangementen aan. U kunt uw upgrade(s) bij het maken van uw 

reservering of bij het brengen van uw dier aan ons doorgeven.  

Upgraden 

Tarieven upgrades 

Upgrades 

 Kleine hond Middelgrote hond Grote hond 

Vers vlees maaltijd € 1,- € 1,50 € 2,- 

Honden ijs € 1,- € 1,50 € 1,75 

Wandelen € 10,- € 10,- € 10,- 

Fietsen € 10,- € 10,- € 10,- 

Borstelen/

knuffelen 
€ 7,50 € 7,50 € 7,50 

Wassen € 12,50 € 17,50 € 22,50 

Trimmen De prijs voor het trimmen is afhankelijk van 

Trimsalon Doks in Dokkum. Arrangementen 

 Kleine hond Middelgrote hond Grote hond 

Activiteiten-arrangement €25,50 €25,50 €25,50 

3 activiteiten (wandelen of fietsen) naar keuze 

Combi-arrangement €29,75 €34,- €38,25 

Een activiteit naar keuze, een knuffel-/borstelbeurt en een wasbeurt   

Combi-Deluxe arrangement €31,45 €36,55 €41,65 

Twee vers vlees maaltijden & een activiteit naar keuze & een knuffel-/borstelbeurt & een wasbeurt  
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Loca’s Hondenijs 

Van mei t/m september kunt u bij ons 

terecht voor hondenijs! 

Het ijsje en stokje zijn volledig eetbaar en een heuse verkoelende verwennerij voor uw hond!  

Ook hebben wij grootverpakkingen te koop, zodat u met warm weer altijd een verkoelende 

snack voor uw hond in huis kunt hebben! 

 

Tarieven Loca’s Hondenijs 

Loca’s hondenijs is verkrijgbaar in de varianten ‘Cool Dog’ en ‘Beef’. Beide varianten zijn lactosevrij, 

volledig eetbaar en zitten vol met de beste ingrediënten voor uw trouwe viervoeter! 

Wij adviseren om snacks altijd onder toezicht te 

geven en te allen tijde vers drinkwater voor uw 

huisdier(en) ter beschikking te hebben. 

Beef 

Een volledig natuurlijk, 

graanvrij ijsje met vers 

rundvlees  

Prijs per stuk 

Small € 1,- 

Medium € 1,50 

Large € 1,75 

Grootverpakking 

6x Small € 4,95 

4x Medium € 4,75 

3x Large € 4,50 

Cool Dog 

Een heerlijk crème-ijsje met 

stukjes worst en zalmolie 

Prijs per stuk 

Small € 1,- 

Medium € 1,50 

Large € 1,75 

Grootverpakking 

6x Small € 4,95 

4x Medium € 4,75 

3x Large € 4,50 

Cool 
Dog 

Beef 


