
Nieuwsbrief februari!     
HoHondenuitlaatservice Holten bestaat 5 jaar! 5 jaar 
geleden alweer dat ik mijn eerste wandeling als 
eigenaar van een uitlaatservice had. In die 5 jaar is 
er veel veranderd. Er zijn veel honden bijgekomen 
en op dit moment zit ik vol. Dit betekent helaas ook 
dat ik vaker ‘nee’ moet zeggen als er aanvragen 
voor andere/extra dagen komen. Er gaan nu zo’n 
40 40 honden met enige regelmaat mee op de 
wandelingen. Allemaal verschillende honden met 
allemaal heerlijke karakters. Nog geen dag heb ik 
spijt gehad van mijn keuze! Ik dank jullie allemaal 
voor jullie vertrouwen in mij. Op naar de volgende 
5 jaar!

Even voorstellen!

 

EnEnzo en Beau, 2 bijzondere rassen die je niet elke 
dag tegenkomt! Enzo is een Bayerischer 
Gebirgsschweisshund. Een zweethond dus. Enzo is 
een echte jager! Gelukkig kan hij best wel heel 
behoorlijk loslopen maar het is altijd opletten. Verder 
is het een hele gezellige vriendelijke en vrolijke hond 
die eigenlijk met alle honden goed overweg kan. 
BeBeau is een Pyreneese Berghond. Een waakhond. Al 
is Beau meer een echte goedzak. Beau wandelt niet 
mee in de groepen, maar hij gaat apart met mij 
wandelen. Ik noem hem vaak de IJsbeer. Het is echt 
een reus van en hond. Maar knuffelen kan hij als de 
beste.       

   Enzo     Beau

 

PPonca, de zwarte dame. Natuurlijk zijn alle honden 
bijzonder, maar met Ponca heb ik een speciale 
band. Ik heb heel hard moeten werken om haar 
zover te krijgen dat ze me vertrouwde. Ponca is en 
rescue hondje en ze vind mensen super spannend. 
Tegenwoordig schud ze haar staart er zowat af als 
ik haar kom ophalen.
En En dan Buco de Welsh Corgi, ook een niet 
alledaags ras. Buco is een klein, maar stoer 
mannetje. Hoewel hij korte pootjes heeft kan hij 
behoorlijk hard rennen! Buco is een fijn hondje bij 
de HUS. Speels, sociaal en vriendelijk. 

Groepsfoto!

Algemene info  
Van 1 t/m 5 mei geen wandelingen!

Wil je zelf eens mee wandelen? Laat het weten, het 
mag altijd!
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   Ponca     Buco

   Moos, Enzo, Balu, Tibo en Dazzle


