
Nieuwsbrief nummer 1!  
Een nieuwe manier om jullie allemaal op de hoogte 
te houden van het wel en wee van 
hondenuitlaatservice Holten. 
WWaarom een nieuwsbrief? Ik merk dat nu de 
groepen aardig vol zitten ik niet vaak meer de 
mogelijkheden heb tot het maken van filmpjes en 
andere berichtjes online. Via deze nieuwsbrief wil ik 
jullie op de hoogte houden van alles wat er speelt 
en de dingen die jullie honden meemaken tijdens de 
wandelingen! Daarnaast hoop ik leuke weetjes te 
kunkunnen delen.

Even voorstellen!

 
Dit zijn Mara en Buddy. Deze 2 dames hebben één 
gemeenschappelijke hobby. Vies worden! Alle twee 
gaan ze echt in elke plas liggen die ze tegenkomen 
en het liefste spelen ze samen in een plas. Gelukkig 
hebben ze vachten waar veel van de modder al uit 
is voor ze thuis zijn. Al heb ik soms wel met hun 
baasjes te doen. Dit zijn echt de 2 grootste 
smsmeerkezen van de hele uitlaat! Ik kan er wel van 
genieten als ik ze intens tevreden in een plas zie 
liggen, al snap ik ook dat niet iedereen dit leuk 
vind!

 

 

Dit is Dit is Syb, Syb is een stabij en woont in Holten. Syb 
gaat 2 keer per week mee wandelen. In de groep is 
Syb een heerlijke hond. Hij is sociaal, vriendelijk en 
altijd blij. Syb gaat al mee met de uitlaat sinds hij 
een puppy is. Is het geen knappe hond?  

Een groepswandeling 
NNadat alle honden zijn opgehaald voor de 
wandeling ga ik naar het bos. Ik heb 4 verschillende 
stukken bos waar ik kan wandelen. Gelukkig kunnen 
de meeste honden los, al blijft het natuurlijk altijd 
goed opletten met wild. Honden die iets minder 
goed luisteren of graag jagen zitten aan de lange 
lijn. Elke wandeling is het ook goed opletten voor 
wawandelaars en vooral fietsers. Ik merk dat het elk 
jaar drukker wordt in de bossen rondom Holten. Niet 
erg, maar het is voor mij wel anders werken. 
Gelukkig groei ik samen met de honden in deze 
drukte en vinden we elke wandeling weer onze 
weg!

Algemene info 
Van 03 t/m 23 augustus wegens vakantie 
geen wandelingen!

Wil je zelf eens mee wandelen? Laat het weten, het 
mag altijd!
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Wist je dat... 
Honden een unieke neusafdrukken hebben, net 
zoals wij mensen allemaal unieke vingerafdrukken 
hebben?
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