
Nieuwsbrief september!     
De De vakanties zitten er weer op en de herst is alweer 
begonnen. De zomervakantie is voor mij altijd een 
redelijk rustige tijd. Veel baasjes zijn thuis waardoor 
de groepen wat rustiger zijn. Dit betekent ook dat 
de groepen anders van samenstelling zijn. Dat geeft 
nieuwe vriendschappen, of juist weer oude 
vriendschappen die opbloeien omdat honden elkaar 
weweer zien. Na de zomer worden de groepen vaak 
opnieuw ingedeeld. Honden gaan op andere 
momenten mee, er is dan altijd een behoorlijke 
aanvraag aan nieuwe honden en zo is alles wat 
anders. De groepen moeten dan altijd weer even 
settelen, dit vraagt van mij iets meer sturing maar nu, 
een maandje later, heeft iedereen zijn plekje weer 
ggevonden!

Even voorstellen!

 

Balu, Boef, Juul, Bumper en Hondo, de Labradors 
van de uitlaat. Juul wandelt niet mee in de groepen, 
zij is al oud en kan geen uur meer mee naar het 
bos. Juul laat ik tussendoor eventjes een plasje doen 
en wat snuffelen. Boef woont bij Juul in huis. Boef is 
een bijzonder geval, want hij is een labrador die 
niet van water houdt! Balu, Bumper en Hondo zijn 
juijuist gek op water. Het kan hun niet genoeg zijn. 
Elke plas duiken ze in als ze de kans krijgen. Balu 
gaat al jaren met de uitlaat mee. Voor mij is het een 
heerlijke hond. Hij is heel stabiel en relax. Bumper 
en Hondo zijn jong en nog wat onbesuisd en lomp.   

Balu   Boef     Juul

 

Gelukkig zijn ze wel goed te sturen en kunnen ze het 
erg goed met elkaar vinden waardoor ze hun 
lievelingsspel lekker met elkaar kunnen delen! Met 
de kleine hondjes zijn ze allemaal super voorzichtig! 
Kortom, een heerlijk stel labradors!

Afscheid van de HUSAfscheid van de HUS

Na jaren van wandelingen met de uitlaat mee heeft 
Billy aan het einde van de zomer afscheid genomen. 
Voor Billy werden de wandelingen te veel. Hij is een 
dagje ouder geworden. Billy, hopelijk mag je nog 
jaren genieten van rustige wandelingen in de buurt!

Algemene info  
Van 26 t/m 30 december geen wandelingen!

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

Hondenuitlaatservice Holten |  Marleen Koning | 06 556 958 93 | www.husholten.nl 

Hondo     Bumper


