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Nieuwsbrief
Cani Informare
Winter 2010 was genieten, afzien en een privéchauffeur...
25 jaar geleden werden wij getrakteerd op een winter met zoveel sneeuw als deze
winter in 2010. Ik kan u verzekeren dat ik echt hoop dat het vanaf nu weer 25 jaar
duurt voordat dit zich herhaalt. Met argus ogen volgde ik dagelijks de
weerberichten… Veel sneeuw, kans op gladheid, -10 graden vorst. Daar ik niet zo'n
held ben op de weg heb ik regelmatig op het punt gestaan om wandelingen te
annuleren omdat ik het onverantwoord vond om te gaan rijden. Maar dan hadden u
en ik geluk,want door de kou was er weinig werk voor mijn man Gerard en werd hij
mijn privéchauffeur.
Glijdend hebben we de honden gehaald, soms was er tegen een vluchtheuvel niet
eens op te rijden, vastzitten in de sneeuw op de parkeerplaats aan de Bachlaan enz.
Afzien was het!! Het slechte strooibeleid van de gemeente was hier mede debet
aan. Genoten hebben we ook, de meeste honden worden echt wild bij het zien van
sneeuw en gaan helemaal uit hun dak.
Heerlijk om naar te kijken.
Nu op naar betere tijden..het voorjaar.... al moet ik het nu wel weer doen zonder
privéchauffeur (Is toch iets minder glamour)
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2010

Nieuwe bus voor Cani Allegri

Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten
op de volgende data:

Ik heb niet zoveel met auto’s, maar toen ik ’’afscheid’’ nam van mijn
Citroën Berlingo vond ik dat, wat ik niet verwacht had, best wel even
erg. Natuurlijk is het hét busje waar de uitlaat mee begonnen is. Maar
als bedrijf moet je investeren en moest de Berlingo plaats maken voor
de Fiat. Trots ben ik op mijn nieuwe bus, die ingericht is met benches
in twee maten en een ventilatiesysteem voor optimaal vervoer van uw
hond(en).
De honden die met een foto op de bus staan zijn:
Yana, Aron, Dante, Marley, Gina, Shelly, Lola en Catootje.
Hartelijk dank voor jullie medewerking.

5 April (2 de paasdag)
30 April (Koninginnedag)
13 14 15 16 Mei (Hemelvaartweekend)
24 Mei (2de pinksterdag)
Zomervakantie
24 juli t/m 15 Augustus
Er word weer gewandeld vanaf
Maandag 16 Augustus.

Hondvriendelijke en veilige kilometers..daar gaan we voor.

Nieuwsbrief nog maar 2 keer per jaar
Vanwege mijn drukke werkzaamheden voor de uitlaatservice en de
dierenverzorging aan huis zal de Cani Informare nog maar 2 keer
per jaar verschijnen. Naar mijn mening is dit voldoende om u tijdig
te informeren over relevante zaken die betrekking hebben op de
uitlaatservice.

Even voorstellen… (Door Leny Schrumph)
Hallo mijn naam is jumper, een van de honden die 3 a 4 keer mee gaat met Mireille van de Kortenhoefse
uitlaatservice. Mijn ras is Shiba Inu wat staat voor Japanse jachthond 3 jaar geleden ben ik in Nederland
terecht gekomen nadat ik met mijn baasje uit Los Angeles naar Amsterdam ben gevlogen. Daar kwam ik terecht
in Hotel europa92 na een week ging mijn baasje weg om zijn ticket te veranderen...... Om vervolgens nooit meer
terug te keren, dit omdat hij werd gezocht door de FBI in Amerika en ipv. zijn ticket te veranderen,naar Parijs
was gegaan en daar werd gearresteerd. Vervolgens besloot Wim Schrumph jr. de bedrijfsleider,om mij 4 dagen
naar het asiel te brengen waar ik dood ongelukkig werd en niet meer at en dronk. Gelukkig werd ik door wim na
4 dagen opgehaald waar door ik weer een nieuwe baas had. Elke dag ging ik op en neer van Hilversum naar
Amsterdam en weer terug. Alleen was ik het leven niet echt gewend in de grote stad. Regelmatig ging ik stiekem
de deur uit om tussen de
gevaren van alle trams auto's en fietsen door te sluipen en mijn vertier te zoeken in het vondelpark om
vervolgens een uurtje of twee later weer uitgeput terug te komen. Ik had tenslotte ook mijn beweging nodig. Het
was alleen jammer dat mijn baas daar niet de tijd voor had, Wim jr. vroeg vervolgens of
Wim Sr. en Leny de ouders van Wim jr. het leuk vonden om tijdelijk op mij te passen.
Dit tijdelijke is veranderd in blijvend waardoor ik nu een geweldig leven heb doordat ik met Wim Sr. en Leny of
met Mireille volop beweging krijg. Daarnaast begin ik het nu ook leuk te vinden om met andere honden en
mensen om te gaan want daar had ik best wel moeite mee in het begin. Ik wil Mireille en de anderen honden dan
ook een stevige poot geven want mede dankzij jullie ben ik een gezellige en lieve hond geworden.
Veel dank van Tommie

Groeten, Jumper

Tommie is 17 jaar bij ons geweest en heeft
de afgelopen 4 jaar genoten van de
wandelingen met Mireille. Wij denken met
veel plezier terug aan de momenten dat
Mireille aan de deur kwam om hem op te
halen. Ondanks zijn hoge leeftijd en vele
gebreken was hij altijd weer in staat om
met haar mee te gaan.

Nieuws uit de hondenwereld

Aangezien het de laatste weken sterk
achteruit ging met zijn
gezondheid moesten wij hem in overleg met
de dierenarts in laten slapen.

Biologisch Bandje
Voor baasjes die liever geen chemische
producten gebruiken om hun hond te
beschermen tegen vlooien en teken is de
ProCare kruidenhalsband een goed alternatief.
De band bevat etherische oliën en is tot acht
weken werkzaam. €3,50 www.hondendingen.nl

Nogmaals dank aan Mireille voor de goede
opvang van Tommie.
Jan en Emma van Corteveen

Gevaarlijk eten voor een dier
-Chocolade
-Druiven en rozijnen
-Alliumsoorten: uien, knoflook, bieslook en prei
-Macadamianoten
Macadamianoten
Macadamia noten zijn bij veel mensen een
populaire snack. Ook worden ze soms
gebruikt in koekjes en snoep. Bij honden
worden echter op het eten van deze noten
wel een reacties gezien. De symptomen
zijn zwakte (vooral van de achterpoten),
sloomheid, braken, een dronkemansgang
en een hoge lichaamstemperatuur. De
precieze oorzaak voor het ontstaan van
vergiftigingsverschijnselen door het eten
van de noten bij honden onbekend. Bij een
vergiftiging is het verstandig direct uw
dierenarts te bellen. In de meeste gevallen
verdwijnen de verschijnselen vanzelf
binnen 24 tot 48 uur en is er sprake van
een volledig herstel.

Hond Belt 112
Vlak voor kerst heeft een hond 112 gebeld.
Toen de politie kwam kijken, bleek dat de
hond in de woonkamer met de kerstboom
aan de haal was gegaan. In dit spel was de
telefoon op de grond gevallen en heeft de
hond waarschijnlijk met zijn poot op de
sneltoets voor 112 getrapt…

Graag tot de volgende Cani Informare!
www.cani-allegri.nl

