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Nieuwsbrief
Cani Informare
Eindelijk! De lente begint
Wat hebben we er met z’n allen naar uitgekeken, eindelijk is het lente.
Na de winter, die mij overigens alles is meegevallen, zijn de
winterbanden weer in de opslag, mutsen, sjaals en handschoenen
uitgewassen en de sneeuwschuivers staan weer in de schuur.
Toch waren er afgelopen winter wel wat ongemakken, zo heb ik twee keer
een wandeling af moeten zeggen door hevige sneeuwval en de daarbij
behorende gladheid. Onverantwoord om dan met uw hond op pad te gaan.
Twee weken was er in het bos niet te wandelen, alles bevroren en
spiegelglad dus gewapend met spikes onder mijn laarzen was het
schuifelen geblazen.
Straks staat de zomer voor de deur,die kan ook voor ongemakken
zorgen,in de vorm van te warm weer, ook dan is het erg onverantwoord
om met uw hond op pad te gaan vooral tijdens de middagwandeling.
De kans op oververhitting neemt toe en is levensgevaarlijk bij honden.
Een hond heeft geen zweetklieren, warmte kan hij slechts afvoeren via
zijn tong(hijgen)en via zijn voetzolen.
Natuurlijk gaan wij altijd zwemmen met mooi weer,want koelen op warme
dagen is de beste remedie.
De wandeltijden zullen worden aangepast en er wordt zoveel mogelijk in
de ochtend gewandeld.
Ik wens u alvast een hele mooie zomer.
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2011
Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten op de volgende
data
Feestdagen:
Maandag 25 april (tweede paasdag)
Donderdag en Vrijdag 2 en 3 Juni (Hemelvaartweekend)
Maandag 13 juni (tweede pinksterdag)
Zomervakantie:
Maandag 25 Juli t/m Zondag 14 Augustus
Er word weer gewandeld vanaf maandag 15 Augustus.

Nieuw systeem Penningen
In de algemene voorwaarden staat vermeld dat wij
uw hond voorzien van een halsband met penning
met daarop het telefoonnummer van Cani Allegri.
Dit systeem wordt aangepast omdat veel honden de
halsband met de penning verliezen.
Ik verzoek u daarom een goed passende halsband
voor u hond aan te schaffen, en deze om te doen
wanneer u hond meegaat met de uitlaat.
Ik bevestig er dan een karbijnhaak met penning aan
met het telefoonnummer van Cani Allegri.

Even voorstellen… (Door Jeanne Bakker)
Hallo allemaal, wij zijn Bo en Guusje. Bo is al twaalf en Guusje 6. Heel in de verte zijn we familie. We komen
allebei van dezelfde fokker uit Zwolle en we delen een achterneef. Vroeger werden we altijd door onze baasjes
uitgelaten, maar soms verandert er wat in de omstandigheden en sinds eind 2008 mogen wij met Mireille mee.
Dat vinden we erg fijn! We zijn dol op alle andere honden en vinden het erg gezellig om mee te gaan.
Bij het uitlaten lopen wij niet naast elkaar, hoor. We zien elkaar thuis al zoveel.
Bo: Ik loop graag een beetje achteraan en kijk graag of er ergens iets eet- of kauwbaars ligt. Daar kan ik dan
helemaal in opgaan zodat ik soms wel een beetje traag meeloop. Maar omdat ik al 12 ben, gaan ze daar gelukkig
liefdevol mee om.
Guusje: ik ben dus van de voorhoede. Ik hou van rennen en voor een wedstrijdje draai ik mijn hand niet om. Ook
ben ik een waterrat. Als ik kan zwemmen dan doe ik het ook. Ik trek banen en kan de kant helemaal uit het oog
verliezen. Zo ben ik ooit halverwege de spiegelplas belandt. Ja, kon ik er wat aan doen?! Ik volgde een vliegje.
Wij zijn allebei nog steeds verbaasd over onze naam: Golden Retriever. Dat Goud snappen we nog wel: wij zijn
ons gewicht in goud waard voor onze baasjes. Maar waar slaat dat Retrieven op?! Wij brengen nooit een bal of
stok terug. Die gebruiken we om zelf mee te spelen, terugbrengen is zonde.
Na het wandelen doen we altijd een tukje waarbij Bo lekker hard snurkt. Guusje ligt het liefste op haar rug te
slapen met een knuffel in haar mond.
Elke ochtend als onze baasjes beneden komen gaat Bo klaarliggen om uitgebreid geknuffeld te worden en rent
Guusje naar de voordeur om heel voorzichtig maar toch snel de krant uit de brievenbus te halen.
Groeten, Bo & Guusje

Nieuws uit de hondenwereld
Barbara’s Mobiele Hondenspa
Wassen, Mini Groom & Masseren
Een nieuw en uniek verzorgingsconcept voor uw huisdier. De
professioneel omgebouwde Mercedes Sprinter is voorzien van alle
benodigdheden, waaronder een bad met hydromassage, een verstelbare
behandeltafel en droogapparatuur. U kunt kiezen voor alleen een
wasbeurt of een complete behandeling. En het mooie is: U hoeft de deur
niet uit want Barbara komt bij u aan huis.
Vies geworden bij de uitlaat?
Geen probleem, de rijdende wasstraat biedt de oplossing.
Wat heb ik toch een goed hondenleven, ik, Gina mocht een heuse welness
behandeling ondergaan in de mobiele spa van Barbara, ik had direct een
klik met haar,en was helemaal niet zenuwachtig dus dacht kom maar
op...Eerst werd ik helemaal geborsteld,heerlijk het begon al
goed,daarna in het bad met hydromassage en werd ingezeept met
hondenshampoo en afgespoeld met warm water.
Mijn oren en ogen werden schoongemaakt en mijn nagels zijn geknipt.
Vervolgens werd ik afgedroogd met masserende bewegingen met een
handdoek.
De föhn om helemaal droog te worden vond ik wel een beetje eng want
hij maakte nogal lawaai. Maar toen ik een heerlijke hondenparfum
opkreeg voelde ik mezelf een hele "dame".
Of ik het lang volhoud om zo mooi te blijven kan ik mijn baasje niet
beloven,want morgen in het bos zie ik weer zo’n heerlijke modderpoel
waar ik dan toch even heerlijk doorheen ga wentelen.
Gina
Meer meer
info op
www.hondenspa.nl
Voor
informatie
surf naar:
www.hondenspa.nl

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

