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Nieuwsbrief
Cani Informare
Winterslaap
Degene die mij al een aantal jaren kennen weten dat de winter niet
mijn favoriete seizoen is.
Voor degene die mij nog niet zo heel lang kennen, zal ik uitleggen waarom.
Ik hou niet van kou, en wat heb ik het koud gehad de afgelopen
vorstperiode, met temperaturen van -15 graden brrr, om dan twee keer
een uur in het bos te lopen valt nog niet mee.
De dagen zijn echt te kort,we krijgen te weinig zonlicht,ik heb veel
minder energie, heb eigenlijk nergens zin in en iets nieuws bedenken
gaat me ook slecht af in deze periode.
Dan bij het aandienen van de eerste voorjaarsdag word ik wakker uit
mijn 'WINTERSLAAP" en begin ik te bruisen van de energie.
De keuken krijgt een grote schoonmaakbeurt, de gordijnen worden gewassen.
Alle ramen gaan open, kijkend naar buiten constateer ik dat het terras
met de hogedrukreiniger onderhanden moet worden genomen.
De gang moet gewit worden en zo kan ik nog wel even doorgaan.
De zomertijd is weer ingegaan, heerlijk. Het donker is weer verschoven
naar waar het hoort...de nacht.
Ik wens u allemaal een heel mooi voorjaar en een mooie zomer.
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2012
Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten op de volgende
data:
Feestdagen:
Maandag 9 april (tweede paasdag)
Maandag 30 april (Koninginnedag)
Donderdag en Vrijdag 17 en 18 mei (Hemelvaartweekend)
Maandag 28 mei (tweede pinksterdag)
Zomervakantie:
Maandag 23 juli t/m Zondag 12 augustus
Er wordt weer gewandeld vanaf maandag 13 augustus.

Behandelen parasieten
Ze zijn er het hele jaar door, maar hun aantallen zijn het
grootst in de zomermaanden.
Vergeet daarom niet uw hond(en)te behandelen tegen
vlooien en teken.
Ook dient u uw hond(en) te ontwormen. Waarom?
Omdat vlooien eitjes van de lintworm bij zich dragen.
Als een hond een besmette vlo opeet kan daaruit een
volwassen lintworm ontstaan.
Advies: Ontworm uw hond(en) minimaal twee keer per jaar.

Even voorstellen… (Door Muriel Couvée)
Mijn naam is France (Frans). Zo heet ik, omdat ik uit Frankrijk komt. Ik ben volgens mij een labrador al twijfelen
mijn baasjes daar een beetje aan. Ik doe wel heel erg mijn best om op een labrador te lijken. Ik ben namelijk
echt dol op zwemmen (maakt niet uit hoe, waar en wanneer), voor tennisballen doe ik een moord, stokken zijn
interessant en eten is natuurlijk mijn liefste bezigheid.
Ondanks dat ik uit Frankrijk kom, heb ik ook wel iets met waterbouw. Als mijn baasjes op vakantie gaan naar de
bergen duik ik ook graag stenen op uit van die lekkere frisse snelstromende rivieren en leg die dan op een
hoopje. Het enige waar ik niet tegen kan zijn ambulances en politieauto’s met sirenes. Dat vind ik altijd zo zielig
dat ik dan spontaan moet huilen.
Ik ben ook dol op uit gaan. Het maakt mij niet uit waarheen! Op maandag en dinsdag gaan mijn baasjes al vroeg
naar het werk en ook ik sta al met mijn riem bij de voordeur. Mijn teleurstelling is dan ook groot dat ik dan niet
mee mag. Ik kan dan erg zielig kijken, maar weet dat het eigenlijk niet zo heel erg is, want zo halverwege de
ochtend komt Mireille en kan ik toch lekker hollen en spelen met de anderen van de hondenclub. Zo met al die
andere honden voel ik me wel het mannetje. Ga wel lekker mijn eigen gang, ze volgen me toch wel! En……vergis
je niet, ik ben dan wel al erg grijs, maar nog altijd heel actief.
Lik, France

Nieuws uit de hondenwereld
Indrukwekkende onderwaterhondenfotografie
Fotograaf Seth Casteel bereikt met zijn dieren fotografie nieuwe hoogtes - of
beter gezegd, dieptes - met deze bijzondere foto's van honden die de bal
achterna jagen in het water. De foto's geven een beeld van honden die wij nog
niet eerder hebben gezien, het worden net monsters! De Amerikaan
fotografeerde voor deze serie twaalf honden, waaronder een border collie, een
dashond, een bulldog, een Belgische Tervuren en een King Charles spaniel.
Met zijn documentaire stijl van fotografie is Seth een van de bekendste honden
fotografen en werkt hij voor onder andere bladen en boeken. Meer van zijn
werk is te zien op littlefriendsphoto.com.

De SnoepDog: De oplossing voor hondenpoep
Je kunt misschien binnenkort hondenpoep inruilen voor
hondenbrokjes met de nieuwe prullenbak speciaal voor
honden (baasjes)

De nieuwe innovatieve prullenbak
Vier studenten aan de universiteit van Tilburg hebben
innovatieve oplossing gevonden voor het
hondenpoepprobleem, namelijk de Snoepdog. De
Snoepdog prullenbak beloont hond en baas voor het
opruimen van hondenpoep. Wanneer een hondeneigenaar
een vol poepzakje in de prullenbak gooit rollen de
hondenbrokken uit de bak om de honden te belonen.

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

