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Nieuwsbrief
Cani Informare
Honden uitlaten in groepsverband, Relaxed?
In de afgelopen 6 jaar ben ik in het bos al heel wat keren aangesproken door
andere wandelaars met de opmerking:

‘’Wat een heerlijk relaxte baan heb jij, en wat vermaken de honden zich met
elkaar. ‘’
Een mooi compliment natuurlijk, maar het voelt toch alsof het een makkelijk
karweitje is om met een grote groep honden een wandeling te maken in het
bos.
Het uitlaten van een groep honden brengt veel verantwoordelijkheid met zich
mee, tijdens het uitlaten ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid van uw
hond(en).
Daarom heb ik mij verdiept in honden- en roedelgedrag. Door het tijdig
herkennen van bepaalde lichaamssignalen van de honden, en het weten hoe
een roedel functioneert, kan ik adequaat reageren op de ontwikkelingen in
de groep.
Evenwichtige groepen creëren, dat is de kunst.
Uiteindelijk kom ik dan ‘’relaxed’’ over in het bos, ach eigenlijk dan best een
mooi compliment.
Met vriendelijke groet,
Mireille Mazzavillani

Vakantie Rooster 2012/2013
Hondenuitlaatservice Cani Allegri is gesloten
op de volgende data:
Kerstvakantie
-Zaterdag 22 December t/m zondag 6 Januari
Maandag 7 Januari wordt er weer gewandeld.

Opbrengst wandeling
De opbrengst voor
‘De Voedselbank Gooi &
Omstreken is:
€ 465,00
Bedankt voor ieder zijn bijdrage!

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
Mijn naam is Ollie en ik ben een field spaniel, ik ben augustus 2010 in Klazienaveen te wereld gekomen. Ik heb
daar een half jaar gewoond onder de naam Oscar. Toen mijn baas niet meer voor mij kon zorgen heeft hij mij op
marktplaats gezet. In februari heeft mijn huidige baas me opgehaald en sindsdien leef ik in Kortenhoef onder de
naam Ollie. Ik speel graag met een bal en met stokken in huis ben ik rustig en buiten lekker druk aan t speuren.
Zwemmen doe ik ook graag als je een stok of bal het water in gooit haal ik hem en breng hem netjes bij je. Ik
ben gehoorzaam maar af en toe heb ik geen zin om te luisteren. Ik ben geen allemans vriend maar als je mij een
keer uitlaat ben je mijn grootste vriend. Mijn baas en ik zijn vaak in het spanderswoud waar ik het erg naar me
zin heb en soms vergeet dat ik mijn baas in de gaten moet houden en ben hem dan kwijt. Elke woensdag wordt
ik opgehaald door Mireille om uitgelaten te worden wat ik heel leuk vind en ook goed voor me is om met andere
honden door het bos te lopen. Voor baasjes die geïnteresseerd zijn in field spaniels kijk dan op de site
http://www.fieldspaniel.nl.
Groeten John en Ollie Lagcher

Nieuws uit de hondenwereld van Cani Allegri
Facebook
Vanaf 4 mei 2012 is Cani Allegri ook actief op Facebook. Hier vindt u het laatste nieuws over de
Uitlaatservice,de Hondencasting en af en toe een leuk nieuwtje uit de hondenwereld!
Mis dus helemaal niks meer van Cani Allegri en volg ons vandaag nog op Facebook.
Onze Facebook link is: http://www.facebook.com/CaniAllegri

Bewegen houdt je fit
Hallo allemaal, ik ben Barco en ben bijna 14 jaar
oud, dat komt neer op 90 in mensenjaren. Dat
maakt mij de oudste meewandelende hond, bij
Cani Allegri. Ik geniet met volle teugen en loop
de hele wandeling voorop. De groep heeft veel
respect voor deze oude man.

Tarief verhoging
Met ingang van maandag 7
januari 2013 gaan de tarieven
voor een wandeling met €0,50
omhoog.

Ik hoop nog vele gezellige boswandelingen mee
te mogen maken.

Let op bij de betaling van uw
wandelkaart op het nieuwe
bedrag op uw factuur.

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

