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1.Van de bestuurstafel,
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief 2012, en we kijken terug op een goed jaar. Onze
beide evenementen waren weer een succes en ook de regio activiteiten worden steeds
verder uitgebreid, er hebben zich afgelopen jaar weer nieuwe regiocontacten aangemeld
en de bestaande regio’s krijgen ook steeds meer belangstelling voor de gezamenlijke
wandelingen. Op site kunt u op pagina nieuws/regio de diverse activiteiten van de
verschillende regio’s volgen.
Het bestuur was zeer tevreden over de nieuwe locatie en hebben de nieuwe data geprikt
voor de evenementen voor volgend jaar. Aangezien het een populaire locatie is hadden
we niet veel keus en zijn het de volgende data geworden: ALV met beoordeling 12 mei
2013 en het Treffen op 25 augustus 2013.
Ook op de Facebook pagina van de club worden steeds vaker nieuwtjes en
wetenswaardigheden uitgewisseld. Ook worden er adviezen en tips over de schapendoes
gedeeld. Dit is een besloten groep voor de leden van de Schapendoes Club, indien u niet
weet hoe u aan te melden, kunt u zich aanmelden bij een van de beide beheerders, Dirk
Heermeyer en Janny Wierda, die helpen u dan verder. Ook kunnen andere leden u
uitnodigen voor deze pagina.
Onder punt 7 vind u de gegevens over de betaling van de contributie 2013, in
tegenstelling van wat het bestuur gehoopt had is het “nog” niet mogelijk om de
contributie automatisch te innen.
En bij deze wenst het bestuur u allen prettige kerstdagen en een gezond en
veilig uiteinde en een goed begin van 2013
Het bestuur
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2.Schapendoes Treffen 9 september 2012
We waren deze keer op onze nieuwe locatie n.l. Manege Fjordhest-Gard in Hoenderloo
en deze locatie viel in goede aarde.
Het was prachtig mooi weer en op het terrein was voldoende gelegenheid om in de
schaduw te zitten.
De dag begon met een schapendoeswandeling, hier deden ongeveer 50 honden met hun
begeleiders aan mee.
Er was een lange route voor de ervaren wandelaars en een korte route voor de
onervaren wandelaars en de jonge honden die nog niet zover konden lopen.
De gezamenlijke lunch was ook een succes, 40 mensen hadden hier voor ingeschreven.
En dan na deze lunch de hondenkermis, daar deden 30 koppels aan mee en was weer
een doorslaand succes. Voor foto’s zie website en voor een uitgebreid verslag zie
“Fientje op het Schapendoes Treffen 2012” verderop in deze nieuwsbrief.

3.Samenwerking Nederlandse hondenrassen
Zoals de meesten onder u wel zullen weten, hebben we in Nederland een aantal
inheemse hondenrassen zoals onze schapendoes.
De Nederlandse hondenrassen zijn: Hollandse Herder (3 variëteiten), Saarlooswolfhond,
Nederlandse Schapendoes, Hollandse Smoushond, Drentsche Patrijshond, Stabyhoun,
Wetterhoun, Nederlandse Kooikerhondje en Markiesje,
De rasverenigingen van deze rassen hebben vorig jaar al eerder samengewerkt en toen
is het boekje “de Nederlandse Rassen” tot stand gekomen. Voor dat boekje heb ik de
teksten en foto’s van ons ras aangeleverd en zo hebben alle andere rasverenigingen ook
hun bijdrage geleverd.
Deze samenwerking is goed bevallen en heeft daarna in tot een intensiever contact
geleid en is er overleg geweest of we niet op meer manieren de Nederlandse
hondenrassen kunnen promoten.
Één van de mooiste manieren om alle rassen tegelijkertijd te promoten is een speciale
show voor de Nederlandse hondenrassen te organiseren.
In overleg met de Raad van Beheer is er nu besloten dat we volgend jaar een
gezamenlijke CAC show gaan houden. Afhankelijk of dit een succes wordt, is het niet
uitgesloten dat het een jaarlijks of 2 jaarlijks evenement gaat worden.
Alle rasverenigingen van de Nederlandse hondenrassen werken hier aan mee (dit was
ook de eis van de Raad), en één van de grootste rasverenigingen “de Nederlandse
Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen” heeft al aangeboden om een groot deel van de
organisatie op zich te nemen en ook K.C.Zwolle wil hierin meewerken.
K.C Zwolle heeft een eigen terrein wat uitermate geschikt voor het houden van een
openlucht tentoonstelling.
Natuurlijk zullen ook alle andere rasverenigingen hun steentje bij gaan dragen. Zo heb ik
de website www.nederlandsehondenrassen.nl hiervoor gemaakt. En dit alles heeft
geresulteerd in het volgende:
29 Juni 2013 CAC SHOW Nederlandse Hondenrassen te Zwolle
Het wordt een evenement voor alle Nederlandse hondenrassen en de inschrijving staat
dan ook alleen open voor de Nederlandse hondenrassen, en er zullen uitsluitend
nederlandse keurmeesters worden uitgenodigd.
Op www.nederlandsehondenrassen.nl staat alle verdere informatie, en zodra de
inschrijving geopend is zal op de deze site het inschrijfformulier gepubliceerd worden.
J.W.G
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4.Regio contact
Hallo Schapendoes liefhebbers,
graag wil ik mezelf even kort voorstellen omdat ik me heel graag wil gaan inzetten als
regiocontact voor Limburg.
Mijn naam is Marion Quaedvlieg, getrouwd, 55 jaar, woon in Heerlen, geen kinderen en
helemaal gek van honden en alles dat daarmee te maken heeft. In de jaren 80 begonnen
met de Old English Sheepdog waarvoor ik ook jaren met veel plezier de
regiovertegenwoordiging heb gedaan, geshowd en twee nestjes gefokt onder de
kennelnaam “Shamblewain’s”.
In 1990 deed de eerste Petit Basset Griffon Vendeen zijn intrede in ons gezin en heb ik
inmiddels al vele jaren met een enorme inzet en heel veel plezier en succes PBGV’s
gefokt, geshowd en nog veel meer voor dit ras gedaan; de kennelnaam is gebleven tot
op de dag van vandaag.
Heb ook de “andere kant” van het hebben van honden willen ervaren en ben werkzaam
geweest als dierenartsassistente. Inmiddels lekker thuis bij de honden, wandel
ontzettend veel en vaak, heb jarenlang menige PBGV geholpen met de vachtverzorging
(plukken), doe dat nu nog maar op zeer bescheiden schaal, heb homeopathie voor
honden gestudeerd en ben eigenlijk altijd bezig!
In 2011 hebben wij besloten om onze oude liefde voor de herders ook weer op te pakken
en kwam onze eerste Schapendoes, Imke (Gucci De Ronya vd Bonte Boelenham) bij ons,
dit jaar gevolgd door Yinthe (Idem De Ronya vd Bonte Boelenham) nu 5 maanden jong.
Nou, beide dames hebben ervoor gezorgd dat er in een korte tijd zo’n enorme liefde voor
dit ras is ontstaan bij ons beide, ja hoor helemaal in de ban van..., dat ik graag iets
meer wil doen!
Dus zou ik het geweldig vinden om in Limburg liefhebbers van de Schapendoes bij elkaar
te krijgen om samen te gaan wandelen en gezellige uren met elkaar door te brengen.
Uiteraard zoek ik dan een gebied waar de honden lekker los kunnen rennen en na afloop
natuurlijk koffie en vla(ai) !! Mochten er mensen zijn die mee willen helpen dan graag,
hoe meer zielen hoe meer vreugd. Omdat de decembermaand heel druk is met
feestdagen is het mijn idee om van start te gaan in het nieuwe jaar, en wel op zondag 13
januari 2013 met een winterwandeling. Tijd, plaats en verdere details volgen dan nog.
Marion Quaedvlieg, Imke en Yinthe
marionquaedvlieg@home.nl

5.Nieuws van en voor de leden
1. Een volwassen hond er bij !!
Sinds 2010 ben ik in het gelukkige bezit van een Schapendoes reu genaamd Elmo (Frodo
Raqui van ’t Haskerhûs), een fantastische hond.
Tot begin dit jaar ging Elmo overdag, wanneer ik aan het werk ben, naar de buren, waar
hij lekker samen kon spelen met Labrador Doenja. Door een onverwachte echtscheiding,
verhuizing van Doenja en alle andere perikelen die daarbij horen, kon hij niet meer naar
deze opvang toe.
Elmo bleef ineens veel alleen thuis, de uitlaatservice kwam wel maar ik merkte aan hem
dat hij dat niet leuk vond, zo alleen thuis, hij miste gezelschap van en contact met
andere honden. Tijdelijk kon hij gelukkig 2 dagen per week naar Diana, en als hij samen
met Sien en Lotte kon zijn was hij veel vrolijker en tevredener, maar dat was geen
structurele oplossing.
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Mijn buren gaven aan dat ook zij merkten dat hij zoveel alleen zijn niet leuk vond: deze
Schapendoes huilt zodra hij alleen is als een wolf, keihard en langdurig, en dat ging ze
natuurlijk snel vervelen. Ik moest dus zorgen voor gezelschap, leek mij.
Ik wilde eigenlijk altijd al wel een tweede hond maar heb vanwege m’n werk geen tijd
voor een pup. Ik had geen ervaring met het nemen van een volwassen hond, maar dat
zou wel een uitkomst zijn, zolang ik de geschiedenis en reden van herplaatsing goed zou
weten.
Misschien een herplaatser via de club of iets dergelijks, van een normale hond die door
omstandigheden een nieuw huis zocht? Dat de 2e hond ook een Schapendoes moest zijn
stond niet ter discussie.
Dus maar eens met Janny en Peter, de fokkers van Elmo besproken, en van het een
kwam het ander: na wat gesprekken kwamen zij met de suggestie van een van hun
honden: Elmo’s moeder Raqui.
Raqui is net 7 jaar (29-5-2005) en heeft haar bijdrage aan het rast geleverd en haar
nestjes gehad. Herplaatsing was niet echt noodzakelijk, Raqui was een stabiele factor in
de roedel, en omdat ze altijd in een groep heeft geleefd, wilden ze haar sowieso niet
ergens alleen plaatsen. Maar met mijn situatie kwam alles heel mooi bij elkaar.
We begonnen met de her-kennismaking. Natuurlijk kende ik Raqui, maar als moeder van
mijn hond, niet als “mijn” potentiële hond. Kijken of het klikte tussen haar en mij, tussen
Elmo en haar.
We zijn een paar keer gaan wandelen en dat ging vanaf het eerste moment perfect.
Moeder en zoon accepteren elkaar zonder problemen. Daarna is ze een aantal
weekenden komen logeren. De eerste keer was meteen feest, mevrouw wilde graag mijn
buurt verkennen voordat ze besloot of ze hier wilde wonen en nam de eerste ochtend
direct de benen. Overal zoeken en roepen maar niks, geen idee waar ze zo snel heen
gerend was.
Na drie kwartier Janny en Peter maar gebeld, die direct in de auto wilden stappen om
mee te komen zoeken. Net toen ik de telefoon had neergelegd kwam Raqui vrolijk de
oprit opgehuppeld. Daarna is ze nooit weer weggelopen gelukkig.
Het samen zijn met Elmo, en kat Vivaldi, ging als vanzelf. Toen we van beide kanten
redelijk zeker wisten dat het goed zou gaan hebben we besloten dat ze na mijn vakantie
definitief bij mij zou komen wonen. Ik heb nog nooit zo naar het einde van mijn vakantie
uitgekeken!
Ondertussen is Raqui nog gesteriliseerd, we moeten natuurlijk geen ongelukjes hebben
met moeder en zoon, hoe leuk puppy’s ook zouden zijn.
Op 2 augustus heb ik haar dan eindelijk opgehaald, inmiddels woont ze nu dus bijna 3
maanden bij ons, en het is alsof het nooit anders is geweest. Het is verbazingwekkend
hoe snel je je weer aan zo’n nieuw dier hecht!
De eerste dagen had Elmo een beetje last van een enig-kind-syndroom. Je zag hem
denken “het was leuk, wanneer gaat ze nu weer weg”. Even wennen om de aandacht te
delen. Raqui hield zich wijs op de achtergrond, ze lag meestal een beetje apart van ons
rustig de boel te observeren.
In de loop van de weken zag ik haar ontspannen en langzaamaan wennen aan haar
nieuwe thuis. De honden zochten elkaar steeds meer op, 10 meter uit elkaar liggen werd
vijf, vijf werd twee en nu zijn ze onafscheidelijk.
Ik hoorde vooraf van ervaringsdeskundigen dat het een maand of 3 duurt voordat de
hond “zichzelf” is in een nieuwe omgeving, en dat klopt bij ons aardig.
In het begin vond Raqui uitlaten niet echt leuk, ze liep het liefst zo snel mogelijk weer
naar huis na een plas en poepje. Om het al helemaal niet over fietsen te hebben.
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Natuurlijk moest ze ook eerst conditie opbouwen, Elmo traint dagelijks om zijn bespiering
op peil te houden dus die had een grote voorsprong.
Opbouwen hebben we langzaam gedaan, kleine stukjes meerennen en dan heerlijk
halverwege als een prinsesje rond worden gereden in de fietskar. Inmiddels staat die
werkeloos in de schuur, holt en snuffelt ze overal mee, scharrelt op haar gemak in de
rondte en hoeft niet meer zo gehaast naar huis.
De clubwandelingen vindt ze leuk, maar vaak nog wat druk. Dan gaat ze lekker haar
eigen gang en mengt zich niet teveel in de groep, maar blijft er wel goed bij. Blaadjes en
takjes aan haar poten maken niet meer uit, terwijl ze in het begin echt geen stap meer
verzette als er maar een grassprietje dwars zat.
Ze springt zelfs over sloten achter Elmo aan, af en toe zichzelf daarbij iets overschattend!
Omdat ze hier bij mij veel los lopen in de uitlaatgebieden, wilde ik haar natuurlijk wel wat
onder controle kunnen houden, dus we zijn ook op cursus gegaan. Raqui liep in het begin
graag ver voor ons uit en kwam niet snel terug als ik haar riep. Op naar basisles
gehoorzaamheid, in de beginnersgroep tussen de pups!
Omdat ze op 0 begon qua commando’s was dat toch het beste volgens de instructeur.
Gelukkig heeft deze man zelf een Schapendoes, dus die begrijpt wel hoe het allemaal
werkt bij ons ras.
Voor Raqui en mij is het leuk om iets samen een-op-een te doen, trainen blijft een goede
manier om je hond beter te leren kennen. Hoe reageert ze, hoe moet je haar wel of juist
niet motiveren. Ze doet het heel goed op les en ook thuis, maar zoals een (eigen)wijze
Schapendoesdame betaamt, alleen wanneer ze zin heeft.
Het commando “zit” bijvoorbeeld kent ze inmiddels prima, maar ze beslist zelf of het
nodig is om uit te voeren of niet. Soms wil je gewoon liever staan en niet met je billen op
de koude grond!
Voor de rest is het ook heel veel familie trekjes ontdekken. Gewoontes die ik ken van
Elmo of Sientje (van Diana) blijkt Raqui ook helemaal te hebben. Ze is bijvoorbeeld nog
waakser dan Elmo, tegenwoordig slaat Raqui eerst aan en hij valt direct bij, terwijl ik
altijd dacht dat hij zo ontzettend waaks was. Net als Sientje heeft Raqui ook de nodige
jachtgenen, neus aan de grond en speuren.
En ze discrimineert net zo hard naar andere rassen, alleen blaft ze vooral heel fanatiek
waar Elmo eigenlijk altijd hard gromt (helaas lukt dat afleren nog steeds niet).
De poes Vivaldi kan dagelijks rekenen op een flinke knuffel, gelukkig is die Elmo’s
onstuimige liefde al bijna 3 jaar gewent dus de likken van Raqui er ook nog bij zijn geen
probleem.
Wat moeder en zoon (nog) niet gemeen hebben is Elmo’s passie voor water. Dat is zo’n
beetje het enige moment dat ze niet schouder aan schouder op pad zijn.
Voor de kinderen in de buurt blijven we een bezienswaardigheid. Op de een of andere
manier trekken Schapendoezen altijd aandacht, en ze kunnen er maar niet over uit dat
“zo’n klein zwart hondje de moeder is van die grote Elmo”. “Het is vast andersom” heb ik
al vaak horen fluisteren.
Gelukkig zijn ook de buren erg tevreden, volgens hen is Elmo een andere hond geworden
nu Raqui erbij is, ze horen hem nooit meer huilen en vinden het een prachtig stel samen.
Totaal geen overlast meer, waar ik vanzelfsprekend erg blij om ben.
Kortom, het opnemen van een volwassen, 2de Schapendoes in ons huishouden is een
groot succes. Twee is echt nog leuker dan een, allebei individueel zijn het heerlijke
honden maar het aller-fijnste: je ziet ze samen ziet genieten. We kunnen het ons hier
niet meer voorstellen zonder haar.
Marjolein
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2. Fientje op het Schapendoes Treffen 2012
Op 9 September dit jaar was het weer zover, het “Schapendoes Treffen 2012”. Dit jaar
op een andere locatie n.l. op de Manege Fjordhest-Gard te Hoenderloo.
Het was weer een stevig ritje voor Fientje en haar baasje en vrouwtje, maar autorijden
doet onze Fien erg graag dus dat was niet zo’n probleem. Door die flinke rit konden wij
helaas niet aan het ochtend programma deelnemen.
Op het ochtendprogramma stond een prachtige wandeling in de buurt van de manege.
Er liepen zo’n 50 honden mee, samen met hun baasjes. Bekijk de foto’s op de site eens
van deze wandeling. Die spreken voor zich. Heerlijk wandelen in de prachtige natuur, en
natuurlijk ook genieten van het heerlijke weer, want de weergoden hadden volgens mij
een geweldig humeur deze dag. Het was prachtig weer!
Maar helaas voor ons, daar konden we niet bij zijn.
Iets voor de lunch arriveerden wij bij de manege en het was er gezellig druk. Steeds
meer doezen arriveerden samen met hun baasjes en die konden gelijk gaan genieten van
een heerlijke lunch, met (vind ik zelf) een erg lekker soepje. Dat gaat er natuurlijk altijd
wel in!
Ook werd er al snel weer volop gekletst en was het erg leuk om alle mensen en doezen
weer eens te zien. Er hing een lekker ontspannen sfeertje, iedereen had het naar zijn zin.
Na de lunch kwam het grote spektakel, de hondenkermis. Onder toeziend oog van alle
deelnemers werden de verschillende parcoursen en hindernissen aangelegd. Iedereen
was erg nieuwsgierig.
Gelukkig kreeg de organisatie gelijk wat hulp aangeboden van diverse omstanders dus
gezamenlijk werd alles snel klaargezet.
Zo, dan zullen we maar eens beginnen!
De organisatie gaf een korte uitleg hoe het spel gespeeld zou gaan worden, en als eerste
stond voor Fien de kwispel-wedstrijd op het programma. Samen met het vrouwtje ging
ze de strijd aan om zo lang mogelijk te kwispelen. De hond die het langste aan een stuk
door stond te kwispelen had gewonnen. En we begonnen goed. Kwispelen, dat kan onze
Fien wel hoor, maar dat geldt eigenlijk wel voor alle schapendoezen. Het enthousiast
maken van Fien, aanmoedigen enz. ging goed en Fien zette een mooie tijd neer, maar
werd uiteindelijk overtroefd door diverse andere honden.
Leuk, die kwispel-wedstrijd, en de honden en deelnemers hadden er erg veel plezier in.
Maar, nu is het zo dat Fien altijd gaat loeien (huilen) als een kleine wolf als ze zo
aangemoedigd wordt, en dat deed ze dus ook. Nou, dat werkt aanstekelijk hoor, alle
andere doezen die er bij stonden gingen mee loeien. Geweldig leuk, en ze bleven maar
bezig. Uiteindelijk werd het wat stiller maar toen hoorden we de honden aan de andere
kant op het veld ook loeien. Die hadden het overgenomen….
Aan de andere kant op het veld was de andere helft van de groep begonnen met de
hindernisbaan.
Compleet met een slurf waar de honden door moesten, zaklopen en uiteindelijk op de
skippy bal samen met je hond naar de eindstreep. Hilarische beelden leverde het op, en
iedereen stond er van te genieten. En ging het niet allemaal even goed, maakt niet uit
joh, het is maar een spelletje.
Ondertussen werd er ook een tafel gereed gezet waar doezen met hun baasje terecht
konden met vragen/tips over de vachtverzorging van onze doezen. Gelukkig stond deze
ook weer in de schaduw opgesteld want het was erg warm deze middag. Veel mensen
hebben er echt iets bijgeleerd o.a. over het plukken van de vacht.
Het 2e gedeelte van de kermis is aangebroken. Op het programma staat het “gevaarlijk
transport” parcours en “De proef der verleiding”.
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Kom Fien, dan gaan wij maar eens even de gevaarlijk transport wedstrijd doen. Daarbij
moest je samen met je hond tussen slalom paaltjes door. Dat is natuurlijk niet zo’n
probleem maar wel als je in 1 hand een houten lepel hebt met daar een tennisbal op, en
in dezelfde hand de riem van je hond!
Samen zo tussen de paaltje laverend mocht de bal niet van de lepel vallen. Makkelijker
gezegd dan gedaan kan ik u vertellen, het is echt lastig.
Na de paaltjes even “echte” werkkleding aan en vervolgens met je hond in de kruiwagen
het parcours vervolgen.
Nu heb ik zelf een kruiwagen en Fien wordt altijd helemaal enthousiast als ik die gebruik,
maar er in blijven zitten was toch iets te spannend voor haar. Dat lukte dus ook al niet zo
best. Wist ik het maar dat dit zou gaan gebeuren dan hadden we thuis kunnen trainen.
Dat gaan we voor de volgende keer aanpakken Fientje.
Wat Fientje echter wel goed afging was de proef der verleiding, en dat had ik echt niet
verwacht. O ja, sorry, ik zal even de proef even uitleggen. Het is gewoon een rechte
baan van 20 a 25 meter lang. Aan een kant zit de hond en wordt vastgehouden, aan de
andere kant van de baan staat het baasje. Die moet de hond roepen en zorgen dat die in
1 streep recht naar de baas toe rent.
Nu zult u zeggen, “Is dat nou zo moeilijk?” maaaarrrr op deze baan bevinden zich 3
borden. Deze borden zijn gevuld met levercake, kaas en rookworst. Ja, dan wordt het
ineens wel een uitdaging want het is de bedoeling dat de hond naar de baas komt, en
niet stopt bij de bordjes met lekkers, de verleiding.
Aangezien onze Fien een echte snoepkont is en altijd met eten te motiveren is, had ik
verwacht dat de bordjes leeg zouden zijn na de proef. Maar niets was minder waar. Als
een speer rende ze richting het vrouwtje en negeerde de borden compleet. Soms sta je
toch weer versteld van je eigen hond.
Ik zag ook nog 1 does die samen met zijn baasje eerst eens even de baan gingen
verkennen voordat ze aan de proef deelnamen. Ik weet niet of zijn baasje het zag maar
het water spoelde zowat uit de mond van deze does. Die is dan ook lekker gestopt bij
alle drie de bordjes…. Het leek wel de Mc.Drive
Geeft niks, het was maar een spelletje, en die does heeft zich al dat lekkers, heerlijk
laten smaken.
Uiteindelijk waren we toe aan het laatste onderdeel van de kermis: Het Schapendoes
rennen! Dat was erg leuk om te doen, eigenlijk zouden we daar een vast onderdeel van
moeten maken bij alle nog komende Schapendoes Treffen’s.
Het is een soort afval wedstrijd waarbij je je hond moet roepen. De 2 honden die het
snelst zijn gaan door naar de kwartfinale en uiteindelijk de finale. Om het eerlijk te
maken mochten de pups en senioren het tegen hun leeftijdsgenootjes opnemen.
Ondanks de problemen die onze Fien heeft gehad met haar heupen werd ze toch 3 e, en ik
was vreselijk trots op haar. Goed gedaan Fien! Ik denk dat ze dat begrepen had want ze
was helemaal door het dolle.
En zo komt er een eind aan een vreselijk leuke dag. Alleen de prijsuitreiking nog. Daarbij
mochten de meeste doezen nog even lekker los lopen en met elkaar spelen, de baasjes
zaten lekker in het gras naar de uitslag te luisteren. Een heerlijk ontspannen sfeertje en
voor iedereen was er een leuke prijs.
Rest mij nog om de organisatie van deze dag, Dirk en Dorien Heermeyer te bedanken
voor het perfect verzorgen van de wandeling, kermis enz. Jullie hebben het geweldig
gedaan, BRAVO!
We hebben er erg van genoten.
Tot de volgende keer,
Groetjes van Rick en een poot van Fientje
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3. Lars werkt in het Dr. Wumkeshûs
Lars onze 9 jarige schapendoes werkt samen met mij in het Dr. Wumkeshûs, dit is een
woonzorgcentrum.
Toen ik met het idee kwam werd dit initiatief heel positief ontvangen. Natuurlijk werden
er goede afspraken gemaakt.
De dag begint eigenlijk altijd met spontane begroetingen van zowel bewoners als
medewerkers. Dieren doen iets met mensen.
Veel bewoners zijn opgegroeid met dieren, wat herinneringen oproept. Een aantal uren in
de week werken we in een huiskamer waar mensen met geheugenproblemen en
psychische/psychiatrische problematiek komen.
Deze bewoners komen hier omdat ze zelf geen structuur aan de dag kunnen geven. Voor
deze bewoners kan het moeilijk zijn om contact te maken met andere bewoners. Contact
maken met dieren is vaak makkelijker omdat deze je niet afwijzen.
Lars heeft zo zijn adresjes waar hij een bezoekje brengt, uiteraard is het om een
beloning te doen.
Ook hij heeft hij een aantal medewerkers over hun angst voor honden heen geholpen.
Ik hoop met dit verhaal over te brengen wat dieren voor mensen kunnen betekenen.
Tegenwoordig worden er cursussen gegeven om met je hond mensen in het
verzorgingshuis te bezoeken.
Groeten van Lars en Petra

6.Gezondheidsuitslagen: 08-08-2012 t/m 09-10-2012
BUNIWA-QUATRO V. OS DOEZENHÖFKE
INEA ANJOU V.H. HASKERHÛS
ISSIE VIPKE V.H. ESDORP
EEFJE COMTESSE V.D. SCHAOPE DOBBE
BODHI FLEUR V. DEERNE DARTEL

HD
HD
HD
HD
HD

CHEFKE LAUKE V.D. KORTE TOREN
YAZHI SENNE V. JENTE’S DOEZENHONK
WILLOW RAQUI V.H. HASKERHÛS

RD niet vrij
MMP niet vrij
CATARACT
VOORL.NIET VRIJ CORTICAAL
RD niet vrij

GREAT-BALOU DE LA VALLEE DU DOUX

A
B
A
C
A

7.Contributie de Schapendoes club 2013
De contributie is voor 2013 niet verhoogd en bedraagt voor het hoofdlid € 15,00 en voor
het gezinslid en/of jeugdlid € 7,50 per jaar.
De fokkersbijdrage is € 10,Aangezien we “nog” niet tot automatische incasso kunnen overgaan is dit uw rekening.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de ledenlijst waarin u met uw naam, woonplaats en
LID NR vermeld staat, zodat iedereen zijn of haar LID NR kan vinden, hierbij het
dringende verzoek dit LID NR bij uw betaling te vermelden, zodat de betalingen terug te
vinden zijn.
Graag uw betaling binnen voor 31 januari, aangezien de Club daarna een recente
ledenlijst op moet sturen naar de Raad v. Beheer, dit omdat elke rasvereniging per lid
een afdracht aan de Raad van Beheer moet betalen.
De penningmeester, Peter Wierda
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Wilt u ook een leuk stukje voor de nieuwsbrief schrijven ? mail het naar J.W.G.
info@schapendoes.net voor
De volgende nieuwsbrief komt half/eind februari uit, dus aanleveren voor 31-01-13
Algemene informatie

Het bestuur van “de Schapendoes Club”
Voorzitter:
J.Wierda-Gorter

voorzitter@schapendoesclub.nl

0513-677588

Vicevoorzitter:
C.D.van Dam

info@debonteboelenham.com

0488-412613

Secretaris:
I.A.K.Töniës

secretaris@schapendoesclub.nl

0481-424919

Penningmeester:
P.A.J.Wierda

info@schapendoes.net

0513-677588

Algemeen bestuurslid
D.Heermeyer

d.heermeyer@kpnplanet.nl

0313-652971

Friesland:
Marije Kroes

mamskroes@hetnet.nl

0561-420508

Groningen:
Britt Heuten

hugohup@live.nl

0599-769026

Drenthe:
Miriam Scheffer

deoldegrise@ziggo.nl

050-5015439

Flevoland:
Betsy Dommerholt

betsy.dommerholt@gmail.com

036-5223212

Overijssel:
Tanja Rozendal

tanja.rozendal@planet.nl

0527-292268

N.Holland
Lisette Slagter
Lanny Boshart

lemony@ziggo.nl
lanny-boshart@hotmail.com

06-43122746
06-45039005

Regio contacten

Veluwe:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer@kpnplanet.nl
Betuwe:
Dick en Aleid v.Dam
Limburg:
Marion Quaedvlieg

0313-652971

info@debonteboelenham.com

0488-412613

marionquaedvlieg@home.nl

045-5743537
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Diverse
Fokbegeleiding-database
J.Wierda-Gorter/P.Wierda info@schapendoes.net

0513-677588

Commissie evenementen:
Dirk en Dorien Heermeyer d.heermeyer@kpnplanet.nl

0313-652971

Herplaatsing en noodopvang
Meiney Roffel
BEITSKE10@TELE2.NL

0641420296

Vakantie opvang bemiddeling
Anneke Montfroy-Kok
annekemontfroy@ziggo.nl
Redactie/webmaster en design
J.W.G.
info@schapendoes.net
Overige
Contributie 2013:
Nieuwe leden: eenmalig inschrijfgeld € 5,- alleen voor hoofdlid
Contributie hoofdlid € 15,00 per jaar Aanmelding na 1 juli € 7,50
Contributie gezinslid € 7,50 per jaar Aanmelding na 1 juli € 3,75
Fokkersvermelding € 10,- per jaar
Na minimaal 6 maanden lidmaatschap recht op gratis nestvermelding(en)
max.10 weken per nest
SNS Bank t.n.v. De schapendoes Club Oudehaske
Rek.nr. 92.07.03.151
Voor boekingen vanuit het buitenland:
IBAN nr. NL30SNSB0920703151
BIC SNSBNL2A
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