
29  decemberMaar het leven gaat door..... Vandaag viert het M2-nest het 1e 

lustrum! Freya's 10 zonen Bolke, Deejay, Djento, Elmo, Leslie, Major, Max, Melle, 

Melvin en Morris feliciteren wij met hun 5e verjaardag! 

 

20 decemberOpnieuw tranen : onze lieve Vesta is ingeslapen. Na een paar weken 

met medicatie kwam een erge terugval. Tijdens de kijkoperatie hebben we in 

overleg met de dierenarts besloten om haar niet meer te wekken. Vesta was 12 

jaar en bijna 3 maanden bij ons..... 

 

25 novemberEindelijk Tiffany's eigen bladzijde toegevoegd!okt./nov.Nog meer 

verdrietig nieuws : Purdey en Jorrit zijn overleden. Zus en broer van Vesta, uit 

het laatste nest van Emma senior. Na een gezond leven van 12 jaar kregen zij 

allebei problemen en moest de moeilijke beslissing worden genomen. Wij wensen 

hun baasjes heel veel sterkte.....   

 

30 septemberHoogbejaard op de leeftijd van 16 jaar en 3 maanden is Sanne 

vandaag overleden. Zij werd geboren op 30-6-1997 in het 2e nest van Cilla. Wij 

condoleren Jan en Jetty plus lab. Pelle met hun verlies.... 

 

29 septemberReünie van het U2-nest : van de 8 honden waren Mayday's 

dochters Gilly, Ismay, Maya, Puck en Unice én zoon Jigger aanwezig. Het was 

schitterend weer en iedereen heeft genoten van de heerlijke boswandeling en de 

gezellige nazit! 

 

21 septemberEmma's eerste show : ze gaat mee naar de clubmatch van KC Sneek 

en behaalt daar de 1e pl. Veel Belovend in de puppyklasse! 

 

15 septemberTiffany mee naar de regionale NLVclubmatch in Almere. Op deze 

buitenshow kreeg zij weer een mooie ZG in de jeugdklasse.8 september Het K-

nest van Amber viert vandaag het 1e lustrum. Wij feliciteren Kaya, Moory, 

Rankin, Ben, Faust en Hummer met hun 5e verjaardag! 

 

22 augustusYildau leek drachtig te zijn, maar ze groeide amper. Uit een 

röntgenfoto bleek vandaag, dat zij helaas géén pups draagt. In het voorjaar van 

2014 proberen we het opnieuw. 

 

19 augustusLuna, onze Luna's solopup in het C-nest, wordt vandaag 8 jaar en dus 

is zij nu ook senior. Luna én Fam. Albada : gefeliciteerd!1 juliYildau is gedekt 

door Thorsten (Dutch Dynamite van Heeresteyn). Rond 2 september hopen wij 

op zwarte pups.    



16 juniTiffany naar de NLV-clubmatch in Bennekom, waar ze een ZG kreeg met 

een heel mooi showrapport! 

 

10 juniInmiddels zijn de gezondheidsuitslagen van Tiffany binnen : ogen vrij, HD 

A en ED vrij. 

 

5 meiReünie van het T2-nest : aanwezig waren Mina, Mayday jr., Freya jr.(en 

haar huisgenoot Melas, dochter van Vesta), Onyx, Igor en onze Tiffany. Prachtig 

weer en de honden hebben genoten van de boswandeling, dus de baasjes ook! 

 

4 meiYildau's ogen zijn weer goedgekeurd. De komende loopsheid zal zij gedekt 

worden door Dutch Dynamite van Heeresteyn. Ook Tiffany was mee naar Sneek 

voor haar 1e ogentest en alles was normaal. 

 

16 maartFreya's pups zijn verhuisd naar hun nieuwe baasjes : ook Amy, Bony, 

Vera, Larso, Skipper, Wobbe en Wodan én hun baasjes wensen wij heel veel 

geluk!!! 

 

3 maartAmber's pups zijn opgehaald door hun nieuwe baasjes : wij wensen Verdi, 

Levi, Tobi, Basil, Baldor, Teuntje en Pip én hun baasjes heel veel geluk!!! EMMA 

blijft bij ons - zij is vernoemd naar overgrootmoeder Emma (1993-2007). 

 

26 februariHet X-nest van Isis uit 2003 is vandaag alweer 10 jaar! Wij 

feliciteren Thor, Trevor, Jochem, Sarah, Speldje, Noodle en Balou met hun 2e 

lustrum! Jammergenoeg is Tesco vorige maand overleden en Xyna al in 2009 door 

een ongeluk. 

 

21 februariHobbyfotograaf en hondenvriend Harm Moes komt de puppy's 

fotograferen : prachtige foto's! 

 

24 januariOok Freya heeft weer pups : dit is haar laatste nest en het bestaat uit 

3 zwarte teefjes en 4 zwarte reutjes.  

 

8/9 januariNieuw leven in de werpkist : Amber heeft 8 prachtige pups geworpen, 

5 reutjes en 3 teefjes. De pups zijn besproken. 

 

5 januariAl jullie medeleven i.v.m. het overlijden van Isis stellen wij erg op prijs 

en we willen jullie daarvoor hartelijk bedanken. 

 

1 januariWij wensen jullie een gelukkig en gezond  Nieuwjaar!!!-- 2013 -- 

---2013----------2013----------2013----------2013----------2013----------2013--- 

 


