
18   december 
Ook een lustrum voor het E-nest van Vesta : onze Freya en haar nestgenoten Melas, Esca, Saar, 
Falkor en Yort vieren vandaag hun 10e verjaardag. Wij feliciteren hen en hun baasjes met dit 2e 
lustrum! 
 
6    december 
Vandaag viert Astra haar 15e verjaardag! Zij werd geboren in 2000, dochter van onze zwarte Emma 
en zus van onze Luna. Wij feliciteren ook haar baasjes met dit 3e lustrum! 
 
2    december 
Het Q2-nest van Mayday viert vandaag het 1e lustrum! Wij feliciteren Meis en Sandra en hun broers 
Quinto, Arie, Bikkel, Bink, Boyka, Guus, Melle en Tycho en wensen hen een fijne 5e verjaardag! 
 
30    november 
Tiffany's pups hebben hun geboortehuis verlaten. Wij wensen Jason, Emma, Google en Yip samen 
met hun nieuwe baasjes heel veel geluk! 
 
20   oktober 
Hoogbejaard op de leeftijd van 16 jaar en 4 maanden is Mona overleden. Zij werd geboren op 15-6-
1999 als 10e en laatste pup in het 3e nest van zwarte Emma. Zij heeft haar baasjes Epko en Jolanda 
heel veel liefde gegeven. Wij wensen hen veel sterkte met het verlies van deze oude dame..... 
 
10     oktober 
Tiffany heeft haar 1e nest geworpen : 4 mooie bruine pups en helaas nog 3 dode pups.... Foto's op de 
Puppyblz.  
 
 27  september 
Reünie van het X2-nest met heerlijk herfstweer! Van de 6 nestgenoten waren Bukh, Hidde, Joep, 
Koda en Zyva aanwezig. Deze jonge honden gingen lekker uit hun dak op de speelweide en tijdens de 
boswandeling! Ook de baasjes vonden het een geslaagde middag. 
 
  3  september 
Nogmaals babynieuws : ook onze oudste dochter is moeder geworden! Ontzettend blij zijn zij en haar 
man met hun prachtige dochter!!!  
 
11   augustus 
Tiffany is gedekt door Rossi (La Valantino Rossi z Choce). Rond 13 oktober hopen wij op bruine pups. 
 
10   augustus 
Ander nieuws : onze jongste dochter en schoonzoon hebben een prachtige zoon gekregen!!! Dit is 
hun 2e kind en ons 5e kleinkind! 
 
9   juli 
Tiffany naar de oogspecialist : alles is weer o.k.! Als zij binnenkort loops wordt, zal ze gedekt worden 
door een bruine reu. 
 
31   mei 
Ziva gaat mee naar de NLV-clubmatch in Bennekom : zij behaalt de 2e plaats Uitmuntend in de 
jeugdklas, bestaande uit 34 teefjes! Wij zijn blij met dit prachtige resultaat! 
 
7   mei 
Yildau had weer een afspraak met de oogspecialist : haar ogen zijn weer goed gekeurd. 



 
24   april 
Amber's tweeling Lizzy en Noortje (P2-nest) wordt vandaag  5 jaar. Gefeliciteerd met dit 1e lustrum. 
 
22   april 
Een extra DNA-test voor Yildau : SD2 normaal. 
 
16   april 
Onze lieve Luna is vandaag overleden op de leeftijd van 14 jaar en 4 maanden. Al enige tijd stond zij 
niet meer op de frontfoto van deze site, omdat zij de laatste jaren zeer tevreden in Grou woonde. Wij 
danken Anneke voor al haar goede zorgen en wensen haar heel veel sterkte met het gemis van haar 
lieve Luna..... 
 
28   maart 
Eindelijk de gezondheidsuitslagen van Ziva ontvangen : HD A en ED vrij ! 
 
1   maart  
Ziva mee naar de grote Martinidogshow in Groningen. Ze kreeg een Zeer Goed met een mooi 
keurrapport. 
 
17  februari 
Dierenarts maakt röntgenfoto's van Ziva's heupen en ellebogen. 
 
11  februari 
De natuur heeft ons wederom in de steek gelaten : Tiffany is niet drachtig van Cross. 
 
10  februari 
De oogspecialist test Ziva's ogen : alles is goed! 
 
3  februari 
Ziva viert vandaag haar 1e verjaardag! 
 
18   januari 
Vandaag viert Freya's O-nest het 1e lustrum. Wij feliciteren Kyra, Lindsey, Ronja, Rosann, Owen, 
Siebe en Tibor met hun 5e verjaardag!  
 
9   januari 
Tiffany is gedekt door Old Changed Way's Crossroads. 
 
1     januari 
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond  2015 !!! 
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