
17 december 

Verdriet, omdat onze lieve Isis plotseling overleden is. Halverwege onze 
ochtendwandeling in het losloopgebied is zij in elkaar gezakt en niet meer 
opgestaan. Gisteren buurtte ze nog gezellig bij de baasjes van de reüniegroep 
en vandaag moet ik haar naar het crematorium brengen. Ze is 14 jaar en 2 
maanden oud geworden...... 

   16 december 

De reünie van het S2-nest was een modderbad, maar de honden hebben 
genoten! Dat de baasjes van Belle, Cato, Bikkel, Bommel, Duke en Diego niet 
een gele maar een bijna zwarte hond mee naar huis terug namen vonden zij 
niet erg! Helaas heeft Lily het feestje gemist! 

    8 december Alweer een nest van 8 jaar, dus nieuwe senioren! Wij feliciteren het B-nest : 
Senna, Bacchus, Bink, Borus, Brasco, Frodo, Onyx en Sam! 

    6 december 
Vandaag wordt onze Luna 12 jaar!  Zij logeert al een poosje bij onze vriendin 
Anneke en dat gaat uitstekend : samen ondernemen de bejaarde dames nog 
van alles!  

   21 november 
Freya is gedekt door Louis (Ned. Kamp. Cover my Eyes Walkin' on the Moon). 
Dit laatste nest van Freya verwachten we rond 23 januari en de pups zullen 
zwart zijn. 

     7 november Amber is gedekt door Boy (Interpreter Boy van de Hoogen Broek). We hopen 
rond 9-1-2013 op een geel nest. 

   28 oktober 
Reünie van het R2-nest : 6 van de 10 pups waren aanwezig. Heerlijk weer en 
Bella, Fauve, Katie, Lilo, Mara en Prins plus moeder Freya gingen uit hun dak 
tijdens de boswandeling! Ook hun bazen hebben genoten!  

   20 oktober Mayday's pups zijn verhuisd naar hun nieuwe baasjes. We wensen Fleur, Gilly, 
Ismay, Maya, Puck, Unice, Banno en Jigger én hun baasjes heel veel geluk! 

   16 oktober Isis, onze lieve oudste dame, is vandaag 14 jaar geworden!  

   10 oktober Nóg een verjaardag : het I-nest van Mayday, bestaande uit Ben, Bo, Indy, 
Kyra, Pepper en Sam feliciteren wij met hun 1e lustrum! 

    7 oktober 
Nieuwe senioren : het A-nest van Isis wordt vandaag 8 jaar! Wij feliciteren de 
heren Angus, Django, Floris en Pelle plus de dames Luca, Puro, Roos en onze 
Mayday met hun 8-ste verjaardag!  

   27 september De ogen van Freya en Amber zijn weer gespiegeld : allebei okay. 

   12 september Omdat bejaarde vriendin Anneke na het overlijden van haar lieve lab. Maike zo 
alleen is, gaat onze Luna een poos bij haar logeren. 

   30 augustus Op de uitgerekende dag heeft Mayday haar puppy's geworpen! Dit bruine U2-
nest bestaat uit : 2 reutjes en 6 teefjes. 

   31 juli Echo Mayday  en ze is drachtig !!! Dit wordt haar laatste nest. 

   30 juni 
Quinta Rosanna of Ch. = SANNE, dochter van Cilla) viert vandaag haar 15e 
verjaardag!!! Wij feliciteren hoogbejaarde Sanne en haar baasjes met dit 3e 
lustrum! 

   28 juni Mayday is gedekt door Banners Lubberline Chock. Als alles goed gaat 
verwacht zij haar laatste nest rond 30 augustus. 

   25 juni Vesta's zoon Karel, die solopup was, wordt vandaag 5 jaar! Karel en baasjes : 
Gefeliciteerd met dit 1e lustrum!!! 

20/25 juni 
De puppy's worden opgehaald door hun nieuwe baasjes! Wij wensen Freya, 
Mayday (vernoemd naar Oma), Mina, Nora, Roos, Onyx en Igor heel veel geluk 
in hun verdere leven en ..... TIFFANY blijft bij ons!!! 



     1 mei Yildau's 1e nest is geboren !!! Vanmiddag heeft zij binnen 2,5 uur 8 prachtige 
pups op de wereld gezet. Het T2-nest bestaat uit  6 teefjes en 2 reutjes. 

   25 april  Schapen : Inmiddels lopen er 4 mooie Shetland-lammetjes in de wei, een 
schitterend gezicht! 

    15 april 

Reünie van het Q2-nest. Zeven van de tien jonge honden waren aanwezig. 
Samen met moeder Mayday hebben Meis, Sandra, Bikkel, Boyka, Melle en 
Tycho een heerlijke boswandeling gemaakt : blije honden en dus ook blije 
bazen!!! 

     7 april 
ANDER nieuws : onze zoon en schoondochter hebben hun 2e kindje gekregen, 
een prachtige zoon!!! 

  maart 
Op 18 januari j.l. is hoogbejaarde Tessa op de leeftijd van 16 jaar en 10 
maanden overleden. Wij bedanken Fam. Hempen voor dit berichtje en wensen 
hen heel veel sterkte met het verlies van hun lieve trouwe hond. 

   27 februari Yildau is gedekt door Ozzie (Coco Loco's X-rated). We hopen dat er rond 30 
april zwarte + bruine pups geboren worden. 

   29 januari Veel reacties kregen wij op het overlijdensbericht van onze lieve kleine pup 
Berber. Wij bedanken jullie voor alle medeleven. 

   24 januari Yildau is weer naar de oogspecialist geweest en haar ogen zijn weer 
goedgekeurd. 

    14 januari 

Onze lieve kleine  BERBER  is  OVERLEDEN.  Door een bizarre noodlottige 
samenloop van omstandigheden is zij tijdens haar 1e puppyles binnen een paar 
minuten gestikt. Ze was nog maar 9 weken en 5 dagen jong.......Wij zijn 
verslagen..... 

    10 januari Het 1e lustrum voor het G-nest van Mayday : wij feliciteren Gina, Bear en 
Dayran en hun baasjes met deze 5e verjaardag!  

     7 januari Het laatste puppyteefje heet nu Lily. Zij is vandaag verhuisd naar een blij 
gezin en we wensen hen heel veel geluk! 

     3   januari Wegens omstandigheden is 1 puppy-teefje uit Amber’s nest teruggebracht, 
dus nu weer beschikbaar. 

     2 januari 
Het W-nest van Isis uit 2002 viert vandaag het 2e lustrum! Wij wensen Aika, 
Bas, Jim, Max, Nike, Nelson, Noah, Willow en Semmie (voorheen Wendy) plus 
hun bazen een fijne 10e verjaardag en hopen dat er nog vele zullen volgen! 

      1 januari Wij wensen ieder die dit leest een gelukkig en gezond 2012 !!! 
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