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Hondentrimsalon

Dorpsstraat 153 tel: 0172 57 12 62
NIEUWKOOP
www.rijnbeek-dier.nl
Uw adres voor alle:
Hondenmanden, vetbedden vele merken,
hondenvoeder, halsbanden/riemen,
voerstandaards met r.v.s. bakken,
wormmiddelen en vlooienbestrijdingsmiddelen, vele soorten beloningskoekjes
en botwerk.

JOLANDA
De Fuik 29
2421 HX Nieuwkoop
tel: 0172 57 20 94

Ook in ons assortiment:
rookartikelen, klompen, shell gas,
petroleum, bier en tuinzaden.
**Staatsloten, lotto en krasloten**

Int. transportbedrijf

Joh. Kranenburg en Zn
Bedrijfsweg 8
2421 LE Nieuwkoop
tel: 06 273 70 691
fax: 0172 57 58 49
info@joh-kranenburg.nl

tel: 0172 52 35 71
Ook voor: Kozijnen,
Deuren,
Dakkapellen,
Dakramen,
Plafonds,
Inbraakbeveiliging

HC de Polderwakers

Clubgebouw en trainingsveld
HC de Polderwakers
0172 57 29 32
Sportpark “de Dulen” Dreg 5,
2421 NG Nieuwkoop
www.hondenclubdepolderwakers.nl
Bestuur:
Voorzitter:

Wendy Vermey
06 214 28 509
Dennenlaan 27, 2421 VE Nieuwkoop

Secretaris:

Guido de Gier
06 536 23 804
Keizershof 27, 3481 KD Harmelen
guidodegier@kpnmail.nl

Penningmeester:

Daniel v/d Meer
06 317 95 694
Wikkestraat 21, 2403 EP Alphen a/d Rijn
Danielvdmeer1@gmail.com

Bestuurslid:

Johan Wijfje

06 815 53 669

Trainers:

Cees Bijlemeer
Luc Verduijn
Renate Kolb
Jet Kalshoven
Jeanette Vork

06 466 66 118
0172 57 47 38
0172 74 23 77
0172 40 97 32
0172 85 31 75

Blafnieuws:

Guido de Gier
info@hondenclubdepolderwakers.nl

Webmaster:

Ed de Jong
06 549 42 093
webmaster@hondenclubdepolderwakers.nl

Ereleden:

Mevr. C. Stekelenburg, Nieuwkoop
Dhr. B. ten Den, Vinkeveen
Dhr. G. van Asselt, Zwammerdam

Bankrekening:
KvK:

1013.94.667 Rabobank Nieuwkoop
40446358
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Uit de bestuurskamer
Het cursusjaar 2011 zit er weer op. Op 10 en 12 november zijn de
examens afgenomen en heeft iedereen kunnen laten zien dat ze veel
van de trainers hebben opgestoken. De meeste zijn geslaagd en
helaas heeft een enkeling het niet gehaald. Maar niet getreurd, de
nieuwe cursusgroepen zijn reeds ingedeeld. Dus met veel oefenen zijn
er in mei 2012 weer nieuwe kansen.
Het is erg leuk om dit jaar veel nieuwe leden met even zoveel puppy’s
op het veld te zien. Het aantal puppen is nog nooit zo groot geweest.
Ook nieuw voor dit jaar was de clubcompetitie voor de behendigheid.
Naar een idee van Kees is er proefgedraaid met een leuke competitie
voor alle behendigers. Uit eigen ervaring weet ik dat er fanatiek
gestreden wordt. De eerste clubkampioen voor 2011 is Roxanne Lek
met Max geworden, gefeliciteerd.
Voor de komende 3 à 4 maanden is Hondenclub de Polderwakers ook
een officiële stageplaats. De 13-jarige Wesley ten Brink (zoon van
barman Richard) is leerling van SCG Groene Hart Leerpark en helpt in
het kader van een maatschappelijke stage onze club een handje.
In deze uitgave van het Blafnieuws staan weer leuke stukjes en
weetjes over honden. En noteer vooral de belangrijke data in uw
agenda voor het jaarlijkse inenten en de hondenclubdag.
Rest mij nog alle vrijwilligers en betrokkenen bij de club hartelijk te
bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar en wens ik iedereen
fijne feestdagen en heel veel plezier met de nieuwe trainingen.
Namens het bestuur, Guido
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Agenda

Kerstvakantie
van 24 december
tot 07 januari

Dinsdag 03 april 2012
om 20.00uur
inenten in de kantine

Nieuwjaarsborrel
Zondagmiddag
08 januari

Hondenclubdag 2012
Zaterdag 02 juni

aannemersbedrijf

Hans van Noorden BV
Noordeinde 24b
Gespecialiseerd in:
- Houtskeletbouw / tevens levering 2435 AG Zevenhoven
0172 539726
- Nieuwbouw, vrije sector

Tijsterman
Van de hoorn
*

D.S. Wisker

Stortenbekerstraat 47
2421 ET Nieuwkoop
0172 575801
06 50524698
06 50524699

Energieweg 1J
2421 LX
Nieuwkoop
Tel. 0172 575557
Mob. 0653 412 200

Stukwerk
Spuitwerk
Sierpleister
Wand- &
plafondafwerking

Tandtechniek

*
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Aanbod cursussen
Onze club biedt diverse cursussen aan voor uw hond. De cursussen
zijn voor beginners en gevorderden, zowel voor uw hond en u als
begeleider.
Iedere cursus duurt een half jaar en start in mei en november. Aan het
einde van de cursus met uitzondering van de puppy’s, wordt er een
examen afgenomen door een externe keurmeester. Hierbij worden de
vorderingen van hond en baas getest en kunnen er prijzen behaald
worden.
Voordat u kunt deelnemen aan één van de cursussen, moet u wel
eerst lid worden van de club.
Het eerste jaar lidmaatschap en alle cursussen betaalt u contant bij
aanvang/inschrijving.
Voor de betaling van een doorlopend lidmaatschap ontvangt u een
factuur per post, welke via de bank overgemaakt kan worden.
Contributie en lesgelden 2011/2012
(incl. inschrijfgeld en evt. examengeld)

-

lidmaatschap
gezinslid

€ 12,50
€ 8,--

per jaar.
per jaar.

-

Puppycursus
EG
GG1
GG2
Behendigheid

€ 45,-€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50
€ 77,50

½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.
½ jaar.

Het lidmaatschap geldt per jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend
verlengd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan tot 1 maand voor
het einde van het kalenderjaar, schriftelijk of per email bij de
secretaris. Indien uw opzegging na deze datum wordt ontvangen, bent
u ook voor het komend jaar contributieplichtig.
Vaste trainingsavonden zijn de dinsdag- en donderdagavond van
18.30 tot 21.30uur.
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Examens november 2011
Donderdag 10 en zaterdag 12 november hebben we weer de examens
afgenomen van de behendigheid en gehoorzaamheidcursussen. Het
weer was goed, de opkomst prima en de verwachting hooggespannen!
Maar zoals zo vaak bij momentopnames ging het bij de gevorderden
niet feilloos, komt een “liggenblijver” ineens subliem voor en schuift
een (ik noem geen namen) mechelse herder gewoon 2 plakken worst
naar binnen!!! Dat doet ie anders nooit! Tja......... Maar ondanks dat
zijn er toch veel cursisten geslaagd, zelfs 2 cum laude en ook de
jongste cursisten niet te vergeten! Roxanne Lek heeft de wisselbeker
weten te bemachtigen bij de behendigheid. Ben benieuwd wat we de
volgende examens weer gaan beleven, eerst nog een half jaartje hard
maar gezellig trainen.
Renate
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Uitslag geslaagden examens november 2011
EG
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Petra Veenendaal met Gina
Aliya Blom met Rocky
Nicoline Bosland met Nina
Raymond Lanooy met Billy
Nikki de Boer met Siem
Feline Lanooy met Jenna
Henk van Vliet met Vigo

57 punten (cumlaude)
56 punten (cumlaude)
54 punten
52 punten
47 punten
46 punten
46 punten

GG1
1.
2.
3.
4.

Marijke Maurits met Fred
Marina v/d Boom met Tosca
Thea Bijlemeer met Taco
Margo v/d Neut met Sepp

79 punten
72 punten
68 punten
64 punten

GG2
Helaas zijn geen van de cursisten geslaagd.
Behendigheid 1 (max. 9 fouten)
1. Bea van Tricht met Dolly

1 fout tijd 1:45

Behendigheid 2 (max. 5 fouten)
1. Sylvia de Bleker met V-Djay
2. Kevin Huiberts met Mayka
3. Cilia de Kort met Cody
4. Irma Warmerdam met Lou
5. Jacky Lok met Binky
6. Kiki Vis met Tarzan

0 fout
0 fout
1 fout
1 fout
3 fout
4 fout

Behendigheid 3 (max. 2 fouten)
1. Renee de Vries met Rifka
2. Annemiek Roosendaal met Boy

1 fout tijd 2:24
2 fout tijd 1:49

Behendigheid Super (0 fouten)
1. Paulien Roos met Kyra

6 fout tijd 2:04 (gezakt)

tijd 1:53
tijd 2:02
tijd 1:40
tijd 2:19
tijd 1:40
tijd 1:45
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Behendigheid Superieur (0 fouten)
1. Roxanne Lek met Max
2. Guido de Gier met Bikkel
3. Jet Kalshoven met Pippie
4. Leo Herrewijn met Diessel

1 fout
2 fout
3 fout
3 fout

tijd 2:18 (gezakt)
tijd 2:18 (gezakt)
tijd 1:41 (gezakt)
tijd 1:47 (gezakt)

Vigo in actie

Wesley en Shadow met de fiets

Floyd ligt af uit zicht
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Hoe heet ie ook alweer?
Herken jij deze striphonden nog en in welke strip komt ie voor??

Verderop in het boekje staan de juiste namen!!
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Gezocht: trainer(s) m/v
Wij zoeken hulp voor op het veld!
Heb jij grote interesse in hondengedrag, hondenrassen en honden in
het algemeen, dan is dit misschien iets voor jou!
Ben je één liefst twee keer per week beschikbaar op dinsdag- en/of
donderdagavond, kun je tegen een stootje wat betreft regen of kou
en ga je graag met mensen om (over het algemeen neemt de hond
zijn baasje mee!), dan kun je met de trainers meelopen tijdens de
lessen.
Het is de bedoeling dat je om en om met de verschillende trainers
meeloopt en zodoende veel leert en ervaring opdoet om wellicht in de
loop der tijd zelf door te groeien tot hondentrainer.
Ben je enthousiast geworden schroom je niet en meld je aan bij één
van de trainers!
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Gevaren voor uw hond (deel 2)
In de vorige Blafnieuws hebben we het gehad over giftige
voedingsmiddelen en nu gaat het stukje over giftige planten en
struiken. Meestal is het resultaat van het opeten van planten dat de
maag van streek is maar sommige planten zijn dodelijk. Wilde planten
die de huid van de mens irriteren hebben vaak hetzelfde effect op de
huid van de hond. De symptomen die optreden zijn erg uiteenlopend
maar ga bij twijfel naar de dierenarts!
Hieronder de lijst met veel voorkomende planten en struiken en het
deel van de plant wat giftig kan zijn voor de hond.
Irriterende en giftige planten:
- Amaryllis
> bladeren en bloemen
- Azalea
> alle delen maar vooral de bladeren
- Bloedwortel
> alle delen
- Buxus
> schors, stam, sap en bladeren
- Chinese Bes
> hout en takken
- Clematis
> stengels en bladeren
- Gebroken hartje > bloemen, stengels
- Hulst
> bessen
- Herfsttijloos
> bloembollen
- Jasmijn
> bladeren
- Kerstster
> bladeren, stengels en sap
- Klimop
> bladeren en bessen
- Liguster
> alle delen
- Lupine
> stengels, bloemen en zaden
- Narcissen
> bloembollen
- Oranjeboompje > bladeren en bloemen
- Rabarber
> bladeren
- Rododendron
> stengels en bladeren
- Ridderspoor
> alle delen
- Tomatenplant
> wortels
- Vingerhoedskruid > alle delen
- Wilde Wingerd > alle delen
- Wisteria
> alle delen
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Heel giftige of dodelijke planten:
- Dieffenbachia
> bladeren, wortels en stengels
- Doornappel
> alle delen maar vooral de zaden
- Goudenregen
> alle delen
- Karmozijnbes
> alle delen maar vooral de wortels en zaden
- Laurierkers
> hout en takken
- Maretak
> bessen
- Oleander
> alle delen
- Paternosterboon > zaden
- Zwarte Nachtschade > alle delen maar vooral de bessen
Zoals je ziet heeft iedereen wel een of andere “giftige” plant in de tuin,
op het terras, in huis of op het balkon staan. Raak nu niet gelijk in
paniek want zolang de hond er niet aan komt of er van eet, is er niets
aan de hand. Heb je een hond die overal aan zit en overal op knaagt?
Scherm de gevaarlijke planten en struiken zo af (bijv. met gaas) zodat
de hond er niet aan kan zitten en zichzelf dus niets aan kan doen.
Bron: Medisch Handboek Honden van Dr. Bruce Fogle.
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Doreth van der plasHulsebosch
Rijksgediplomeerd
Voor: Trimmen - Scheren – Nagels
Knippen – Wassen
Oor- en Tandreiniging

Hogedijk 8, Aarlanderveen
Tel: 0172 – 573239

De Haan b.v.

Diervoeding
Industrieweg 29
Nieuwkoop
Tel: 0172 – 572365
Fax: 0172 – 573438

Fabrikant van honden- en
kattenvoedsel in blik
2421 LV Nieuwkoop
Tel: 0172 - 572010
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Honden in de rui
In de lente en herfst zijn de meeste honden in de rui.
Verharen, wat kun je eraan doen?
In het voor- en najaar wisselt de vacht van ‘zomer’- naar
‘winteruitvoering’ en andersom. De meeste honden verharen alleen in
de ruiperiode overmatig. Soms is het normale ritme ontregeld. Dat kan
door het weer komen, maar honden die vaak binnen zijn, hebben
soms een ander ritme.
Het overdreven borstelen van de vacht en slechte voeding kunnen ook
het ruiproces beïnvloeden. Wat kun je eraan doen? Het liefst helemaal
niks! Rui is een natuurlijk proces dat bij je hond hoort.

Je hond in bad doen
Extra stofzuigen maar! Het enige wat je eventueel kunt doen is je hond
in bad doen, om de aanwezige losse haren sneller kwijt te raken. Was
je hond met een goede hondenshampoo, die je enkele minuten laat
inwerken zodat de dode en bijna dode haren losweken. Daarna spoel
je de vacht goed uit. Trimsalons raden aan om de hond vervolgens
droog te föhnen. Tijdens het droogföhnen kam je de vacht voorzichtig
door met een speciale hondenborstel. Wil je zeker weten dat je het
haar en de huid van je hond niet beschadigt? Ga dan naar de
trimsalon. Professionals weten precies wat de juiste behandeling is.
Verderop in het Blafnieuws een tip over wat te doen met hondenhaar!!
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Hondenhaar kleding
Een Duitse vrouw heeft een bedrijfje opgestart wat kleding maakt van
hondenhaar. Bettina Menkhoff, 50, uit Stoetze in Duitsland maakt
sjaals, handschoenen en andere kledij en verkoopt ze op het internet
via http://www.jolly-fellows.de.

“Ik kreeg het idee toen ik een paar sokken kocht die gemaakt waren uit
Bobtail wol. Ik heb zelf 4 Bearded Collies en begon onmiddellijk wol te
spinnen uit hun haar. Het werkt enkel wanneer het haar langer dan 4
centimeter is.”
“Ik kam mijn honden erg regelmatig en hou het verwijderde haar voor
de wol. Het is warmer dan schapenwol.”
“De beste zaken doe ik met klanten die me het haar van hun hond
toesturen en vragen om er een kledingstuk uit te vervaardigen.”

Voor lunch, diner & catering
Rijnplein 17
2405 DB – Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-493097
Fax: 0172-477181
www.grandcafedezaak.nl

7 dagen per week open
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Inenten op de hondenclub
Op dinsdagavond 3 april 2012 vanaf 20.00uur
biedt Dierenartspraktijk Ter Aar – Nieuwkoop
u de mogelijkheid om tegen een gereduceerd
tarief uw hond te laten inenten.
Dit vindt plaats in de kantine na de lessen.
Zij doen dit speciaal voor onze hondenclub en geldt daarom alleen
voor leden!! Normaal betaalt u voor een consult met vaccinatie € 46,-maar nu krijgt uw hond voor slecht € 24,-- weer zijn jaarlijkse prik.
Dit is de kleine cocktail met vaccinatie tegen
Weil, Parvo, Hepatitis, hondenziekte en een
deel kennelhoest. Uiteraard wordt dit
genoteerd in het paspoort van uw hond.
Maak dus gebruik van dit voordelige aanbod
en vergeet uw hondenpaspoort niet!!

Speciaal voor leden slechts € 24,-
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Clubcompetitie behendigheid
Vanaf dit jaar zijn we bij de behendigheidslessen gestart met een
heuse clubcompetitie. Op zowel de dinsdag als de donderdagavond
lopen alle cursisten 1 ronde, waarbij het aantal fouten worden
bijgehouden. Aan het einde van de competitie, vlak voor de examens
in mei en november worden alle resultaten opgeteld en teruggerekend
naar evenveel gelopen ronden.
Uit de eerste competitieronde tot aan november 2011 is de volgende
top 3 gekomen:

1.
2.
3.

Roxanne Lek met Max
Jet Kalshoven met Pippie
Kevin Huijberts met Mayka

En dus is Roxanne samen met Max de allereerste winnares geworden
van de grote wisselbeker en eeuwige roem.
Voor 2012 begint de competitie weer opnieuw en zullen we zien of
Roxanne haar titel kan verdedigen!!

Dit zijn de namen van “hoe heet ie ook alweer?”.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Scooby Doo
Saffie (uit Boes Boes)
Loebas (de hond van Donald Duck)
The Barnyard dawg
(tegenspeler van Foghorn Leghorn)
Santa’s Little Helper (uit The Simpsons)
Courage The Cowardly dog
Ren Hoeck (uit Ren & Stimpy)
Pluto (de hond van Mickey Mouse)

Had jij ze allemaal herkend??

9. Gromit (uit Wallace & Gromit)
10. Rataplan (uit Lucky Luke)
11. Bobbie (uit Kuifje)
12. Tobias (uit Suske & Wiske)
13. Odie (uit Garfield)
14. Droopy
15. Idéfix (uit Astrix & Obelix)
16. Dommel
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Hond heeft blindegeleidenhond
TELFORD - Een Brits asiel zat erg in haar maag met de Deense
Dog Lily. De zesjarige hond is blind en vertrouwt volledig op haar
maatje Maddison (7), die haar continu begeleidt. De twee enorme
honden kunnen alleen worden herplaatst als ze samen kunnen
blijven.

Sinds de publieke oproep van Dogs Trust Shrewsbury een paar
dagen geleden is er echter een overweldigende belangstelling
gekomen van potentiële nieuwe baasjes.
"Echt geweldig, bijna tweehonderd mensen hebben gereageerd",
zegt manager Louise Campbell. Of er een geschikt baasje tussenzit
is nog niet duidelijk.
Lily kreeg een zeldzame ziekte aan haar ogen waarbij de oogharen de
oogballen ingroeiden. De schade werd zo ernstig dat de ogen moesten
worden verwijderd. Sindsdien begeleidt Maddison de blinde Lily. Ze
lopen samen overal naartoe, de lichamen tegen elkaar aan.
Bron: AD.nl 25-10-2011
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Internet
Kijk ook op onze website voor informatie, foto’s en leuke weetjes.

www.hondenclubdepolderwakers.nl
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Hondenspreekuur
HD bij je hond
Heupdysplasie (HD) is een abnormale ontwikkeling van het
heupgewricht tijdens de groei. Bij de geboorte zijn de heupen wel
normaal. Het heupgewricht is een kogelgewricht, waarbij de heupkop
(de bovenkant van het dijbeen) goed moet aansluiten op de heupkom
(gedeelte van het bekken). Bij HD ligt de heupkop niet goed in de kom.
Ook is de heupkop soms afgeplat i.p.v. mooi rond. De heupkom is
vaak te ondiep en de spieren en banden die de heupkop in de kom
moeten houden zijn vaak te slap.

Waardoor ontstaat HD en is het erfelijk?
Oorzaken van het ontstaan van HD zijn:
- een te slap gewrichtskapsel, spieren en ligamenten
- instabiliteit
- vormafwijkingen in de heupkop en heupkom
- artrose
Als gevolg van HD ontstaat er artrose in het heupgewricht, waardoor
de klachten aanzienlijk kunnen verergeren.
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HD is een erfelijke aandoening. De erfelijkheid zit niet zozeer in de
ontwikkeling van het skelet, maar vooral in de ontwikkeling van het
kraakbeen en de spieren en ligamenten van de heup en daarmee dus
het vermogen om de heupkop goed op zijn plaats te kunnen houden.
HD komt vooral voor bij grote hondenrassen, zoals bijvoorbeeld de
Labrador Retriever, Golden Retriever, Rottweiler, Berner Sennenhond
en herdershonden zoals de Duitse en Mechelse Herder. HD kan
echter bij alle hondenrassen voorkomen, maar bij honden onder de 12
kg (volwassen gewicht) wordt HD niet vaak gezien.
Wat zijn de verschijnselen?
Sommige honden met HD hebben helemaal geen verschijnselen.
Indien het wel tot uiting komt, wordt er een onderscheid gemaakt
tussen HD bij jonge honden en bij volwassen honden.
1. Jonge honden (4-12 maanden)
Bij deze honden is de HD een gevolg van een losse aansluiting van de
heupkop op de heupkom. Eigenlijk groeit het skelet van de hond te
snel en kunnen de omliggende spieren deze groei niet bijhouden.
Daardoor kunnen de spieren de heupkop niet goed op zijn plaats
houden. De klachten kunnen zijn: pijnlijk in de achterpoten/heupen,
minder actief, geen zin om te spelen, rennen of trappen te lopen,
humeurig en minder bespiering van de achterpoten (m.n. de
dijbeenspieren).
Kreupelheid ontstaat meestal plotseling en is het gevolg van minuscule
scheurtjes in de rand van de heupkop. De scheurtjes ontstaan doordat
de heup als het ware steeds “uit de kom schiet”. Als het skelet van de
opgroeiende hond volwassen wordt en het bot “verhardt” verdwijnen
deze scheurtjes vanzelf. De pijn neemt af en de meeste honden
hebben met 12-14 maanden leeftijd geen klachten meer.
2. Volwassen honden (vanaf 15 maanden)
Oudere honden vertonen meestal het beeld van artrose van het
heupgewricht. Deze honden komen moeilijk overeind. De spiermassa
rond de heup is vaak duidelijk afgenomen.
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Hoe is de behandeling?
HD komt regelmatig voor zonder klachten/verschijnselen. Behandeling
is in dit geval ook niet nodig. Indien de jonge hond last heeft als gevolg
van de HD, dan wordt er meestal gekozen voor de volgende
behandeling:
- aanpassing van de beweging (rust, regelmatig bewegingspatroon,
geen trappen lopen, geen hellingen op en af lopen)
- afremmen van de groei m.b.v. de juiste voeding
- gewichtsafname
- eventueel pijnstillers/ontstekingremmers
Bij oudere honden met HD i.c.m. artrose, geldt:
- aanpassing van de beweging (rust, regelmatig bewegingspatroon,
geen trappen lopen, geen hellingen op en af lopen)
- gewichtsafname
- pijnstillers / ontstekingsremmers / voedingssupplementen
- eventueel fysiotherapie
In ernstige gevallen bij jonge honden kan er worden gekozen voor een
chirurgische behandeling, bijvoorbeeld een “bekkenkanteling” (waarbij
het bekken wordt doorgezaagd en onder een andere hoek weer
vastgezet) of bij kleine honden het wegnemen van de heupkop
(waarbij de spieren de achterpoot op zijn plaats kunnen houden).
Bron: http://www.diergezondheidscentrumnicolai.nl/hd.html

We zetten u graag
in het zonnetje.
Autobedrijf J. Maas B.V.
Nieuwveenseweg 7
2421 LA Nieuwkoop
Tel. 0172 – 57 93 16

Amsterdamseweg 9
1422 AC Uithoorn
Tel. 0297 – 51 33 70

otto

Openingstijden:
Dinsdag t/m Vrijdag
13.00 – 18.00 uur
Za. 10.00 – 17.00 uur

SPORTPRIJZEN • SPORTKLEDING
SPORTMATERIALEN
SUPPORTERSARTIKELEN • RELATIEGESCHENKEN

De Meerval 19 • Nieuwkoop • 0172-572633
Rabobank Nr. 34.64.08.075 • K.v.K. Leiden 61606
Dinsdag- en donderdagavond speciale verenigingsavond van 19.00 tot 21.30 uur.

Hier had uw advertentie kunnen staan!!
Al voor € 17,50 per jaar staat uw bedrijf in het clubblad.
Deze verschijnt 4x per jaar in een oplage van 200 stuks en is
tevens te lezen via onze website www.hondenclubdepolderwakers.nl
Voor meer info neem contact op met Guido de Gier
of via info@hondenclubdepolderwakers.nl

HC de Polderwakers

Ewina met Floyd

Csaba wacht op zijn baas

Irene en Benji “los volgen”

Rocky kijkt even of ie het goed
gedaan heeft.

