
Het is al enige tijd geleden dat Hondenschool 
Sammie een nieuwsbrief heeft gemaakt.



 Maand juni 10% korting bij een gedragsconsult:
Eind 2014 is samantha geslaagd voor haar opleiding 
hondengedragstherapeut . Met trots kan ik nu zeggen dat ik 
erkend gedragstherapeut ben. Ook ben ik nu aangesloten bij 
de vereniging van hondenspecialisten.
Herkent u 1 van onderstaande problemen dan kan 
Hondenschool Sammie u hier misschien bij helpen.
•Trekken aan de riem
•Verlatingsangst
•Voerbaknijd
•Uitvallen naar honden en/of mensen
•Onzindelijkheid 
•Najagen van fietsers en/of joggers
•Vuurwerkangst
•Etc.
Meer informatie over gedragstherapie kunt u vinden 
www.hondenschool-Utrecht.nl 
> gedragstherapie  
Verlof 
Zoals vele van jullie weten 
ben ik in blijde verwachting. 
In augustus verwachten wij 
ons eerste kindje. Dit 
betekent dat ik per 20  juli 
met verlof ga. Zowel de 
hondenschool als 
uitlaatservice draaien 
gewoon door en worden 
opgevangen door ninja en de 
stagiaires. Zolang ik kan ben ik uiteraard nog aanwezig op de 
hondenschool en geef ik privé lessen en gedragsconsulten.
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Workshop help mijn hond trekt aan de riem
Vindt u het ook zo vervelend dat uw hond steeds aan de riem 
trekt? Dan is dit een goed workshop voor u en uw hond. 
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met 
verschillende methodes. We kiezen de methode die het beste 
bij u en uw hond past en gaan daarmee aan de slag. 
Daarnaast ontvangt u een hand-out met tips en adviezen.
Wanneer: donderdag 18 juni 
Tijdstip:19 uur
Kosten:€15 euro
Tips voor de zomer:
We krijgen weer een aantal warme dagen. Dit is voor ons erg 
lekker maar helaas voor de hondjes vaak erg zwaar. Helaas 
zien wij ook te vaak dat de baasjes met het warme weer 
verkeerde dingen doen met hun hond. 
Tips met warme dagen
-ga niet fietsen met uw hond .
-laat uw hond niet achter in de auto
-zorg voor voldoende afkoeling 
-houd de wandelingen korter dan normaal
-zorg voor voldoende drinkwater 
-zorg dat er ook schaduw is in uw tuin


Nieuwsbrief  juni  
Hondenschool Sammie 

Hondenschool 
Sammie 

www.hondenschool-
Utrecht.nl 

Tel:06-12260492 





Tips wat mag u hond wel en niet eten?
Helaas krijgen honden nog te vaak dingen te eten wat erg slecht 
voor zr is of zelfs dodelijk is. 
Daarom heeft hondenschool sammie een voorbeeld lijstje 
gemaakt wat ze niet mogen hebben : 
-chocolade : dit is zeer giftig. De stof theobromine  kan zorgen 
voor ernstige diarree of hartkloppingen en kan zelfs dodelijk zijn. 
Neem direct contact op met je dierenarts.
-Melk : kan een hond erg slecht verteren
-druiven en rozijnen: de maag van je hond kan hier niet tegen. Ze 
kunnen diarree veroorzaken of je hond kan ervan gaan braken.
-alcohol: wordt niet goed afgebroken door de lever. Het gevolg is 
dat de lever beschadigt kan worden
-champignons en paddestoelen
-schil , delen vd plant en pit van avocado 
-klokhuis van appel> hierdoor kan blauwzuur ontstaan
-pinda's> zijn moeilijk te verteren
-paardenpoep> giftig wanneer paard ontwormt is.
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Knaagdierenpension en 
dierverzorging aan huis 

Hondenschool sammie heeft 
ook een Knaagdierenpension 
en verzorgt dierverzorging aan 
huis. Op onderstaande folder 
kunt u meer informatie hierover 
vinden.
Agenda Hondenschool 
Sammie:
•18 juni workshop "help mijn 
hond trekt aan de riem"
•27 juni workshop dogfrisbee , 
wordt gegeven in Amersfoort 
•27 juni fun les in Groenekan 
•27 juni komt dierenkliniek 
midden Nederland enten tegen 
gereduceerd tarief  
•29 juni nieuwe pup en puber cursus
•4 juli workshop treibball
•21 juli nieuwe pup en puber cursus
•17 augustus nieuwe pup en puber cursus 
Als je meer informatie wilt over 1 van de workshops kunnen jullie 
mailen naar hondenschoolsammie@gmail.com
Of kijken op de website 
www.hondenschool-Utrecht.nl
www.knaagdierenpensionutrecht.nl
Dierenkliniek midden Nederland
Hondenschool sammie is een leuke samenwerking gestart met 
dierenkliniek midden Nederland. Zei zitten gevestigd in Maartensdijk 
en behandelen de volgende dieren: gezelschapsdieren, paarden. 
Ze komen 27 juni bij hondenschool sammie enten tegen een 
gereduceerd tarief
-standaard vaccinatie €25
-als u er de kennelhoest of rabiës enting bij wilt komt er per 
vaccinatie nog €20 euro bij 
Opgeven kan via hondenschoolsammie@gmail.com
Website dierenkliniek: www.dierenkliniekmiddennederland.nl
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