
Het is al weer enige tijd geleden dat we een nieuwsbrief geschreven 
hebben. We hebben weer geprobeerd leuke en relevante 
onderwerpen voor jullie te selecteren.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Waarom belonen?
Vaak krijgen we de opmerking "nu doet me hond het alleen voor het 
snoepje" als we vertellen dat je de hond wat lekkers mag geven als hij 
iets goed doet. Echter heeft belonen veel belangrijke functies.
•Versterkt de band tussen hond & eigenaar.
•Doordat je het goede gedrag beloont, zal je hond de gevraagde 
oefening vaker voor je doen.
• Je houdt de oefening / opdracht leuk en interessant voor de hond.
OLIEBOLLEN, NIEUWJAAR & VUURWERK :-(
Het is alweer bijna december . Naast dat er voor ons weer vele leuke dagen 
aankomen, zijn deze dagen voor honden veel minder leuk. Helaas wordt er 
steeds vroeger vuurwerk afgestoken, wat als resultaat kan hebben dat de 
honden bang gaan worden voor vuurwerk. Helaas lijden meer dan 20% van 
alle honden aan enige vorm van vuurwerkangst. Gelukkig hebben we veel 
oplossingen/middelen voor honden met vuurwerkangst. Als uw hond angstig 
is voor vuurwerk neem dan contact met ons op. Daarnaast is het verstandig 
om een vuurwerk-cd aan te schaffen d.m.v. deze cd kun je je hond in zijn 
vertrouwde omgeving kennis laten maken met wat hardere geluiden (let op 
cd bootst niet de lichtflitsen, luchtdruk en lucht van vuurwerk na) deze cd's 
zijn voor 10 euro te koop bij hondenschool sammie. Ook hebben we 
tabletten die gegeven kunnen worden bij vuurwerkangst. Voor meer info kunt 
u mailen! 

ACTIE maand december : heeft uw hond vuurwerkangst ? Schakel dan nu 
de gedragstherapeut in en betaal €65 euro voor een consult , inclusief 
training cd

Hondenwebshopsammie sammie:Sinds kort beschikken wij over een 
webshop speciaal voor honden. Als klant vd uitlaat krijgen jullie standaard 
10% korting over het totaalbedrag en hoeven jullie geen verzendkosten te 
betalen. Zet bij opmerking uitlaat1 en ik zorg dat het geregeld wordt. Ook 
kan je bij ons voer bestellen ook dit wordt thuis afgeleverd. Kosten 20 kilo 
zak €45 euro en daar gast dus nog 10% vanaf.

www.hondenwebshopsammie.nl

Dierverzorging aan huis

Gaat u op vakantie en zoekt u nog iemand voor uw kat, vogel of knaagdier? 
Dan kan HUS sammie uw huisdier aan huis verzorgen. Meer info op 
www.hondenschool-Utrecht.nl > dierverzorging
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Knaagdierenpension 


Mocht u op vakantie gaan of een weekendje weg en zoekt u nog 
opvang voor uw konijn of knaagdier? Dan kunt u gebruik maken 
van onze service < het Knaagdierenpension. 

Sneeuw:
Als het binnenkort weer gaat 
sneeuwen of vriezen , zorg er 
dan voor dat als er op de weg 

gestrooid is je je bij thuiskomst de pootjes van je hond 
schoonspoelt. Pekel is erg slecht voor je hond en kan zelfs de 
nieren beschadigen als ze dit teveel binnen krijgen.
Heeft uw hond vaak last van klonten onder zijn voeten als je in 
sneeuw gewandeld hebt? Tip> we hebben speciale was te koop 
op de webshop voor voeten en zooltjes , zo voorkom je dat het 
sneeuw eraan vast plakt.
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Schrokt uw hond ook altijd zijn voerbak leeg?
Heeft u een hond die altijd erg snel zijn voer naar binnen schokt? 
Wist u dat dit erg gevaarlijk kan zijn voor uw hond? Omdat de hond 
snel eet krijgt de hond daardoor veel 
lucht in zijn maag. Dit kan de kans op 
een maagtorsie vergroten. Om het 
schrokken te verminderen / tegen te 
gaan bestaan er speciale antischrok 
voerbakken. Dit soort bakken zijn te 
koop op de webshop
HERSENWERK:
Wilt u uw hond ondanks het koude weer wel lekker aan het werk 
zetten? Geef uw hond dan een leuke hersenwerk puzzel. 
Hersenwerk voor uw hond heeft vele functies:
Hondenschool sammie verkoopt speciale snuffelmatjes die u kunt 
gebruiken voor hersenwerk van uw hond deze kosten €15? 
bestaat er een speciale website waar snuffelkleddn gemaakt 
worden, helemaal in de gewenste kleuren die u voor uw hond wilt. 
Deze kleden kunt u vinden via de volgende website :
Chocola 
Heerlijk weer de feestdagen die er aankomen.met al het lekkers , 
zoals chocolade kransjes (vooral puur is erg gevaarlijk). Heel erg 
lekker allemaal maar vergeet het niet op een veilige plek neer te 
leggen waar uw trouwe viervoeter niet bij kan, want chocolade is 
heel erg giftig en kan de dood tot gevolg hebben. In cacao zit 
namelijk een stof dat heet theobromine , een stof dat inwerkt op het 
centrale zenuwstelsel en op de hartspier die niet kan worden 
verwerkt. 
Kerstboom
Met de kerst komt vaak ook weer de kerstboom te staan en ook 
daar zitten giftige stoffen in. Veel populaire kerstplanten en bomen 
zijn giftig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de maretak , alle soorten 
Hulst, taxus, amaryllis en de kerstster. Ook decoratie kan gevaarlijk 
zijn. Glinsterende linten en ballen bijvoorbeeld kan uw hond 
helemaal dol maken, vaak gaan ze ermee spelen en dit kan leiden 
tot verstopping of verstikking
(Dit stukje is geschreven door stagiaire Senna als stage opdracht) 
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Workshop EHBO voor hondeneigenaren
Je moet er niet aan denken: jouw hond in een levensbedreigende 
situatie. Hij heeft een reep chocolade gegeten (wat giftig is voor 
honden) of is plotseling de straat op gerend en is onder een auto 
terecht gekomen. Wat doe je dan?
Wil jij je hond in nood kunnen helpen? Thuis, in je achtertuin of 
tijdens een wandeling in het bos of in de bebouwde kom? Dan kun 
je een EHBO-cursus volgen welke speciaal op honden is gericht.
Welke onderwerpen komen aan bod tijdens deze workshop ?
Je leert o.a. hoe te handelen bij spoedgevallen , reanimeren op 
onze speciale "nephond" Henk, het aanbrengen van verband, 
Klinisch onderzoek. hoe te handelen bij een maagtorsie, 
onderkoeling, oververhitting en nog vele andere onderwerpen. 
Deze worskhop is een must have voor eigenaren want ook u wilt 
uw hond helpen in een noodsituatie. 
Kosten: €30 euro, inclusief certificaat , koffie/thee en lesmateriaal. 
Datum:30 januari
Locatie: Nautilusweg 16 in Utrecht
AGENDA
-19 december "help mijn hond trekt aan 
de riem" €15 euro 
-nieuwe cursus behendigheid voor fun. 
Deze cursus is puur voor de  fun. 
Kosten €40 euro voor 4 lessen. 
16,23,30 januari en 6 feb.
-3 jan workshop hersenwerk. Leuke interactieve workshop met 
verschillende puzzels. Kosten €15
-4 januari nieuwe pup, puber en gevorderden cursus.
-7 jan workshop dogfrisbee €25 
-14 jan workshop treibball
-16 januari BINGO voor hondeneigenaren, iedereen is welkom. Er 
zijn leuke prijzen te winnen O.a. Fotoshoot, trimbuurt, workshop 
treibball, workshop naar keuze en nog veel meer leuke prijzen. Ook 
krijgt iedereen een goed gevulde goodybag dus niemand gaat met 
lege handen naar huis. Kosten €15 euro , tijdstip 14.30 uur 
-17 jan workshop "hier komen" kosten €15
-28 januari lezing "leer je hond beter begrijpen. Kosten €15
-3 april opendag hondenschool sammie & uitlaatservice angels. 
Vele gratis workshops, activiteiten,kraampjes en nog veel meer. 
Iedereen is welkom!
WIJ WENSEN IEDEREEN HELE FIJNE FEESTDAGEN EN EEN 
GELUKKIG NIEUWJAAR 
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