Graag wensen we alle bezoekers van de website een mooi 2018 toe.
Geniet van elkaar zolang het kan.

25 december 2017
Vier weken oud
Hoewel het ‘al’ ons M-nest is, verrast het ons toch weer hoe snel de ontwikkeling van de pups gaat. De afgelopen
twee weken zijn ze van blinde molletjes veranderd in echte hondjes. De pups horen, zien, blaffen (soort van),
spelen, hebben tanden en zijn voor de voeding niet meer volledig afhankelijk van Dirkje. Ze hebben in no-time de
stapjes van melk zuigen, naar melk-pap likken, naar vlees eten gemaakt. Hun leefomgeving is inmiddels
uitgebouwd, en ze vinden zich zelf al groot genoeg om buiten de werpkist te slapen (maar wel knus tegen elkaar.)

11 december 2017
A fortnight
Het is alweer 14 dagen gelden dat de M-pups geboren zijn. Wat gebeurt er zoal de eerste twee weken? De nadruk
ligt uiteraard op drinken + slapen = groeien. De pups hebben dan ook allemaal hun geboortegewicht ruimschoots
verdubbeld. Daarnaast begint hun tijgersluipgang al veel meer op lopen te lijken, met het buikje goed van de
grond. (Nu nog niet struikelen over je eigen pootjes, en de bochten onder controle krijgen…) De oogjes zijn open
en de gehoorgangen zullen snel volgen. Kortom de neonatale fase is ten einde en ze zitten nu in de overgang naar
de primaire socialisatiefase.
En mama Dirkje? Die gedraagt zich echt voorbeeldig: heeft veel melk, gunt de pups alle tijd om te drinken, verzorgt
ze uitvoerig en wil nog steeds maar kort naar buiten om snel bij haar kids terug te zijn.

9 december 2017
Trotse fokker
Vandaag stond er een trotse fokker op de belangrijkste Nederlandse hondenshow: de Winner. Andries uit ’t Warme
Nest liep, als eerste van de door ons gefokte honden, in de Veteranenklasse. Een klasse ingesteld voor honden van
8+ jaar. De keurmeester beoordeelde Andries met een Uitmuntend, vond hem een excellent type en kende de titel
Veteranen Winner toe. Gefeliciteerd Saskia en Peter, dankzij jullie verzorging is hij op deze leeftijd in topconditie.

30 november 2017
Puppy geluk
Officieel was Dirkje (Hendrikje uit ’t Warme Nest) vandaag uitgeteld, maar afgelopen maandagochtend werden al
acht mooie nakomelingen van haar en Ben von der Schiessmauer geboren. Dirkje klaarde de klus rustig en kordaat:
binnen zes uur waren alle acht pups geboren, en was ons M-nest een feit. De vijf teefjes en drie reutjes maken het
goed, en Dirkje is een bijzonder zorgzame mama.

De dames krijgen de stamboomnamen: Malle Babbe, Marie, Meiske, Mette en Molly,
en de heren: Marinus, Midas en Menneke.

30 september 2017
Mooi stel
Deze week is ons Dirkje alias Nederlands, Belgisch, Luxemburg Jeugdkampioene, Winster 2016, Nederlands,
Luxemburgs en Internationaal Kampioene Hendrikje uit ’t Warme Nest (HD-A, EU-A, PRA-A, ogen vrij april 2017)
gedekt door de Oostenrijks Kampioen Ben von der Schiessmauer (HD-B, EU-A, PRA-B, ogen vrij april 2017).
Wij duimen dat de komende maanden net zo voorspoedig mogen verlopen als de dekking, en we eind november
pups uit deze mooie oudercombinatie kunnen verwelkomen.

10 augustus 2017
Geen nieuws is niet altijd goed nieuws
Vier maanden geleden berichtten we dat Dirkje Internationaal Kampioene was geworden. Op dat moment wisten we
dat er nog meer mooi nieuws aan zat te komen. Want eindelijk zou onze langgekoesterde wens in vervulling gaan:
pups van Sien. Op 10 mei komt Sien’s duo, een reutje en een teefje, gezond ter wereld. En terwijl Karel en Klasien
biest bij mama drinken, merken wij dat Sien’s buik te gespannen is. In allerijl naar de dierenarts waar een
maagtorsie Sien fataal wordt. Wij kunnen niet beschrijven wat een verdriet dit met zich meebrengt.

IN MEMORIAM
Arsien Karantanska
21 januari 2013 – 10 mei 2017

Arsien Karantanska was een ‘once in a lifetime dog’.
Jaren hebben we gewacht op een pup van de oudercombinatie waaruit Sien geboren is.
Het wachten was zeker de moeite waard: een plaatje van een hond en super lief.
Het was ook wachten op pups van Sien die uiteindelijk gelukkig wel kwamen.
Ontzettend graag hadden we gewacht met afscheid nemen van Sien.

Tot ons grote geluk bood Yvonne Schoeber, van kennel ‘Van de Dovondolin’, al op de sterfdag van Sien aan dat
haar Molly, die een paar dagen daarvoor bevallen was, als pleegmoeder voor Karel en Klasien kon fungeren. Dat
aanbod hebben wij dankbaar en met twee handen aangenomen. Dankzij Molly, Yvonne en Carol heeft ons duo het
niet alleen gered, maar zijn het ook sociale Grote Zwitsertjes geworden. Hun inspanning is onbetaalbaar voor ons.

Karel bij pleegmama Molly

Karel uit ’t Warme Nest

Karel en Klasien 1 week oud

Klasien uit ’t Warme Nest

foto’s: Yvonne Schoeber

foto’s: Maud Velders

En terwijl Karel en Klasien uit ’t Warme Nest bij Kennel Van de Dovondolin worden verzorgd, krijgt Antje haar laatste
nestje of beter gezegd haar laatste pup. Op 19 mei wordt een prachtig teefje geboren dat de naam Lieve krijgt.
Trotse papa is Hootch vom Saarnberg, HD-A, PRA-A, EU-B, ogen vrij, gedrag A en exterieur B.
Zodra Lieve 6 weken oud en geënt is, komen Karel en Klasien terug naar huis waar het trio samen speelt, slaapt,
eet en af en toe zelfs met zijn drietjes bij Antje drinkt.

foto’s Maud Velders

Lieve uit ’t Warme Nest tussen papa Hootch vom Saarnberg en Antje uit ’t Warm Nest

Twee dagen na de geboorte van Lieve hield de Nederlandse Rasvereniging de jaarlijkse Clubmatch. Omdat ons
hoofd hier niet naar stond, was Saskia Bakker zo lief om Hendrikje uit ’t Warme Nest voor te brengen. En met
succes: Dirkje werd Beste Entlebucher teef. En Hootch, de vader van Lieve, werd Beste reu en Beste van het ras ☺.
Binnen een paar maanden afscheid nemen van Jans en Sien was blijkbaar niet genoeg want op 22 juni overlijdt ook
Doortje vrij onverwachts. Een paar weken daarvoor begon Door meer te snurken en leek minder fit. Op 9-jarige
leeftijd iets wat erbij kan horen, maar zekerheidshalve toch naar de dierenarts. Het fysiek onderzoek en de
röntgenfoto’s toonden gelukkig geen afwijkingen. Advies een antibioticakuurtje voor het geval er een ontsteking zat.
Ondanks de kuur geen verbetering, eerder verslechtering. Daarom onder narcose voor een scan. Die liet een groot
gezwel in Door’s zachte gehemelte zien. Daarop hebben we besloten haar niet meer wakker te laten worden.

IN MEMORIAM
Andrieske (roepnaam Door)
3 april 2008 – 22 juni 2017

Dochter van onze eigen Dries
Moeder van ons B- en ons G-nest
Niet perse een ongecompliceerde Grote Zwitser,
maar met onvoorwaardelijke liefde voor haar pups en haar baas.
Op veteranenleeftijd nog kerngezond en ze werd vaak gezien als jonge hond
We hadden ten onrechte dan ook verwacht dat ze bijzonder oud mocht worden
Doortje, je wordt gemist

8 en 9 april 2017
C.I.B. = Champion International de Beauté de la FCI
Dat wij Dirkje (Hendrikje uit ‘t Warme Nest) een lekker ding vinden, is vanzelfsprekend. Dat raskeurmeesters haar
een mooie, rastypische Entlebucher vinden, is inmiddels geen echte verrassing meer. Maar dat neemt niet weg dat
we er trots op zijn dat Dirkje op de Internationale hondententoonstelling in Luxemburg zowel Luxemburgs als
Internationaal Kampioene is geworden. Kortom knappe meid!

25 maart 2017
Reünie
De J-tjes zijn ruim één jaar oud dus hoog tijd voor de ‘puppy’reünie. Afgelopen zaterdag kwamen alle 8 J-tjes, hun
ouders (Alwin van de Ursushoeve en Hendrikje uit ’t Warme Nest) en de baasjes naar Brabant om gezellig samen
te wandelen, verhalen uit te wisselen, honden te vergelijken en foto’s te laten maken door Maud Velders.
Het was fijn om iedereen terug te zien!

14 februari 2017
Valentijnsdag
Vandaag bracht de postbode een envelop
geadresseerd aan Antje uit ’t Warme Nest.
De envelop bevatte een Valentijnskaart
van lover Hootch ☺.
De komende maand hebben beiden een
date, met hopelijk dracht tot gevolg.

13 februari 2017
Jarige J-tjes
Het is één jaar geleden dat de pups van Hendrikje uit ’t Warme Nest en Alwin van de Ursushoeve geboren werden.
Hoog tijd voor een reünie. Maar voor nu feliciteren we alle 8 honden en hun baasjes en wensen ze een mooi 2
levensjaar toe.

IN MEMORIAM
Lieve Jans van de Zuiderwaard
5 april 2005 – 31 januari 2017

Deze schat heeft haar naam eer aangedaan: lief voor en geliefd door iedereen.
Zelf nooit moeder geweest, maar ze stond vooraan om pups mee te verzorgen.
Ook haar roedelgenoten konden rekenen op de wasbeurten van Tante Jans.
Bijna 12 jaar hebben we mogen genieten van haar ongecompliceerde hondenliefde.

Dank daarvoor Lieve Jans

