Nieuws

1 Januari 2018
Kennel van de Waalkijkers wenst U alle goeds voor 2018
****
Op 26 December is ook Guisi bevallen van 2 pups, 1 reu en 1 teef.
Guisi is een voorbeeldige moeder en haar pups doen het erg goed.
Op de PUPPY-pagina zijn nieuwe foto's toegevoegd van alle puppen.
Kijk maar snel !
24 December 2017
Op 19 december is Grietje bevallen van 3 teven en 2 reuen.
Grietje is een heerlijke relaxte moeder die ze niks te kort laat komen.
Ook Pien volgde snel, zij is op 22 december bevallen van 2 reuen en 3 teven.
Ook Pien is een goede zorgzame moeder die haar pups niks te kort laat komen.
De invulling van de dagen is natuurlijk voornamelijk nog drinken, slapen, drinken slapen
enzovoort.
Kijk op de puppy pagina voor de eerste foto's van Grietje en Pien hun kroost.
Guisi neemt het er nog even van en houdt de puppen nog even verborgen.
Nog een paar dagen en ook dan is zij weer kers verse mama.
* Er zijn nog pups beschikbaar *
16 December 2017
Enkele weken geleden behaalde onze Rottweiler reu Kalu zijn MAG-test (Maatschappelijk
aanvaardbare Gedragstest)
en vandaag behaalde hij op de Kerstshow in Gorinchem een 3de plaats Uitmuntend in de
Openklasse reuen,
waar hij met 6 volwassen reuen in stond.
Wat zijn we trots op onze grote knuffelbeer en dat voor zijn eerste show.
15 December 2017
De tijd vliegt voorbij.
Bij Grietje, Pien en Guisi zijn drachtfoto's toegevoegd op de puppenpagina.
Ze groeien, groeien en groeien maar door.
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Voor Grietje zijn dit nu echt de laatste loodjes, er breekt een spannende tijd aan.
Het album van het Kennelweekend is ook toegevoegd aan de website.
Wij kunnen niet wachten op het alweer 5de kennelweekend in 2018, met hopelijk nog meer
doezen en baasjes.
Zoals wij geschreven hebben op de pagina voor herplaatsing hebben wij nooit een lijstje met
honden, momenteel hebben wij toch twee honden waar we van zien dat zij het eigenlijk nodig
hebben om meer 1 op 1 aandacht te krijgen. In plaats van stuiterende jonge honden, puppen of
reuen die allemaal om je oren heen vliegen. Voor zowel Amy als Inea zoeken wij een nieuw
baasje, het juiste baasje !ÂÂÂÂÂÂÂ
Meer informatie staat op de herplaats pagina, denkt U dat één van deze honden in U leven past
?
Laat dat ons weten en hopelijk tot snel !
29 November 2017
Uit de echo is gebleken dat ook Pien drachtig is van Skye.
Rond 26 december is Pien uitgerekend.
Grietje is al flink aan het groeien.
Er zijn twee drachtfoto's toegevoegd aan haar drachtpagina.
Tijdens een trimbeurt van Guisi kwamen we erachter dat ook Guisi loops was.
We kwamen samen tot het besluit dat dit de laatste kans was om zelf iets te houden uit Guisi,
daar Guisi haar laatste nest 3 jaar geleden was.
En in dit geval vonden we dat ook Skye de beste combinatie zou zijn met Guisi.
We hebben op 26 en 27 oktober twee hele goede dekkingen gehad.
Uit de echo is gebleken dat Guisi ook drachtig is van Skye.
Dekaankondeging is te vinden onder de pagina puppy's

21 November 2017
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Uit de echo is gebleken dat Grietje drachtig is van Noud.
Rond 21 december is Grietje uitgerekend.

Nog een paar dagen en dan mag ook Pien voor de echo naar de dierenarts.
*
Oproep aan alle waalkijkers baasjes, heb je leuke foto's van uw Waalkijker ? Stuur die op voor
de nesten albums.
1 November 2017
Op 19 en 20 oktober is Grietje succesvol gedekt door Noud.
Als alles goed gaat verwachten we rond 21 december pups uit deze combinatie
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Op 24
engoed
25 oktober
is Pien succesvol
door Skye.
Als
alles
gaat verwachten
we rondgedekt
26 december
pups uit onderstaande combinatie.
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1 November
2017
We
werken
aan een
Houd
ons inhard
de gaten
! update van onze website.
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