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Het hondencadeautjes e-zine
Jaargang 1, nummer 1 - Aaibaarheidsf actor

"Aaibaarheidsfactor" is een collectie essays van Rudy Kousbroek over de mate
waarin een dier affectie opwekt bij de mens. Met de titel van deze bundel
introduceerde hij deze term in de Nederlandse taal. Rudy Kousbroek zette de
kat op nummer 1, maar als hondenmens kan ik het daar niet mee eens zijn. Niet
dat ik katten niet aaibaar vind, maar de hond staat voor mij toch echt op die
hoogste notering.
Ik wil de honden versus katten discussie echter niet aanzwengelen. Die
discussie wordt al sinds mensenheugenis zonder overtuigende uitkomst
gevoerd. Laten we het erop houden dat beide dieren heel erg aaibaar zijn.
Wat ook aaibaar is, is deze eerste nieuwsbrief van hondencadeautjes.nl.
Jaargang 1, nummer 1, dat is toch wel een memorabele editie! Ik hoop dat je
veel plezier hebt bij het lezen van deze nieuwsbrief. En dat er nog maar veel
mogen volgen. Proost, ehm, aai!
- Henk

Van de redactie

Nieuwsbrief wordt e-zine
Erna en ik zijn hondencadeautjes.nl begonnen met het idee er een iets andere
webshop van te maken dan de meeste andere webshops. We doen dingen
gewoon graag op onze eigen manier.
Datzelfde geldt voor de nieuwsbrief. In plaats van er de standaard nieuwsbrief
van te maken willen we het uitbouwen naar een online magazine: een e-zine.
Daarom hebben we daarop vooruitlopend besloten de nieuwsbrief vast om te
dopen tot e-zine.
Dus dit is wel degelijk de nieuwsbrief waar je je op hebt geabonneerd, we
noemen het nu alleen de hondencadeautjes e-zine.

Voor het slapen gaan
De dag heeft al best lang geduurd. Hij
begon al ruim voor zeven uur en zo
rond half tien beginnen mijn ogen
toch al wat klein te worden. T och
moeten er nog een paar niet
onbelangrijke zaken afgehandeld
worden. Drie paar ogen kijken mij aan.
Kwispels en gepiep maakt duidelijk dat er wat moet gebeuren.
Klo kkijken

Honden kunnen klokkijken, ik weet het zeker. Klokslag half tien beginnen de
honden zich uit te rekken en er is een toenemende opwinding in de roedel. T ijd
voor twee zeer belangrijke activiteiten: eten en wandelen.
Weer

Iedereen met honden kent deze routines. Bij iedereen zal die routine iets anders
verlopen, maar heb je een hond, dan hoort die avondwandeling erbij. Weer of
geen weer, de hondenblaas moet even leeg voor het slapen gaan.
Buurt geno t en

Vaak loop ik nog even naar het bosje waar we vlakbij wonen. Het is weliswaar erg
donker maar de honden vinden het fijn om nog even daarheen te gaan. Hun
onzichtbare maar zeer ruikbare buurtgenoten moeten namelijk weten dat ze

naar bed gaan maar dat niemand moet denken dat ze de boel niet in de gaten
houden.
Mo e

'A dog's day is never done', zo blijkt. Na de wandeling rent Bella steevast naar de
achterdeur: "Spelen baas!"
Leuk geprobeerd, maar mijn ogen vallen nu toch echt dicht. Dus ik zeg
vriendelijk doch beslist dat we niet meer gaan spelen. "We gaan slapen, Bella!"
De teleurstelling is groot, maar eigenlijk is ze zelf ook wel moe.
Oo r

Alle honden zoeken hun plekje. Meestal dezelfde plek als elke avond. Nog voor ik
zelf mijn blaas heb geleegd liggen de viervoeters op één oor. Behalve Blitzz, die
ligt op twee oren. Ze slaapt meestal op haar rug namelijk.

7 t/m 15 maart

Boekenweek
Van 7 t/m 15 maart is het weer
boekenweek in Nederland. De ideale
gelegenheid je op een boek te
storten. Samen met je hond natuurlijk.
Wist je dat hondencadeautjes.nl ook
boeken in het assortiment heeft?
Leuke boeken, leerzame boeken, boeken voor de jongsten onder de
hondenliefhebbers, we hebben van alles. Neem eens een kijkje in ons
assortiment. Natuurlijk kun je ook buiten de boekenweek bij ons terecht voor
leuke en informatieve hondenboeken.

Dogfulness

Puppy verhalen

€12,99

€4,99

informatieve brochure

De wolf is terug in de lage
landen
De wolf is terug in de lage landen.
Zowel in Nederland als in België is dit
prachtige dier weer gezien na 150 jaar
afwezigheid.
Niet iedereen is daar even blij mee. De angst voor de wolf is helaas gebaseerd
op mythen en sprookjes die al generaties lang een verkeerd beeld van dit dier
geven. In wekelijkheid is de wolf een zeer schuw en intelligent dier dat zelden of
nooit een mens zal lastig vallen. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen,
bijvoorbeeld door rabiës of als een wolf in het nauw gedreven wordt, zal een
wolf een mens aanvallen.
Op de site van Groen Kennisnet staat een handige brochure van Landschap
VZW IFAW en Wolven in Nederland, waarin je meer feiten over de wolf kunt
vinden. De wolf is een prachtig dier en heel belangrijk voor een natuurlijke
balans. Daarom verdient dit majestueuze dier een kans in de lage landen.

Klik hier voor de brochure

Aaibaar cadeautje
Een super aaibaar cadeautje voor jezelf of een ander. Ze zijn klein (13 cm.)
maar oh zo hebben een hoge aaibaarheidsfactor. Deze kleine pluche
knuffelhondjes zijn ideale portable knuffelhondjes. Je steekt ze zo in je jaszak of
tas. En als niemand kijkt aai je stiekem even je mini hond met hoge
aaibaarheidsfactor.
Ze zijn er in drie kleuren: zwart, bruin en beige.
Deze hondjes zijn niet geschikt als hondenspeeltje, tenzij je een hond hebt die
héél voorzichtig is met speeltjes. Het is echt een hondenmensencadeautje.
Bekijk ze in onze shop:

Onze kleine, aaibare knuf f els

Leveranciers en corona
Arnhem, 26-2-2020
Het zal niemand zijn ontgaan maar het corona virus heeft de wereld in zijn
greep. Het heeft ook een grote impact op het reilen en zeilen van allerlei
bedrijven.
Hoewel wij niet vaak direct uit China importeren voor onze webshop, doen onze
leveranciers van verschillende producten in onze shop dat wel. Veel producten
worden in China geproduceerd (zoals puzzels en speeltjes) en de import en
export met China ligt vrijwel stil. Ook in Europa begint het virus om zich heen te
grijpen en dat betekent dat ook dichter bij huis bedrijven maatregelen nemen.

We hebben nog veel artikelen in de shop maar het is soms moeilijk om
bepaalde producten op voorraad te houden als ze zijn uitverkocht. Het kan in
sommige gevallen dus even duren voor we een bepaald product weer op
voorraad hebben.

Nieuwe column op hondencadeautjes.nl

Hondenleven: Sneeuwveteraan
Ik heb het al vaak genoemd in deze
columns: onze honden zijn allemaal
herplaatsers. Je zou denken dat je
dan gewend raakt aan het feit dat
één van je honden plotseling gedrag
vertoont dat als een verrassing komt. Maar zoals deze zin al een
tegenstrijdigheid herbergt – gewend en verrassing – zo klopt die
tegenstrijdigheid dan ook: Je went nooit aan de verrassing waar een herplaatser
je mee confronteert.

Lees verder
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