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GIFTEN, DONATIES, NALATENSCHAPPEN

Bankrekening 12.41.45.167

T.n.v. Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost, 

Eindhoven

MELDKAMER  

DIERENNOODHULP / AMBULANCE

T 0900-112 0000 (24 uur per dag)

MELDNUMMER DIERENNOODHULP

Voor dierennoodhulp kunt u 24 uur per dag 

bellen met 0900-112 0000 (15 ct/min).  

Wanneer een dier in acuut levensgevaar 

verkeert, bel dan de politie via het landelijke 

alarmnummer 112. 

WERKGEBIED

De gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 

Boekel, Cranendonck, Deurne, Eersel,  

Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 

Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, 

Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, 

Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, 

Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

UITGAVE

Kroonland BV Uitgevers, Hoogezand

www.kroonland.nl
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Arne Olivier. Opmaak: Tanja Gielen. Basisontwerp Def Amsterdam (www.def.nl)  
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Dier in Brabant Zuid-Oost wordt gedrukt op milieuvriendelijk chloorvrij gebleekt papier. De Dierenbescherming, noch de redactie draagt op enigerlei wijze verantwoorde-
lijkheid voor de strekking en inhoud van geplaatste advertenties. Artikelen mogen met bronvermelding worden overgenomen na toestemming vooraf van de Dieren-
bescherming. Door lezers ingezonden fotomateriaal wordt automatisch eigendom van de Dierenbescherming.

Creatieve 
sponsoracties
Soms worden we verrast met sponsoractiviteiten die door 
mensen worden opgezet om geld in te zamelen voor dieren-
hulp. Het is bijzonder om te zien wat scholen, bedrijven en 
soms ook individuen bedenken om een bijdrage te leveren. 
Zo organiseerde Basisschool de Trinoom uit Eindhoven een 
markt met de Dierenbescherming als goed doel. Na afloop 
verraste de school ons met een cheque ter waarde van €�1001,-. 

De Trinoom vond het leuk om meer te horen over het werken 
met dieren en dus kwam vrijwilliger José Sinx in december 
het schoolplein op rijden met een dierenambulance. Zij gaf 
aan vier groepen 5-6 van de basisschool uitleg over het werk 
van de Dierenbescherming. Daarbij was speciale aandacht 
voor de dierenambulance. José Sinx: “De kinderen waren erg 
enthousiast, ze stelden veel vragen en vonden de ambulance 
machtig interessant. Wie weet zien we hen over 10 jaar terug 
als chauffeur of bijrijder op de ambulance!”

 Er waren meer sponsoractiviteiten in de afgelopen periode: 
• Het Dierenziekenhuis organiseerde een kerstdiner voor 

honden en zamelde daarbij geld in;
• Basisschool St. Antonius in Best organiseerde een flessenin-

zamelactie;
• Sportschool Maxx Training zette mensen op de fiets voor 

een spinningsponsoractiviteit;
• Bioscoop ZIEN in Eindhoven zamelde geld in tijdens een 

Ladiesnight;
• De familie Hoorneman uit Nuenen doneerde 145 m2 aan 

tegels voor het dierenopvangcentrum;
• Heras stelde de jaaropbrengst van het vloekpotje aan ons 

beschikbaar;
• Het wassen van het volledige wagenpark wordt gesponsord 

door EMA Eindhoven;
• Meyer Automotive stelt een deel van de randapparatuur van 

de navigatiesystemen voor onze ambulances beschikbaar. 
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Als u deze column leest is de verbouwing in het dierenop-
vangcentrum fl ink in gang gezet. Het is een spannende tijd 
waarbij we zeer uitkijken naar het eindresultaat. De afgelo-
pen maanden werden de plannen steeds verder uitgewerkt. 
Een goed idee heeft tijd nodig om te rijpen zullen we maar 
zeggen! Gelukkig konden we steeds rekenen op de betrok-
kenheid van de Universiteit van Utrecht, onze eigen dieren-
artsen, het landelijk bureau van de Dierenbescherming en 
natuurlijk onze eigen medewerkers. In de vele overleggen 
met de Hurks groep en architect Maud van Banning (die 
ons kosteloos bijstaan) werden alle ideeën omgezet in 
concrete plannen en werd de input van de beroepskrachten 
en vrijwilligers besproken. In dit proces glim ik vaak van 
trots over de inbreng van al deze dierenvrienden. Ze zijn 
werkelijk geweldig! U kunt het resultaat over een paar 
maanden met eigen ogen zien.

Een ander geweldig team is dat van de dierenpolitie van 
het politiekorps Zuidoost Brabant. Ik had het genoegen te 
mogen aanschuiven bij een ‘heidedag’ van dit team eind 
januari. En eerlijk is eerlijk; ik was behoorlijk onder de 
indruk van hun kennis en betrokkenheid! We hebben uitge-
breid gesproken over de samenwerking met ons vertrou-
wensteam in Zuidoost Brabant en het cluster hulpverle-

ning. De basis voor een bijzondere samenwerking is gelegd!
Een belangrijk nieuw team in onze organisatie is het team 
dat gaat bemiddelen bij de herplaatsing van afstands dieren. 
Onze vrijwilligers gaan na een aanmelding op bezoek bij de 
mensen thuis om de situatie te beoordelen. Goed overleg 
met de eigenaren en een solide oordeel over het gedrag van 
het dier in zijn thuissituatie zijn van groot belang bij een 
succesvolle herplaatsing. Heeft u kennis van honden of 
katten en bent u luistervaardig? Dan bent u wellicht een 
zeer geschikte kandidaat voor deze bijzondere nieuwe vrij-
willigersfunctie. Spreekt dit aan? Meld u zich dan vooral 
voor een vrijblijvend gesprek! Op pagina 5 leest u over deze 
en andere vacatures.

Met diervriendelijke 
groet,

Fiona Bijl
directeur
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KORT NIEUWS

Basiscursus  
dieren-
ambulance

Ingeblikte kat

Kijk voor het laatste nieuws op www.brabantzo.dierenbescherming.nl

Ambulancevrijwilligers zijn geen dier-
verpleegkundigen. Ze zijn er puur voor 
het vervoer van gevonden zwerfdieren 
en gewonde dieren uit het wild. Nieuwe 
ambulancemedewerkers worden in 
eerste instantie ingewerkt door een 
ervaren collega. Na het inwerken volgt 
een tweedaagse basiscursus dierenam-
bulance. Deze werd onlangs weer 
gegeven in Barneveld. Hier leerden vrij-
willigers specifieke handelingsmetho-
den zoals hoe je een zwaan vervoert, 
hoe je een eend het best kunt vasthou-
den en hoe je een onbekende hond 
moet benaderen. Naast deze cursus zijn 
er ook regelmatig workshops. Bijvoor-
beeld over vleermuizen, vogels, honden- 

en kattengedrag en hygiëne. Zo zorgen 
we ervoor dat onze ambulancemensen 
zo goed mogelijk zijn voorbereid op 
dingen die ze in de dagelijkse praktijk 
kunnen tegenkomen.

Zoals inmiddels bekend is, wordt 
Dierenopvangcentrum De Doornakker 
verbouwd om de komende drie tot vijf 
jaar verder te kunnen op de huidige 
locatie. Dat dit consequenties heeft voor 
de opvang van honden kon je in de 
nieuwsbrief van december lezen. Op dit 
moment bemiddelen we nog honden 
vanuit het opvangcentrum, maar door 
capaciteitsgebrek kunnen we dat niet 
blijven doen. Op korte termijn zullen 

Een bijzondere vondst is het wel te 
noemen; een kat die met zijn hoofd 
vastzit in een blikje. Aan de medewerkers 
van Dierenopvangcentrum De Doornak-
kers de schone taak om het beestje van 
zijn krappe hoofddeksel te bevrijden. 
Aangezien niet in te schatten was om wat 
voor kat het ging en hoe hij na de bevrij-
ding zou reageren werd hij voor de zeker-
heid met leren handschoenen vastgehou-
den. Met glijmiddel werd het blikje 
langzaam van zijn hoofd getrokken. De 
wilde kat heeft niets aan zijn benauwde 
avontuur overgehouden. Hij is, na even in 
alle rust bij te zijn gekomen van de 
schrik, teruggezet op de plaats waar hij 
gevonden was

Bemiddeling  
honden

gevonden zwerfhonden na enkele dagen 
worden overgeplaatst naar een ander 
door de Dierenbescherming erkend 
opvangcentrum.
De honden die er nu nog zijn, willen we 
graag zo snel mogelijk aan een nieuw 
thuis helpen. Daarom zetten we ze in 
dit nummer extra in de spotlight. Ben je 
op zoek naar een hond of ken je iemand 
die dat is, kijk dan op pagina 8 van dit 
magazine! Daar presenteren we een deel 
van de honden die bemiddelbaar zijn. 
Voor het complete overzicht kijk je op 
www.dierenasieleindhoven.dieren-
bescherming.nl
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Vrijwilligers- 
evenement
Op 29 januari was er een gesponsord 
vrijwilligersevenement. Een dag om de 
onmisbare vrijwilligers van de Dieren-
bescherming te bedanken. Vrijwilli-
gers uit de verschillende onderdelen 
gaven presentaties om elkaar een 
beter beeld te geven van het werk. 
Hierna was het tijd voor ontspanning, 
geopend met de surpriseact: Mirjam 
van der Loo en Guy Barzily die een 
spetterend optreden gaven! Er was een 
heerlijk buffet en aansluitend zetten 
complimentenhengelaars alle aanwe-
zigen in het zonnetje. Een tafelgooche-
laar deed raadselachtige trucs waar 
wij nu nog ons hoofd over breken. 

Benieuwd naar de foto’s? Ga naar onze 
Facebook pagina voor een mooie 
reportage, vrijwillig gemaakt door 
fotograaf Arne Olivier. Verder werd dit 
evenement mede mogelijk gemaakt 
dankzij:
• Leden die een speciale donatie 

hebben gedaan voor dit feest;
• Maarten Segers (Schäfer Notarissen); 
• Grand Café Aquarant;
• DJ Niels en DJ Tonnie (Masters of 

Music);
• Mirjam van der Loo (donatie en 

optreden) en Guy Barzily;
• Complimentendames Eef’n Gonz’n; 
• Bert Schaap (video)

Dierin_2012_01_mrt2012_def.indd   4 23-02-12   15:42



Driepotig 
hondje loopt 
cross-
wedstrijden

In de categorie ‘Stoere honden’ stellen 
we Ollie aan je voor. Ollie, die via onze 
gastopvang een nieuw baasje heeft 
gevonden, rent op zijn drie pootjes 
menig hond (en mens) eruit bij Cani-
cross. Canicross is een (hard)loopwed-
strijd waarbij baas en hond samen een 
team vormen en een parcours afl eg-
gen. Go Ollie!

MAART 2012 5

Poolvosje VACATURES
�ONBETAALD�
De Dierenbescherming kan niet 
zonder vrijwilligers. Wil jij je ook 
inzetten? We hebben de volgende 
vrijwillige vacatures:

ZWERFKATTENVERZORGERS
In diverse gemeenten worden verwil-
derde zwerfk atten gevangen, gecas-
treerd en teruggeplaatst. Deze katten 
zitten voor en na castratie tijdelijk in 
een opvanghuis. Wil je helpen met 
voeren van katten en schoonmaken 
van hokken? Meld je dan!

CONSULENTEN 
HUIS�NAAR�HUIS TEAM
Bemiddeling van huis naar huis is fi jner 
voor dieren dan een tijdelijk asielver-
blijf. Voor dit nieuw op te zetten team 
zoeken we mensen met verstand van 
dieren, die tegelijk ook ‘mensen-mens’ 
zijn. Kun je goed doorvragen en situa-
ties juist inschatten? Dan zoeken we 
jou!

GASTGEZINNEN 
Gezocht: mensen die tijdelijke opvang 
kunnen bieden aan kittens en moeder-
poezen. Belangrijk is dat je in het bezit 
bent van een auto en rijbewijs, dat je 
in Eindhoven of omgeving woont en 
dat je eigen dieren volledig zijn gevac-
cineerd. Heb je zin en tijd om de zorg 
te bieden die nodig is? Bel ons!

Voor meer informatie over deze en 
andere vrijwillige functies, 
bel 088 – 811 3500 of kijk op 
www.brabantzo.dierenbescherming.nl/
vacatures

In januari kregen we van een kring-
loopwinkel in Valkenswaard de 
melding dat er een zilvergrijs vosje op 
het terrein zat. Aangezien we in 
Nederland in het wild alleen rode 
vosjes hebben was dit geen normale 
situatie. Het bleek om een poolvosje te 
gaan. Ambulancemedewerkers hebben 
het diertje gevangen en uiteindelijk 
geplaatst bij Stichting AAP.

Record-
aantal 
kittens in 2011
Rustig afwachten wat de dag gaat 
brengen is voor geen enkel onderdeel 
van dierenhulp realiteit, maar voor 
gastopvang is 2011 wel een erg hectisch 
jaar geweest. In het hoogseizoen van 
juni tot augustus werd er dagelijks 
gebeld door mensen die een nestje 
kittens aantroffen in hun schuur, 
bedrijfshal of tuin. Die nestjes werden 
soms door mensen afgegeven bij het 
kantoor van de Dierenbescherming, het 
asiel of het telefoonteam, maar vaak ook 
opgehaald door de dieren ambulance. 
Vele kittens vonden hun weg naar gast-
gezinnen en uiteindelijk ook naar 
nieuwe baasjes. 
In 2011 hebben we een recordaantal van 
956 kittens opgevangen. Door het mooie 
weer aan het eind van 2011 was het voor 
veel katten lang ‘voorjaar’. Daarom 
kwamen er zelfs in de vrieskou van afge-
lopen februari nog kittens binnen. 
Naast kittens hebben we in 2011 ook 30 
honden opgevangen. Daarbij ging het 
niet alleen om pups, maar ook om zieke 
en oude honden.

Agenda
14 april 2012:
Ledenvergadering (zie pag. 17).

30 juni 2012: 
Kittendag. Meer informatie hierover is 
in juni te vinden op onze website 
www.brabantzo.dierenbescherming.nl
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ACHTERGROND

Hulpeloos
jong vogeltje?
In tegenstelling tot wat veel mensen denken is niet iedere vogel die verloren 
op de grond zit zielig of in nood. We krijgen ieder jaar veel vogels binnen 
waar niets mee aan de hand blijkt te zijn. Naast jonge merels nemen mensen 
ook kraaien, kauwen en eksters vanuit uit het park mee naar huis. Hoewel 
het goed bedoeld is, kan het oppakken van een jonge vogel veel schade 
aanrichten. Waar moet je op letten bij het zien van zo’n ogenschijnlijk hulpe-
loos vogeltje?

Dierin_2012_01_mrt2012_def.indd   6 23-02-12   15:42



MAART 2012 7

 Observatie is het toverwoord. Als je een jong vogeltje 
alleen aantreft in de tuin, bekijk hem dan eerst een 
tijdje. Zijn de ouders in de buurt en oogt het dier 

gezond? Dan is er geen reden om je zorgen te maken. Twijfel 
je of het vogeltje in nood is, pak het dan niet op en neem het 
niet mee naar huis maar bel de Dierenbescherming. Zo 
voorkom je dat je een natuurlijk proces verstoort en het dier 
verstoten wordt door zijn ouders. Onze meldkamermedewer-
kers kunnen aan de hand van de omschrijving goed 
inschatten of het dier hulp nodig heeft. Als dat zo is, komt de 
dierenambulance in actie!

NATUURLIJK PROCES
Jonge vogels leren niet vanuit het nest vliegen, maar springen 
naar beneden terwijl de ouders vanuit het nest toekijken. 
Vanaf de grond beginnen ze met oefenen om te leren vliegen. 
Dat is een natuurlijk proces dat tijd kost, net als leren lopen 
bij mensenkinderen. 

Mensen zijn vaak bang dat deze vogeltjes een gemakkelijke 
prooi zijn voor katten en honden, maar ze worden goed 
beschermd door hun ouders. Jonge vogels worden op de grond 
gewoon gevoerd. De ouders laten zich echter niet zien zolang 
er mensen in de buurt zijn. Zij houden zich schuil maar 
zorgen wel voor het dier. Zo waarschuwen ze de jongen bijvoor-
beeld met fel gekwetter als katten te dicht in de buurt komen. 

MOOI WEER = MEER MELDINGEN
Als het kwik oploopt, zien we ook een duidelijke stijging van 
het aantal telefoontjes over jonge dieren. In de lente en zomer 
gaan mensen meer naar buiten en valt hun oog vaker op 
jonge dieren die alleen zijn. Naast vogels is ook het contact 
met inheemse wilde dieren dan onvermijdelijk omdat hun 
natuurlijk leefgebied steeds beperkter wordt en mensen daar-
naast verder in hun leefgebied doordringen. Maar voor een 

kleine ree of een baby konijntje alleen geldt ook; vermijd 
contact en laat het dier met rust zolang er geen duidelijke 
aanwijzingen zijn dat het dier hulp nodig heeft. Bedenk je 
dat een wild dier al dood kan gaan aan de stress die een vang-
actie met zich mee brengt. 

WAT KUN JE WEL DOEN?
Vastpakken van jonge dieren is dus niet aan te bevelen, tenzij 
een jong vogeltje in direct gevaar is omdat hij midden op 
straat is gaan zitten. Dan is het goed om hem dichtbij ergens 
onder de struiken te zetten. Zijn moeder komt dan op zijn 
gepiep af en het gevaar is geweken. Wat je verder kunt doen 
als je zelf een kat hebt, is deze van ’s avonds tot s’ochtends 
binnen houden én een belletje aanbinden. Op die manier 
worden er minder jonge vogels het slachtoffer van het jacht-
instinct van je kat.

“Vogels beginnen vanaf 
de grond met oefenen 
om te leren vliegen.”

IS EEN DIER ZICHTBAAR GEWOND OF 
TWIJFEL JE OF EEN DIER HULP NODIG 
HEEFT, BEL DAN MET DE MELDKAMER VAN 
DE DIERENBESCHERMING: 0900 � 112 0000 
�15 CT/MIN�.
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IK ZOEK BAAS 

Er zijn nog meer dieren die een thuis zoeken! Kijk op www.ikzoekbaas.nl

NAAM: Ava
IN HET ASIEL SINDS: 14 mei 2011

NAAM: Lientje
IN HET ASIEL SINDS: 19 oktober 2011

NAAM: Oscar en Tosca
IN HET ASIEL SINDS: 7 februari 2012

NAAM: Kuna
IN HET ASIEL SINDS: 6 december 2011

NAAM: Taison
IN HET ASIEL SINDS: 7 december 2011

NAAM: Marley
IN HET ASIEL SINDS: 25 januari 2012

NAAM: Siem
IN HET ASIEL SINDS: 31 januari 2012

NAAM: Fitch
IN HET ASIEL SINDS: 21 juli 2011

NAAM: Zeus
IN HET ASIEL SINDS: 31 januari 2012

Ava is een heerlijk eigenwijs dametje van 
vier jaar met een eigen willetje. Ze begint 
zich langzamerhand te pletter te vervelen, 
kun jij haar wat actie en buitenlucht 
bieden?

Energieke dame van ruim een jaar zoekt 
baas waar ze mee kan ravotten. Dol op 
wandelen, speeltjes en vooral knuffelen! 
Heb jij nog een plekje over?

Dit duo van vijf jaar is nog een beetje 
verlegen maar wel ontzettend lief. Ze zijn 
erg aan elkaar gehecht. Mogen ze jouw 
schoot komen verwarmen?

Onzeker, maar o zo lief: onze Kuna van 
ruim een jaar. Sta je open voor een maatje 
dat nog veel moet leren? Kuna wacht hier 
vol ongeduld af!

Deze lieve lobbes van zes jaar vraagt niet 
veel, alleen een warm huis en een lieve 
baas. Krijgt hij jou om met zijn zielige blik?

Marley is een prachtige kerel van anderhalf 
jaar. Tikkeltje angstig maar nieuwsgierig 
genoeg om aan het echte leven te gaan 
beginnen. Samen met jou misschien?

Lieve schat; gevalletje ‘aan-boom-gebon-
den’, zoekt warme mand waar hij zijn 
laatste jaren door mag brengen. Wie kan 
dit oude knarretje van elf jaar weer wat 
vertrouwen geven?

Dit heerlijke ventje van acht maanden zit al 
zijn hele leven in het asiel. Hij is dol op 
andere katten maar wat angstig voor 
mensen. Wie gunt hem een fijne plek?

Medische pechvogel van vijf jaar zoekt 
huis waar hij welkom is met zijn kwaaltjes. 
Aan liefde en knuffels geen gebrek! Wie 
stelt zijn hart voor hem open?

Dierenopvangcentrum De Doornakker
Doornakkersweg 51, 5642 MP Eindhoven
Tel: ��� - ��� �� ��
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Zandstraat 22
5683 PL Best

Tel. (0499) 399 106

www.plamecobest.nl

S
on

ja
 v

an
 V

on
de

re
n

P
ri

ns
es

 B
ea

tr
ix

la
an

 2
1 

 5
68

4 
G

J 
B

es
t

Te
l: 

04
99

-3
75

16
9 

Fa
x:

 0
49

9-
37

51
72

Deze uitgave werd mede mogelijk gemaakt door :

Ook wij steunen de DA/DB Noord Brabant  Z.O.

M de Visser 
Machinale Timmerwerken

Herentalsweg 6, 5628 RD Eindhoven
Tel.: 040-2421189

Mobiel: 06-11453054

Al ruim 20 jaar een begrip in Eindhoven e.o.
U kunt uw kleding online bestellen, maar u bent 
ook van harte welkom in onze winkel, op de:

Heezerweg 280, 5643 KL Eindhoven
Tel.: 040-2118053
www.lamode-eindhoven.nl

Hondentrimsalon 
Doggystyle
Voor de complete vachtverzorging van uw hond
Uw hond wordt behandeld door een ervaren 
en gediplomeerd hondentrimster

Rusthoven 13  5655CL  Eindhoven
Telefoon 06 10688304 KvK 17257681

Eindhoven: 
Woenselsestraat 333 | 5623 ED 
Telefoon (040) 244 47 46

         De gediplomeerde uitlaatservice voor 
         Veldhoven en omgeving.

U gunt uw hond een uitje omdat U, weinig tijd heeft, werkt, ziek bent, een 
dagje uit bent of uw hond een fijne wandeling met hun soortgenoten wilt 
geven om lekker te dollen.
Ik wandel met een groep van 5 à 6 honden. Een wandeling zelf duurt ruim 1 
uur. Uw hond wordt opgehaald en netjes thuisgebracht in een busje met 
airco. Heeft U interesse neem dan contact met mij op tel: (0625403775) of 
kijk op de website: www.uitlaatservice-puk.nl 

Dorien de Leede
Email: info@uitlaatservice-puk.nl

Hondenuitlaatservice
“Puk’’

U geen tijd, uw hond wel!!!

ART COMPANY 
[INZAKE KUNST]

Kunst voor 
bedrijven
  
www.artcompany.com
Aalsterweg 301
5644 RG Eindhoven
T: +31 (0)40 2128277

www.verlichtingsonderhoud.nl

 
DAS DAKBEDEKKING

DAK & ZINKWERKEN
Gelaarsde Kat 53, 5629 KJ Eindhoven

06-51716332 / info@dasdakbedekking.nl

10 jaar
DAS DAKBEDEKKING

 jaar
DAS DAKBEDEKKING

0 jaar010 jaar 

DDDD
DDDD

www.funckyhair.nl

Steigerhout  en  sloophout
Binnen- en buitenmeubelen
Van maatwerk tot bouwpakket

 

www.WOOD-MORE.nl
Knapersven 9
5738 PC  Mariahout
06 50212235 (Graag even
bellen voor een afspraak)

SALON ANGELIQUE
kapsalon en nagel studio

 Nieuwstraat 40
 5504 EB  Veldhoven

tel: 06-29 06 48 09
    

E-mail: info@salonangelique.eu
E-mail: info@salonangelique.eu

Daphnes little doggies
Uw beste en goedkoopste hondenuitlaatservice regio Eindhoven

Daphne Gonzales
Achilleslaan 54 | 5631 BV Eindhoven
06-38749315 | uitlaatservice.daphne@gmail.com
www.hondenuitlaat-eindhoven-daphne.nl

Schildersbedrijf Kuiten B.V.
Tongelresestraat 434
5642 NH  Eindhoven
Tel.:  040-2811344
Fax:  040-2816685
E-mail:  john.kuiten@wxs.nl
Web:  www.kuiten.nl

 Rijksgediplomeerd
    schilder en behanger

 Handel in glas, verf en
    behang

 ISO 9001 gecertificeerd

GIBO Groep 
Accountants en Adviseurs 

heet per 1 januari 2012

EEN NIEUWE NAAM. 
EEN VERTROUWDE ORGANISATIE!

Eindhoven | Dillenburgstraat 7-C | (040) 255 29 29 | www.flynth.nl

DAMES-en HERENKAPSALON

COIFFURE MENSFORT
Jan Heynslaan 145-147

5622 KL Eindhoven
Tel.: 040-243 67 44



Claudia Boy op huisbezoek.

10 

RUBRIEK

DIER IN BRABANT ZUID�OOST

TIPS VOOR BAASJES

Gedragsproblemen  
bij honden en katten; 
Hoe pak je dat aan?

Gedragsproblemen bij huisdieren kunnen door verschillende factoren wor-
den veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn verveling, stress, te veel energie, 
slechte socialisatie en een beperkt territorium. Vaak zorgen een paar aan-
passingen al voor verbetering. 
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 Claudia Boy is hondentrainer en landelijk docent voor 
aspirant hondentrainers. Claudia werkt vaak met 
probleemhonden. Zij legt uit: ”Veel problemen kunnen 

al bij de adoptie of aanschaf van een hond voorkomen worden 
door je goed te informeren over de eigenschappen van het 
ras. Wanneer je een pup bij een fokker haalt is het verder 
belangrijk om na te gaan of de pup gesocialiseerd is. Dit 
houdt in dat hij veel omgang met andere honden heeft gehad 
zodat hij heeft geleerd hoe hij zich moet gedragen. Heb je 
eenmaal een pup, dan is het verstandig een hondentraining 
te doen. Dan komt je hond ook in aanraking met andere 
honden en kun je advies vragen aan de trainer.”

ONZINDELIJKHEID EN AGRESSIE
Saskia van Heur, kattengedragstherapeut van De Gelukkige 
Kat vertelt: ”De meest voorkomende gedragsproblemen bij 
katten zijn onzindelijkheid en agressie. Laat de kat eerst 
onderzoeken door een dierenarts om lichamelijke of medi-
sche oorzaken uit te sluiten. 
Bij onzindelijkheid kan er iets mis zijn met de kattenbak, het 
grit of de locatie van de bak. De bak kan bijvoorbeeld op een 
drukke plek staan of dicht bij eten. Is hier niets mis mee dan 
is het goed om te onderzoeken of stress een rol speelt.” 

De hond blaft als de deurbel gaat en rent naar de deur.
Dit komt omdat hij heeft geleerd dat er iets spannends 
gaat gebeuren, zoals dat er post door de brievenbus valt 
of dat er bezoek komt. Redenen waarvoor het baasje 
naar de deur gaat. 
Tip van Claudia: “Je kunt dit gedrag afleren door buren te 
vragen op een vooraf afgesproken tijdstip op de deurbel te 
drukken. Op dat moment reageer je niet. Blijft de hond na 
een aantal keren rustig dan wordt hij beloond.” 

De kat sproeit binnenshuis. Dit kan veroorzaakt worden 
door stress van (zwerf)katten in de buurt.
Tip van Saskia: “Laat de kat meer naar buiten. Zo kan hij 
zelf katten wegjagen en meer controle over de situatie 
krijgen.” 

De hond wordt geroepen maar de hond komt niet.
Tip van Claudia: “Roep je hond vaker tijdens de wandeling 
en beloon de hond uitbundig wanneer hij komt. Ook al 
duurt het even voor hij wil komen. Geef de hond een 
koekje en laat hem weer vrij totdat het tijd is om naar huis 
te gaan. Op deze manier leert de hond dat het commando 
“kom hier” niet betekent dat de pret voorbij is.” 

Er zijn meerdere katten in huis en er zijn steeds  
spanningen en conflicten onderling.
Tip van Saskia: “Een beperkt territorium en verveling kan 
leiden tot agressie. Bij het houden van meerdere katten is 
het belangrijk om zo veel mogelijk ruimte te bieden. Dat 
kan door speelruimte in de hoogte te creëren waarbij ze 
alles kunnen zien. Het is ook goed om privé hoekjes te 
creëren waar katten zich kunnen afzonderen wanneer ze 
evean met rust gelaten willen worden. Verder kun je agres-
sie voorkomen en verminderen door veel prooi- en jacht-
spelletjes te spelen met je kat. Dat gaat verveling tegen  
en zo kan de kat zijn of haar opgelopen frustraties en  
span ningen kwijtraken.” 

“Bij het houden van  
meerdere katten is het  
belangrijk om zoveel  

mogelijk ruimte te bieden.”

VOORBEELDEN VAN PROBLEEMGEDRAG: 
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Piping & Procestechniek
www.kuijpers.com

Wij wensen de Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost
veel succes toe met haar goede werk

Kleine Berg 80
5611 JW  Eindhoven
T: 040 - 244 89 48

www.pietvankuyk.nl

 Sigarenhandel   Piet van Kuyk

DEZE UITGAVE IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

DIERENARTSEN KRING
EINDHOVEN E.O.

WIJ WENSEN DE 
DIERENBESCHERMING
BRABANT ZUID-OOST

HEEL VEEL SUCCES TOE MET 
HAAR ACTIVITEITEN

EINDHOVEN, AALST, WAALRE, NUENEN, 
GELDROP & SON EN BREUGEL

karten al vanaf € 7,50!

VIJFKAMPLAAN 18   5624 EB   EINDHOVEN  -  Tel. 040 2480445  of  0900 KARTING  -  INFO@HEZEMANS.NL  -  WWW.HEZEMANS.NL

Wij dragen de 

dierenbescherming

brabant zuid-oost

veel sympathie toe!!

BUREAU VOOR THUISZORG

POSTBUS 8596, 5605 KN EINDHOVEN
TEL.: 040-2517830
WWW.ZORGMED.NL

Dressuurstal Verhulst
instructie en training - ook op locatie

De stal is gevestigd in Sterksel.
U bent van harte welkom om een kijkje te
komen nemen bij mijn paarden op stal.

Bel hiervoor:
06 22903246
of mail naar

info@dressuurstalverhulst.nl

www.dressuurstalverhulst.nl

Henrike Bergmans
Zandpluvier 17 | 5658 BL Eindhoven

06-50631997 | www.bazu.nl
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REPORTAGE

 Toen op zaterdag 5 november 
om 13.00 uur de poort open ging 
bij Dierenopvangcentrum De 

Doornakker stond er al een behoor-
lijke rij mensen. Er was veel belang-
stelling voor deze Open Dag, die 
georganiseerd werd door de Dieren-
bescherming. Belangstellenden 
mochten zelf rondkijken of gebruik 
maken van de rondleiding die 
gegeven werd. Het was druk bij de 
honden, de volwassen katten én bij 
de kittens die vanuit een nabijgelegen 
(verwarmde) locatie te bezichtigen 
waren. Medewerkers van de dieren-
ambulance gaven uitleg en kinderen 
konden geschminkt worden. Een heel 
aantal mensen meldde zich aan als 
vrijwilliger. Al met al een hele 
geslaagde dag!

Reportage: Open Dag

Steunt u ons? Uw gift op bankrekeningnummer 12.41.45.167 t.n.v Dierenbescherming in Eindhoven is zeer welkom. 
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IK BEN DIERENBESCHERMER

Ook vrijwilliger worden? Bel 088 - 811 35 00

Voor René Raaijmakers (54) uit Nuenen 
kwam vijf jaar geleden in de functie 
van chauff eur op de dierenambulance 
zo’n beetje alles bij elkaar. Allereerst 
zijn liefde voor dieren, maar ook zijn 
passie voor auto’s en autorijden. Hij is 
namelijk van oorsprong automonteur. 
Daarnaast had hij lange tijd een café.

“De mensenkennis die ik als 
kastelein heb opgedaan, komt 
nu ook goed van pas,” zegt hij 

daarover. René heeft altijd iets met 
dieren gehad en achter zijn café had hij 
al een kinderboerderijtje voor de 
kinderen van de klanten. Ook nu heeft 
hij huisdieren: een hele lieve Boxer en 
een kat. 

STRATUMSEIND
René werkt met veel plezier en toewij-
ding twee middagen en een nachtdienst 
per week op de ambulance. Eén van die 
middagen met vast maatje Gaby, de 

Ik ben Dierenbeschermer 
René Raaijmakers

andere middag en de nachtdienst met 
zijn vriendin Henriette, die door zijn 
enthousiasme ook Dierenbeschermer is 
geworden. René vertelt over zijn beleve-
nissen: “Onze nachtdienst valt samen 
met de stapavond van de studenten. Die 
bellen dan vaak midden in de nacht. Zo 
was er eens een melding over een duif 
die heel stil in een portiek zat. Ik had 

gezegd dat ze hem maar even moesten 
laten zitten, omdat hij dan misschien 
vanzelf weer tot zijn positieven zou 
komen. Een half uur later ging weer de 
telefoon over die duif. Toen ik vroeg: Jij 
zit zeker op Stratumseind? was het even 
stil en toen klonk het: Hoe weet jij dat 
nou? Een ander leuk verhaal is over de 
Chihuahua die kwijt was. Een poosje 
later belde de melder terug en zei dat ze 
hem teruggevonden hadden... tussen de 
kussens van de bank!”

TWEE RECHTERHANDEN
René is ook wel eens samen met zijn 
partner een halve nacht bezig geweest 
met een vastgebonden, erg agressieve 
Rottweiler. Later werd duidelijk dat de 
hond alleen uit angst zo agressief was 
en bleek het een prima huisdier die 
een goed plekje heeft gevonden. René: 
“Dan weet je weer waarvoor je het 
doet.” De Dierenbescherming weet 
hem ook te vinden vanwege zijn twee 
rechter handen. Zo plaatste René de 
(gekregen) keuken en hielp hij met het 
verhuizen van (ook weer gekregen) 
kantoorkasten. 

Het werk op de dierenambulance is zo’n 
beetje de rode draad door het leven van 
René en zijn vriendin. Hij merkt op: 
“Het is vrijwillig, maar niet vrijblij-
vend!” Een andere passie is zijn boot. 
Maar al is het perfect vaarweer en vallen 
de mussen van het dak, René zal zijn 
dienst op de ambulance nooit afzeggen. 
Daarvoor is hij teveel Dierenbeschermer.
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WWW.GROENDIJKDESIGN.COM

www.schakenraad.nl

Beëdigd Tolkvertaler
Sophiastraat 12

5671 XK Nuenen
Tel. 040-2906400

Karin LuitKarin LuitKarin Luit

Voor de totale 
verzorging van 
uw hond of kat

Sondervick 90 
Veldhoven.
Tel 06 133 141 02

Dierenspeciaalzaak Boulevard Zuid
Heezerweg 274 Eindhoven
T: 040 - 29 300 83  www.discus.nl

www.kimsattel jee.n
l

De kunst van 
illustreren & DTP’en 

Zorgboerderij Grootenhout
www.ouderenlandgoed.nl | ouderenlandgoed@gmail.com

Bel voor vrijblijvende informatie 0499-323950
De Stekkermortel 3A | 5738 PH Mariahout

Huisbezoek
06 1358 2946 | info@inacht.nl | www.inacht.nl

Homeopathie voor dieren

“Sport veilig en cool.. 

Draag een gebitsbeschermer!!” 

 
 
Fransebaan 590d 
5627 JM Eindhoven 
tel: 040-2424038 

Hondentrimsalon in Numansdorp

www.hondentrimsalonbellocarino.nl

Rijksgediplomeerd
Alle rassen zijn welkom
Erkend VVTN toptrimsalon 

06-10658382
Mendelssohnstraat 37

Bello
hondentrimsalon
Carino

STOKROOSSTRAAT 18
5644 EC EINDHOVEN
TEL:+31(0)40  785 00 69
FAX:+31(0)40 785 07 46
WWW.KITAYTRANSPORT.NL

 

WIJ GEVEN UW STIJL VORM

STUDIOkroonland is een onderdeel van Kroonland Uitgeverij BV

STUDIOkroonland 

biedt u een breed 

scala aan diensten, 

van ontwerp tot aan 

een kant-en-klaar 

gedrukt product. 

Zoekt u naar scherpe 

prijzen voor uw eigen 

drukwerk, of zoekt u 

naar een fris en 

eigentijds ontwerp?

www.kroonland.nl
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UITGELICHT

Virtuele kat 
in de zak?

Op zoek naar een huisdier? Kijk op www.ikzoekbaas.nl

Online shoppen is de gewoonste zaak van de wereld. Niet alleen gebruiks-
artikelen, muziek en kleding zijn ruimschoots vertegenwoordigd op het web, ook 
huisdieren zijn online te verkrijgen. Er zijn meerdere websites waar je een nieuw 
huisdier met één muisklik kunt aanschaff en. Het lijkt heel simpel en goedkoop, 
maar de ervaring leert dat het tegenovergestelde waar is.

16

Op zoek naar een huisdier? Kijk op www.ikzoekbaas.nl

GOEDKOOP BLIJKT DUURKOOP
Het lijkt eenvoudig; je kiest een huisdier 
uit aan de hand van een plaatje en soms 
een korte omschrijving. Vervolgens 
kun je deze gratis of voor een 
paar tientjes afhalen. Op de 
site www.gratiskitten.nl 
staat uitgelegd dat gratis 
helemaal niet gratis is. 
Want vaak blijkt dat deze 
dieren niet behandeld zijn 
tegen wormen en vlooien en 
ook geen medische check 
hebben gehad. Jonge dieren 
moeten nog gechipt en gevacci-
neerd worden en zodra ze wat 
ouder zijn komen daar vaak nog 
castratiekosten bij. Als jonge 
dieren niet de zorg krijgen die 
ze nodig hebben, kan dat in 
sommige gevallen ernstige 

gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan 
chronische niesziekte bij katten of 
parvo bij honden. De kosten hiervoor 
kunnen oplopen tot honderden euro’s. 
Daarom is het verstandiger om een 
dier uit het asiel te halen.

TWEEDE KANS
Op het moment van schrijven van dit 
artikel zitten er 32 honden en 68 katten 
in Dierenopvangcentrum De Doornak-
ker. Veel mensen denken dat asieldieren 
gedragsproblemen hebben en onhandel-
baar zijn. Maar volgens Lisette Burger, 
coördinator van de bemiddeling bij het 
dierenopvangcentrum, is dit onjuist. 

Zij licht toe: “Jaarlijks vangen wij 
honderden dieren op. Vaak zijn deze 
dieren gevonden of afgestaan in verband 
met allergie, overlijden van de eigenaar, 
confl icten met andere huisdieren of 
wegens tijdgebrek. Er is dus niets mis 
met deze dieren en er zitten hele leuke 
honden en katten tussen die een tweede 
kans verdienen. Helaas hebben wij al 
meerdere keren dieren binnengekregen 
die via internet zijn gekocht. Soms blijkt 
er geen goede match te zijn met de 
nieuwe eigenaar of blijkt het dier medi-
sche problemen te hebben. Deze dieren 
belanden dan uiteindelijk in het asiel.” 

GOEDE MATCH
Om teleurstelling tegen te gaan, wordt 
er bij het dierenopvangcentrum altijd 
eerst een intakegesprek gehouden. Van 
alle dieren is een gedragsprofi el opge-
steld en ze zijn medisch nagekeken. Aan 
de hand daarvan wordt een match met 
de nieuwe eigenaar gemaakt. Honden 
gaan zelfs eerst een dag mee naar huis 
om te zien of het klikt. Verder krijg je bij 
het asiel twee weken medische garantie 
en kun je altijd contact opnemen, 
mochten er problemen zijn. Op die 
manier heb je meer zekerheid op een 
goede match en een leuke huisgenoot!
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INFORMATIEF

Hebt u vragen aan de Dierenbescherming? Mail naar info@dierenbeschermingbrabantzo.nl

Natuurlijk gezond: 
Brandnetels
Ze groeien al vroeg in het voorjaar en worden vaak als 
vervelend onkruid gezien. Toch bevatten brandnetels veel 
vitamines en mineralen waardoor het een voedzaam en 
geneeskrachtig kruid is voor mens en dier.

GROTE VOORJAARS SCHOONMAAK
De brandnetel prikt niet alleen aan de buitenkant, het prik-
kelt ook alle organen om tot actie over te gaan. Het zet het 
lichaam aan tot reiniging. Via nieren, lever en darmen wordt 
het bloed gezuiverd. Daarom werkt het goed bij reuma en 
huidklachten. Daarnaast bevat de brandnetel veel calcium en 
vitamine D, waardoor het ook een geschikt middel is tegen 
botontkalking. 

BRANDNETELTHEE
Wil je zelf brandnetels oogsten? Trek dan handschoenen aan 
en gebruik de jonge toppen van de brandnetel. Kook de verse 
brandnetels in water of droog ze eerst en trek er dan thee van. 
Je kunt het vocht over het voer van je dier gieten of voor jezelf 
gebruiken. Voor een goede werking gebruik je het minimaal 
twee tot drie weken, maar langer mag ook. Let op, als je dier 
echt ziek is moet je altijd je dierenarts raadplegen!

Leden-
vergadering
Wij nodigen alle (meerderjarige) leden 
van de Dierenbescherming van harte uit 
om op zaterdag 14 april 2012 deel te 
nemen aan een periodieke ledenverga-
dering. We starten om 10.00 uur en 
sluiten rond 12.00 uur. Aanmelden is 
verplicht en kan tot uiterlijk 1 april via 
info@dierenbeschermingbrabantzo.nl of 
tel 088-8113500. De vergaderstukken 
zijn op aanvraag beschikbaar vanaf 
1 april. Afhankelijk van het aantal 
inschrijvingen wordt de vergaderlocatie 
vastgesteld.

AGENDA:
1. Opening en mededelingen 
2.  a]  Verslag algemene ledenvergadering 

d.d. 27 augustus 2011
  b]  Verslag algemene ledenvergadering 

d.d. 10 december 2011
3.  Jaarrekening en jaarverslag 2011 (incl. 

decharge bestuur)
4.  Terugblik afgelopen periode 
5.  Jaarplan en begroting 2013
6.  Benoeming bestuurslid: mw. Karin 

van Liempd (aftredend en herkiesbaar)
7.  Landelijke algemene ledenvergadering 
  a] afvaardiging 
 b] mandatering 
8. Statutenwijziging 
9. Rondvraag en sluiting 

Verwilderde 
zwerfkatten
Groepen verwilderde zwerfkatten 
breiden zich in een geschikte leefom-
geving snel uit. Binnen een jaar kunnen 
zes verwilderde katten uitgroeien tot 
een groep van dertig. Deze sterke groei 
in korte tijd is de oorzaak van een 
aantal problemen. De belangrijkste zijn 
aantasting van het dierenwelzijn en 
overlast. Vaak is daar een wisselwer-
king in. Zo is de mentaliteit van omwo-
nenden vaak niet diervriendelijk als 
veel overlast wordt ervaren. 

De Dierenbescherming pakt het 
probleem van verwilderde zwerfkatten 
op een diervriendelijke manier aan. 
Dat doen we met de TNR-methode. 
TNR staat voor trap, neuter and 
return: vangen, steriel maken en 
terugplaatsen. Wetenschappers 
toonden aan dat dit de meest effectie-
ve en diervriendelijke methode is om 
zowel overlast als dierenleed te bestrij-
den. Na vijf tot tien jaar wordt het 
aantal verwilderde katten minder en 
neemt ook het aantal kittens dat jaar-
lijks opgevangen moet worden af. Het 
is dus wel een kwestie van lange adem.
Voor we ergens gaan vangen stellen we 
alle inwoners van de betreffende wijk 
op de hoogte en vragen we hen om 

vooral niet te voeren op vangavonden. 
Op dit moment heeft de Dieren-
bescherming een samenwerkingsover-
eenkomst voor TNR met de gemeenten 
Cranendonck en Eindhoven. De vele 
vangacties die we hebben onder-
nomen, moeten ons dit jaar al flink 
schelen in het aantal op te vangen 
kittens. Om doelgericht te kunnen 
vangen gebruiken we naast alle 
meldingen van locaties waar zwerfkat-
ten zitten ook alle gegevens van de 
vindplaatsen van kittens. 
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TIPS VOOR BAASJES

Vakantieplezier?  
Ook voor je huisdier! 

 Een van de mogelijkheden is een oppas aan huis. Bij een 
eerste kennismaking kun je afspraken maken over welke 
zorg er nodig is. Zo krijgt je dier tijdens je afwezigheid 

persoonlijke aandacht, op tijd te eten en te drinken en wordt 
hij (indien dat nodig is) een paar keer per dag uitgelaten. Een 
pluspunt van een oppas is dat je huisgenoot in zijn 
vertrouwde omgeving blijft. 

WENNEN IN EEN NIEUWE OMGEVING
Een andere mogelijkheid is een dierenpension. Omdat je dier 
uit zijn omgeving wordt gehaald, kan dat even wennen zijn. 
In een dierenpension zijn hokken waarin dieren zich terug 
kunnen trekken en er zijn vaak open ruimtes waar dieren 
met soortgenoten kunnen spelen. Omdat er meerdere dieren 
aanwezig zijn is een tijdige inenting tegen de meest besmette-
lijke en gevaarlijke ziektes noodzakelijk. Heb je een dieren-
pension gevonden? Ga er dan eens een kijkje nemen. Zo kun 
je beoordelen of het een goede omgeving is voor je huisdier. 
Een goedkopere oplossing is het zoeken naar onderdak bij 
vrienden of familie. Vergeet niet om je contactgegevens op 
vakantie en het telefoonnummer van je eigen dierenarts door 
te geven, in geval van nood!

REGELGEVING IN ANDERE LANDEN
Gaat je huisdier mee op vakantie? Dan is een Europees 
paspoort noodzakelijk. Bijna elk jaar worden de regels voor 
het reizen van huisdieren binnen en buiten de Europese Unie 
aangepast en voor elk land gelden andere regels. Zoek daarom 
vooraf uit welke regelgeving geldt voor het land van je eindbe-
stemming én voor de landen waar je doorheen reist. Bij het 
reizen binnen de EU moeten dieren bijvoorbeeld ingeënt zijn 
tegen hondsdolheid en ze moeten te identificeren zijn met 
een chip. Een tatoeage is niet genoeg. Daarnaast moeten ze 
ook behandeld zijn tegen wormen, vlooien en teken. 
Neem je een kat, fret of hond mee op vakantie naar Engeland, 
Ierland, Malta of Zweden, dan moet deze bovendien (een 
aantal maanden voor vertrek) een bloedtest ondergaan. Voor 

het reizen met konijnen, kleine knaagdieren, vogels, vissen 
en amfibieën is een door de dierenarts afgegeven gezond-
heidsverklaring meestal genoeg. 

TIPS VAN DE DIERENARTS
Natuurlijk kun je bij je dierenarts informatie inwinnen over 
de do’s en don’ts van reizen met je dier. Vanzelfsprekend zijn: 
genoeg tussenstops en frisse lucht tijdens de reis, voldoende 
water en schaduw. Verder is het handig om een EHBO-pakket-
je en medicijnen in te pakken tegen bijvoorbeeld wondjes en 
misselijkheid. Een prettige vakantie gewenst!

Gaat ‘ie mee of blijft ‘ie thuis? Een ding is zeker: je huisdier verdient ook een ontspannen 
vakantie! Hoewel er tegenwoordig veel vakantieadressen zijn waar je huisdier welkom is, is dat 
lang niet altijd het geval. Mocht je hond, kat of ander huisdier niet meegaan, regel dan op tijd 
een goed onder komen. 
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Indebo
Spanplafonds
Betoverend mooi

Tel. 040 - 211 72 27

PROVINCIALEWEG 18-A 5503 HG VELDHOVEN
TEL.0402530366

www.kivo-petfood.nl / cvanloon@iae.nl

 

WWW.HEERLIJKANDERS.NU

(H)EERLIJK ANDERS

Vanaf  nu ook de dagelijkse cateraar van S2M Strijp-S!
www.heerlijkanders.nu

info@heerlijkondernemend.nl
06 14 333 846

Marion Driessens
Natuurgeneeskundige praktijk voor mens en dier

Voor een natuurlijke gezondheid

Sonseweg 10a 5681 BJ  Best
06 - 3080 4542

www.natuurlijkevenwichtcom

ALINE HAIRDESIGN
ONLY THE BEST FOR YOUR HAIR

@

Stadspoort 14 | 5611 GZ  Eindhoven | 040 - 2442 117

www.alinehairdesign.com

De Bedouine Hoeve

Bij ons kunt y bij uw paarden 
wonen

Jolanda Markslag
-Paardensport bedrijven
-Pensionstalling
-Vakantieappartementen

0650297765
013- 5143376

bedouinehoeve@hotmail.com
WWW.debedouinehoeve.nl

Visiting Address: European Business Centre
Luchthavenweg 81.228A, 5657EA Eindhoven (NL)

Telephone: +31 40 – 287 28 90 | E-mail: info@tax2day.nl
www.tax2day.nl







 Wensen u veel succes.

George Pisa en Zn. Tailleurs B.V.
www.georgepisa.nI

Artifacts
moderne  en retro

meubels en verlichting

Gestelsestraat 70
5615 LH Eindhoven

040-2462355
06-12800683

info@artifacts.nl
www.artifacts.nl

Scooby-Doe
Hondenuitlaatservice

Dé hondenuitlaatservice
voor Eindhoven Noord,

Meerhoven en Veldhoven. 

Voor meer info;
www.scooby-doe.nl

www.kika.nl
Giro 8118



Caro
Croc

www.CaroCroc.com

CaroCroc, een Oer Hollandse voeding. Gemaakt met:
natuurlijke grondstoffen;

zonder toevoeging van kunstmatige geur-, kleur- en 
 smaakstoffen en zonder kunstmatige conserveringsmiddelen. 

Voor een lang en gezond leven.

Kijk voor de verkooppunten bij u in de buurt op www.CaroCroc.com.
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Past. Jansenplein 23
Veldhoven

040-2532540

Carolusdreef 3
Valkenswaard
040-2012475

Mr. Pankenstraat 9
Bergeijk

0497-571275

Hondenadviescentrum Nederland
OPLEIDINGEN VOOR U EN UW HOND

0499 - 397028 | www.hondenadviescentrum.nl

Tapijt
Marmoleum
PVC stroken
Vinyl
Tapijt tegels
Laminaat
Karpetten
Gordijnen
Zonwering
Platten daken
Dak kapellen
Tegelwerk
Stucwerk
Bestrating
Badkamer renovatie
Sloop werkzaamheden
Schilderwerk

Ruud Frie

Doorniklaan 14
5628 WP Eindhoven
06 - 21715663
rvdklusbedrijf@gmail.com

WIJ GEVEN UW STIJL VORM


