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 Nieuwsflash - Podencodag 2010  

  

 

PODENCODAG 2010 - 13 JUNI TE AMERSFOORT.. 

Om aandacht te vragen voor de Podenco's organiseert Judy Kleinbongardt van de website
spaansehonden.info ook dit jaar weer de jaarlijkse Podencodag. Deze dag draait om (liefhebbers van)
de Podenco, Galgo, Greyhound en andere honden uit Spanje maar de overige honden met hun baasjes
zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Middels deze nieuwsflash wil stichting Fuertedogs iedereen nogmaals uitnodigen om op zondag 13 juni 
naar de Podencodag 2010 in Amersfoort te komen. Fuertedogs zal daar met een stand aanwezig zijn en
hoopt daar velen van z'n adoptanten, donateurs en betrokkenen te mogen begroeten. Het belooft  een
leuke dag te worden, we kijken er naar uit en hopen dan ook op een grote opkomst onder de
Fuertedogs sympathisanten. U bent allen vanaf 11.00 uur van harte welkom met uw viervoeter(s) op de
hondensportvereniging/rugbypark in Sportpark de Bokkeduinen te Amersfoort.

Tijd: 11.00 uur tot ca. 16.00 uur

Adres: Barchman Wuytierslaan 95, Amersfoort

Entree: 1 Euro voor het goede doel, er worden totaal 27 stichtingen verwacht.

De routebeschrijving vindt u onder aan deze nieuwsbrief terug

Tot ziens op zondag 13 juni bij onze Fuertedogs stand!

Net als in 2009, zal ook Elke zelf aanwezig zijn en hoopt zij veel van haar honden even terug te kunnen
zien.
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WAT IS ER TE DOEN.. 

Allereerst is de jaarlijkse Podencodag op zich al al een lust voor het oog voor iedere hondenliefhebber.
Het is fantastisch leuk om zoveel honden bij elkaar te zien. Vooral ook in het besef dat vele van deze
honden oorspronkelijk een tragisch lot beschoren was en des te meer de vreugde dat zij allen een
tweede kans kregen. Het is heerlijk om al deze honden in vrijheid te zien rennen en zich gezamelijk te
zien vermaken op het losloopveld. Dat alleen al is meer dan de moeite waard om deze dag te
bezoeken.

Daarnaast pakt Fuertedogs dit jaar flink uit op de Podenco dag! Naast de verkoop van verschillende aan
ons gedoneerde producten zijn er ook leuke prijzen in de wacht te slepen met diverse activiteiten zoals
het hondenbrokken raden, een loterij en een veiling. Tevens is er een hondengedragsdeskundige
aanwezig die op deze dag gratis advies kan geven over eventuele gedragsproblemen bij uw hond..

Hondenbrokkenraden

Hoeveel brokken zitten er in de glazen pot? Raad mee voor €1,- en maak kans op leuke
prijzen! De uitslag is om 15.00 uur.

1e prijs: Achterbankhoes, voerbak, flostouw, piepbeestje, poepzakjes met houder,
hondensnoepjes

2e prijs: Heerlijke zachte deken, voerbak, flostouw, poepzakjes met houder,
hondensnoepjes

3e prijs: Dunne deken, voerbak, flostouw, poepzakjes met houder, hondensnoepjes

 

 
 

Grabbelton

Ook dit jaar is er weer een leuke grabbelton voor kinderen! €1,- per keer.

Loterij

Dit jaar houdt Fuertedogs een loterij met als hoofdprijs een overnachting in een
3***hotel in Wageningen, voor 2 personen inclusief ontbijt! Honden zijn toegestaan in
het hotel (tegen een toeslag van €6,- per hond). Wageningen ligt aan de rand van de
Veluwe en de Betuwe, u kunt hier dus heerlijk wandelen (met uw viervoeter).

1e prijs: Hotelovernachting voor 2 personen, incl. ontbijt
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2e prijs: 12 delig ontbijtservies “Holland” in Oudhollandse stijl.

3e prijs: Een mooi groot badpakket.

Loten kosten €2,50 per stuk.  De trekking vindt plaats om 15.30 uur.

Veiling vakantiehuisje

Vrijwilligster Bernadette van Dam heeft ten gunste van de Fuertedogs honden een
VEILING-OBJECT ter beschikking gesteld en wel het verblijf van 1 week in een
prachtig vakantiehuisje te Ermelo!

U kunt deze originele aktie voor Elke’s hondenopvang ondersteunen door een bod uit te
brengen op 1-week verblijf in het vakantiehuisje op de foto’s hieronder. Bieden* kan
vanaf 30 mei via de Fuertedogs  Hyve**,  http://fuertedogs-com.hyves.nl/. 
Op de Podencodag zelf is het ook mogelijk om ter plekke bij de Fuertedogs stand uw
bod uit te brengen. De betreffende biedingen zullen op dat moment via een
internetverbinding ook bijgewerkt worden op de Hyves pagina opdat de thuisblijvers ook
in de gelegenheid zijn om het bieden te blijven volgen.

Rond 15.00 uur wordt de veiling gesloten en het hoogste bod bekend gemaakt!

* minimum eerste bod is €100,-

** Indien u niet over een hyves account beschikt maar wel mee wilt bieden kunt u uw
naam, bod en contactgegevens mailen naar Arlette Vos, arlettevos@hotmail.com, zij zal
dan namens u het bod uitbrengen.

Voorwaarden: datum verblijf in overleg met eigenaar.

 

 

Informatie vakantiehuisje

Vakantiehuisje “De Flierefluiter” ligt op een kleinschalig, rustig bungalowpark in Ermelo. Het huisje is
winterhard, voorzien van thermopane ramen en centrale verwarming. Via het achterpad wandel je met
drie minuten midden in het bos. Het grote honden losloopgebied is op tien minuten loopafstand.
Verder is er in de buurt een heel groot gedeelte heide waar honden ook los mogen lopen.
Er zijn talloze mogelijkheden om te wandelen en te fietsen. Een eldorado voor mens en hond! Het
huisje is zowel in de zomer alsook in de winter te bewonen.
In de zomer is het altijd drukker, in de winter erg rustig.
De verwarming is uitstekend en voor het lekkere is er ook een houtkachel.
Het huisje is voor zien van goede bedden en matrassen, dekbedden, kussens en heeft een volledige
inventaris voor wat betreft bestek, pannen, borden enz. enz.
Huisdieren zijn gratis. Volgens de regels van het park mogen er twee huisdieren mee.

 

Voor een meer uitgebreide omschrijving van het vakantiehuisje kijk op
www.fuertedogs.com of op de Fuertedogs Hyve.

31-7-2010 Fuertedogs op Podencodag 2010

http://vedm.net/click2?l=vVaNV&m=Rn… 3/7



 

De opbrengst van alle Fuertedogs activiteiten komt volledig ten goede aan

Elke's hondenopvang op Fuerteventura!

Gratis advies van hondengedragsdeskundige Bernadette van Dam

Van 11.30 tot 12.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur kunt u terecht bij
hondengedragsdeskundige Bernadette van Dam voor een gratis advies over eventuele
gedragsproblemen bij uw hond.

 

CANICROSS NEDERLAND

Canicrossers Marianne van der Linde en Fred Hazeleger zijn deze maand tijdens hun
bezoek aan de Fuertedogs finca voor podenco MICK gevallen. Mick zal vanaf 3 juni
binnen hun gezin verwelkomt worden. Zij gaan in Nederland dagelijks met hem trainen
en hopen dat hij veel plezier zal hebben met het canicrossen.

Canicross Nederland zal op de Podenco dag te vinden zijn bij de stand van stichting
Fuertedogs. Deze sport is ook zeer geschikt om met de Podenco's en Galgo's te
beoefenen. Wellicht leidt de toenemende populariteit van Canicross in Nederland ook tot
meer adopties van Podenco's. We zijn benieuwd. Als de omstandigheden het toelaten
zal de Canicross vereniging tijdens de Podenco dag ook een kleine demonstratie geven.
Tevens zullen zij hun uitrusting ter beschikking stellen aan bezoekers zodat zij kennis
kunnen maken met het canicrossen. Voor de sportievelingen onder ons, meldt u aan!

 
Vind je hardlopen leuk ?

Ben je graag actief met je hond bezig ?
Dan is Canicross vast en zeker iets voor jou !!!!

CANICROSS
Wat is dat eigenlijk ?

 

 
 

Canicross is een loopwedstrijd met de hond, waarbij baas en hond samen een team
vormen en (hard)lopend een parcours afleggen. De hond is daarbij aangelijnd. Iedereen,
van elk niveau kan mee doen, leeftijd van de baas en ras van hond zijn niet belangrijk.

De hond dient wel minimaal 1 jaar te zijn
 

Voor meer info zie www.canicrossnederland.nl

Al met al is er dus veel te doen en veel te zien op de aankomende Podencodag dus het
is zeker de moeite waard om die datum vrij te houden en naar Amersfoort te komen. U
kunt rekenen op een gezellig dagje uit met de hond(en) waar iedereen elkaar weer eens
kan ontmoeten, elkaars honden kan bewonderen en waarbij ervaringen over en weer
kunnen worden uitgewisseld. En wellicht gaat u met een leuke prijs naar huis. Wij hopen
velen van jullie daar te begroeten. Voor meer details, speciale aandachtspunten en
routebeschrijving verwijzen wij  naar de website van Judy Kleinbongardt met
gedetailleerde informatie over de Podencodag 2010. www.spaansehonden.info
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Bekijk voor een impressie de foto's van de Podencodag 2009.

 

NINI en NOORTJE in opvang in Nederland
 
Nini en Noortje zijn twee leuke Fuertedogs hondjes die nog een thuis zoeken. Na langere
tijd op de Fuertedogs finca zijn deze twee hondjes inmiddels in opvang in Amsterdam
noord en aldaar te bezoeken. Zij zullen waarschijnlijk ook op de Podenco dag aanwezig
zijn. Wie geeft deze hondjes een definitief eigen thuis?

NINI - teefje

Nini is een klein, pittig hondje. Ze is destijds net op tijd uit een dodingsstation op
Fuerteventura gehaald. Naar schatting is ze geboren in 2006 en heeft een
schouderhoogte van 25 cm.Nini verblijft sinds 6 mei 2010 in Nederland bij een
Fuertedogs vrijwilligster. Ze is daar intussen al aardig gewend en gaat lekker. Het is een
aanhankelijk, lief, vrolijk en moedig hondje. Als het nodig is in de omgang met andere
honden staat ze haar mannetje. Anders dan veel andere honden die uit een
dodingsstation komen is Nini niet getraumatiseerd. Ze is een onbevangen type, ook in
voor haar onbekende situaties. Ze stormt er niet op af, maar ze is er ook niet bang
voor. Zo stond ze met een aandachtig koppie pardoes stil bij de draaiende wasmachine.
Nog nooit gezien. Ze trippelt met je mee over een drukke weg in Amsterdam alsof ze
daar haar hele leven gewoond heeft. Ze hecht snel en is erg op een baasje gericht
daarom zou het fijn zijn als zij een thuis vindt waar ze eindelijk kan blijven. Verder is het
natuurlijk een klein hondje dat zo in de fietsmand past en wat je heel makkelijk overal
mee naar toe kunt nemen. Nini is zindelijk en is gesteriliseerd en is een leuke aanwinst
om in huis te hebben.  

 

 

 

Heeft u interesse om NINI te adopteren of wilt u meer informatie, stuur dan een email
naar adoptieaanvraag@fuertedogs.com.

NINI is te bezoeken bij het opvangadres in Amsterdam noord

 

NOORTJE- teefje

Noortje is een lief en aanhankelijk hondje. Ze is niet piepklein, maar ook niet groot, ze
heeft een schouderhoogte van 40 cm. Ze lijkt een beetje op een mini labradortje en
heeft een slank, strak gestroomlijnd figuurtje met een zachte gladharige glanzende
vacht. Noortje is geboren begin mei 2009 dus ongeveer 1 jaar oud. Ze is op
Fuerteventura uit een dodingsstation gehaald. Aanvankelijk was ze zeer bang, maar
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gelukkig gaat het steeds beter. Ze verblijft nu sinds 6 mei 2010 bij een Fuertedogs
vrijwilligster in Amsterdam Noord. Noortje is goed met honden die ze kent, maar voor
(grote) honden buiten is ze soms bang. Door haar ongetwijfeld nare ervaringen is ze
heel snel onder de indruk. Omdat het een erg lief en gevoelig hondje is, is ze zeer
ontvankelijk voor stemmingen. Doordat ze nog wat bangig kan reageren is het belangrijk
dat er rustig en op een vriendelijke, zachte manier met haar wordt omgegaan. Noortje is
een hondje dat op de fiets mee kan. Ze wandelt al goed mee, ook op straat. Het is
echt een lieverdje. Noortje is net zindelijk, heeft af en toe nog een enkel keertje een
ongelukje,ze is gesteriliseerd.

 

 

Heeft u interesse om NOORTJE te adopteren of wilt u meer informatie, stuur dan een
email naar adoptieaanvraag@fuertedogs.com.

NOORTJE is te bezoeken bij het opvangadres in Amsterdam noord

 

Sinds kort is Stichting Fuertedogs een van de vele goede doelen binnen de Sponsor
Bingo Loterij. De Sponsor Bingo Loterij steunt organisaties op diverse gebieden,
waaronder nu ook Stichting Fuertedogs. De helft van de inleg gaat rechtstreeks naar
deze goede doelen*. Dit kan dus behoorlijk oplopen en is een leuke manier van
sponsoren.

Speel je al mee met de Sponsor Bingo Loterij en wil je het lot of loten koppelen aan
Stichting Fuertedogs? Bel dan 0900 - 300 1400 (20 cpm).

sponsor code Fuertedogs 310621

Speel je nog niet mee ga dan via deze link naar de site van de Sponsor Bingo Loterij en
koppel direct de lot(en) aan Stichting Fuertdogs. Speel mee, ondersteun Elke's werk op
Fuerteventura en maak ook nog eens elke week kans op € 100.000,- of één van de
200.000 andere prachtige prijzen!
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Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts slechts € 2,05 per week. Uw inleg wordt
maandelijks geïncasseerd. In maanden met 4 Bingo’s (en de extra trekking) betaalt u
dus € 8,20. In de maanden met 5 Bingo’s betaalt u € 10,25. De helft van uw inleg gaat
rechtstreeks naar Stichting Fuertedogs*, iedere maand opnieuw!

* De bonus wordt eenmalig uitgekeerd als een lot 3 maanden achtereen meespeelt.

 

Routebeschrijving naar Podenco dag op Sportbark de Bokkenduinen:

vanuit richting Apeldoorn (A1) gaat u bij knooppunt Hoevelaken richting Utrecht
(A28)
vanuit richting Zwolle (A28) volt u richting Utrecht (A28)
vanuit richting Utrecht (A28) rijdt u richting Amersfoort
u neemt de afslag 5: Maarn, Amersfoort-Zuid en volgt van daaruit de borden
‘Dierenpark’
u ziet dan op een gegeven moment aan uw linkerkant het Dierenpark Amersfoort,
dit rijdt u voorbij.
Na ong. 1 km komt u bij een kruispunt, hier gaat u rechtsaf, direct na de bocht
(ong. 10 m) ligt aan de rechterkant de inrit naar het terrein van de
Hondensportvereniging Amersfoort.
Als u uit de richting Amsterdam (A1) komt, gaat u bij afrit
Bunschoten/Spakenburg/ Amersfoort, onder aan de afrit linksaf (N199) richting
Amersfoort.
U volgt deze weg tot de stoplichten bij het kruispunt bij tuincentrum Intratuin.
Hier gaat u rechtsaf, over het spoorviaduct gaat u bij de stoplichten linksaf, en
bij het eerste kruispunt gaat u weer linksaf.
Direkt na de bocht ligt rechts (ong. 10 m) de inrit naar het terrein van de
Hondensportvereniging Amersfoort.

 

 
 

 TOT ZIENS OP DE PODENCODAG 13-06 TE AMERSFOORT!!

Stichting Fuertedogs
http://www.fuertedogs.com
Rekeningnummer: 52.82.62.289 
T.N.V. Stichting FUERTEDOGS te Barendrecht
IBAN: NL42ABNA0528262289
BIC:ABNANL2A

 

afmelden voor deze mailing |  profiel wijzigen |  powered by Yeshello, keep in touch.
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