
NIEUWSBRIEF 
DOGS&ZO BEDANKT JOU VOOR HET 

AFGELOPEN HONDSDOLLE JAAR! 
 

 

 

 

 

  

Op naar een mooi 2021! 
Leuk dat je onze eerste nieuwsbrief leest! 
Wij wensen jou en je trouwe maatje het 
aller beste voor het nieuwe jaar.  
 

Bedankt! 
Wat een hondsdol jaar hebben we achter 
de rug en wat hebben we genoten van alle 
fanatieke honden en eigenaren. We 
hebben een onwijze groei aan 
puppyvriendjes gezien. 
 
Ook de basiscursus en de detectiegroepen 
waren in een rap tempo volgeboekt, 
fantastisch om de samenwerking tussen jou 
en de hond te zien tijdens de cursus.  
 
Ondanks dat we dit jaar de deuren helaas 
een paar keer hebben moeten sluiten, kijken 
we enorm positief terug op jouw tomeloze 
inzet bij het coachen van jouw hond. De 
agenda werd snel gevuld met diverse 
privélessen.       

 
 

 
 

 

 

Jarige viervoetervriendjes 

 
 

 

 

 

Feestelijke party-animals  
3 jan – Retch  18 jan – Lodewijk 
5 jan – Ziva  24 jan – Sammy  
8 jan – Zeus  26 jan – Dakota 
12 jan – Dreeke 28 jan – Noodle 
13 jan – Kyra 29 jan – Tess 
15 jan – Guus  29 jan – Lara 
15 jan – Kvika 29 jan – Joep 
16 jan – Loeky 
 

Staat jouw hond er niet bij? Stuur ons een  
e-mail. 
 

Verwachtingen 

Het welzijn van jouw viervoeter voorop. 
Heb jij onze weegkaart al gezien om het 
gewicht van je viervoeter bij te houden? 

 Coaching op maat, elk (honden)individu 
heeft een andere hulpvraag. Tevens geven 
wij coaching bij jouw thuis in de vertrouwde 
omgeving van jou en jouw viervoeter.  

 

Ideeënbus 
Onze creatieve brainstorm sessie is gestart. 
Heb jij nog leuke ideeën? Laat het ons 
weten. Wie weet zie jij binnenkort jouw 
idee uitgewerkt in een toffe actie op ons 
Facebookplatform. 
 

 

 

 

 

 

Like ons op Facebook  
en blijf op de  

hoogte van toffe acties!   

 

mailto:info@dogsenzo.nl?subject=verjaardag
https://www.dogsenzo.nl/weegservice
https://www.dogsenzo.nl/weegservice
http://www.facebook.nl/dogsenzo


 

  

2020 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trainingshal en  
trainingsassortiment  
verder uitgebreid 

Sinds 1 februari ook 
lessen op zaterdag- 

ochtend en later 
maandagavond erbij 

Bijscholing gedrag  
en detectieopleiding 
gestart 

Nieuwe theorie- 
lessen zijn ontwikkeld 

voor de cursussen 

Omdat de detectielessen  
snel vol zijn, ontstaat 
samenwerking met  
Speurhonden Brabant 

Bedankt allemaal! 

Hulphonden begeleid 
deelnemers geslaagd.  
Mooie samenwerking! 

Onze stelling is  
uitgebreid i.s.m.  

Van Gool dieren- 
speciaalzaak 

Weegkaart ontwikkeld 
Houd de weegcurve van 

jouw viervoeter bij 

Online learning 
Video’s met tips voor 
jou en jouw hond 
 

Bijscholingen en  
opleidingen bijwonen 

Het maandelijks  
versturen van de 
nieuwsbrief 

Er zullen toffe acties  
volgen in verband 

met ons jubileumjaar   

Maak jij er met 

ons een feestje 

van? 

 

https://www.dogsenzo.nl/weegservice

