
N I E U W S B R I E F   2 0 0 9  –  1  
D i e r e n p e n s i o n  “ N a a r d e n ”  

 
Hierbij berichten wij u over de ontwikkelingen en nieuwtjes bij Dierenpension Naarden. In deze 
nieuwsbrief vindt u met name nieuws en tips over veranderingen in de organisatie, 
aandachtpunten voor uw dier en andere nieuwtjes. 

Schoolvakanties 2009 
 
Zoals het merendeel van onze klanten weet, is het belangrijk om voor de 
schoolvakanties tijdig een plekje te reserveren voor uw huisdier(en). Daarom geven 
wij u een overzicht van de schoolvakanties in de regio’s midden en noord. 
 
Voorjaarsvakantie:   zaterdag 14 februari t/m zondag 22 maart 
Meivakantie:     zaterdag 25 april t/m zondag 2 mei 
Zomervakantie:  zaterdag 04 juli t/m zondag 23 augustus (regio midden 

begint 1 week later en eindigt 1 week later) 
Herfstvakantie:     zaterdag 17 oktober t/m zondag 25 oktober 

Verandering openingstijden 
 
Dierenpension Naarden is al bijna 40 jaar 
365 dagen per jaar open voor halen en 
brengen. Daar wordt dit jaar verandering in 
gebracht.  
 
U kunt nog steeds 365 dagen per jaar u 
dier bij ons onderbrengen. Echter zullen wij 
op een aantal dagen per jaar niet meer 
open zijn voor halen of brengen van uw 
dier. Deze dagen zijn 1e Paasdag, 
Koninginnedag, Hemelvaartsdag, 1e 
Pinksterdag, 1e en 2e Kerstdag, 
Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag. Ook 
gaan wij op 24 december en 30 december 
om 14:00 uur dicht. Verder blijven de 
openingstijden ongewijzigd. 

 
 

 
Trim-deal 
 
Wilt u gebruik maken van uw eigen 
trimmer, maar heeft u geen tijd overdag 
om de hond te brengen? Of vindt u het 
jammer dat hij soms in een bench op 
zijn beurt moet wachten? 
Dierenpension Naarden biedt de 
oplossing!  
 
Uw eigen trimmer kan (op afspraak) 
gratis gebruik maken van onze 
trimsalon om uw hond te trimmen. We 
bieden een prima faciliteit, met een bad 
waar uw hond zelf in kan stappen en 
een professionele trimtafel. Uw hond 
kan de dag lekker met een kennelmaatje 
doorbrengen en zal  in aanvulling op 
het normale programma door uw eigen 
trimmer de door u overeen gekomen 
behandeling ondergaan. Deze trim-deal 
kan alleen gedurende lang verblijf of in 
combinatie met dagpension (creche). 
Het is dus mogelijk uw hond om 8.00 
uur te brengen en bijvoorbeeld pas na 
17:00 uur  geheel verzorgd weer op te 
halen. U hoeft geen vrij middag te 
nemen om uw hond naar de trimmer te 
brengen en uw hond heeft een lekker 
dagje uit tussen soortgenoten. Maak uw 
trimmer attent op deze mogelijkheid! ■ 

 
Andere activiteiten op ons adres 
Geregeld is er op de woensdagavond en 
zaterdagochtend cursus/training voor 
eigenaren met puppies en jonge honden.  
 

Dierenpension Naarden stelt namelijk 
haar terrein beschikbaar aan Ellen van 
Meijgaarden. Zij geeft speciale opvoed-
trainingen voor puppies die net van de 
fokker bij de nieuwe eigenaar  zijn 
gekomen. Deze tweede en opvolgende 
cursus is voor jonge honden in de 
tweede socialisatie fase (4 tot 8 
maanden). De nadruk ligt op het leren 
omgaan met de grote buiten wereld. Ze 
traint daarom op verschillende plaatsen, 
zodat de honden al vroeg kunnen 
wennen aan verschillende omstandig-
heden. Zo socialiseert uw nieuwe hond 
het beste en krijgt u een prettige 
huishond. Heeft u hier vragen over, 
neemt u contact op met Meyendael 
Trainingen op 035-6249620 ■ 
 
Korting voor regelmatige klanten 
 
Vorig jaar hebben wij de pensionprijs 
voor de zomerperiode verhoogd. Daar 
tegenover staat een verkorting van de 
zomerperiode en een korting voor 
regelmatige klanten in de zomerperiode. 
Na een jaar zijn we tot de conclusie 
gekomen dat dit goed is gevallen bij 
onze regelmatige klanten en het voor 
ons budget neutraal heeft uitgepakt. 
Daarom zal Dierenpension Naarden 
ook dit jaar deze regeling continueren. 
Hieronder wordt nog een keer kort 
uitgelegd wat de regeling inhoud.  
 
Om gebruik van ons pension buiten de 
zomer aan te moedigen én te belonen 
hebben we besloten dat voor “regel-
matige klanten” voortaan de zomer-
toeslag niet meer betaald hoeft te 
worden. “Regelmatige klanten” zijn 
dieren van mensen die tot de zomer-
vakantie (gedurende de periode januari 
t/m mei van dat zelfde jaar), tenminste 
14 dagen gebruik maken van ons 
pension. De korting wordt per dier 
opgebouwd en berekend. Als het aantal 
dagen is bereikt, zorgt een aantekening 
in de administratie voor korting tijdens 
de zomermaanden. De korting geldt per 
klant/dier combinatie en is niet over-
draagbaar. Meer informatie over deze 
actie? Vraagt u naar de voorwaarden. ■ 
 

Puppy-actie is een groot succes 
 
De puppy/kitten Actie welke wij twee 
jaar geleden zijn begonnen blijkt een 
groot succes voor met name honden-
eigenaren. Reeds vele mensen en hun 
honden hebben gebruik gemaakt van het 
aanbod om gratis enkele dagen te komen 
wennen bij Dierenpension Naarden.  
 
Pups tussen de 4 en 9 maanden kunnen 
gedurende enkele korte verblijven (totaal 
4 dagen, maximaal 2 dagen aaneen) 
kennis komen maken. Op deze leeftijd is 
kennismaken met de verschillende 
facetten van het (honden)leven van groot 
belang. In pension wordt deze gelegen-
heid in beschermde omgeving geboden.  
De pup wordt gehuisvest samen met een 
voor ons bekende volwassen hond, wat 
hun socialisatie en communicatieve 
vaardigheden ten goede komt. De hond 
maakt op de wendagen kennis met 
verschillende soorten honden en leert 
situaties zelf op te lossen, zonder (goed 
bedoelde) interferentie van een eigenaar. 
 
Hoewel deze verblijven maar van korte 
duur zijn (1-2 dagen) komen alle 
facetten van pensionverblijf aan bod: 
brengen, kennismaken met de andere 
hond, samen spelen, omgang in de 
kennel, omgang met dierverzorgers, 
ander voer, oren/ogen schoonmaken, 
op de trimtafel en natuurlijk, het 
ophalen door de eigenaar. Als de hond 
eenmaal heeft geleerd dat pension 
tijdelijk is, zie je dat bijna álle honden 
met veel plezier weer terugkomen.   
 
Ook eigenaren blijken snel te wennen 
aan pension, het is fijn te weten dat  je 
met gerust hart je hond brengt als u er 
zelf tijdelijk niet voor kan zorgen. Het is 
goed te weten dat uw hond met plezier 
naar pension gaat. En ook hiervoor geldt: 
jong geleerd is oud gedaan!   
 
De afgelopen jaren hebben we pas 
weinig kittens voor de kittenactie gehad. 
Reden hiervoor is wellicht dat nog niet 
zolang bekend is dat ook kittens 
gesocialiseerd dienen te worden. Het 
lijkt misschien wat “overdreven” ► 
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Dierenpension Naarden is voor de 
zaterdag of zondag en  schoolvakanties 
in 2009 op zoek naar enthousiaste  
 

Vakantie & Weekend Hulpen 
 
Als vakantiekracht werk je mee in alle 
facetten van de verzorging van onze 
vakantiegasten. Dit gebeurt 7 dagen per 
week. In de vakanties werk je halve 
dagen in de ochtend (8:00 - 13:00) of in 
de middag (13:00 - 18:00) en in het 
weekend 2 halve of 1 hele dag. Ben je 16 
jaar of ouder; werk je graag met dieren? 
Neem dan contact op. 

om met je kitten van alles te gaan 
oefenen, maar dit komt de kitten in 
zijn/haar latere leven alleen maar ten 
goede. Jonge dieren zijn nou eenmaal 
meer flexibel in het aanpassen op 
veranderingen dan volwassen dieren. 
We zien dat kittens, in tegenstelling tot 
volwassen katten, gedurende hun eerste 
pension bezoek vaak al vanaf de eerste 
dag goed eten. Komen ze later nog eens 
dan passen ze zich ook weer sneller aan 
aan de pensionomgeving. Reden te meer 
dus om ook uw kitten eerst gedurende 
korte tijd te laten wennen aan pension. 
 
Wenadvies: Honden: 1e keer dagpension, 
2e keer dagpension met overnachting, 3e 
keer 2 dagen met eventueel 2 nachten. 
Katten: 1e keer 2 dagen, 2e keer 2 dagen ■ 
 

 
Eigen voer, waarom (niet)? 
 
Een aantal klanten geeft om 
verschillende redenen de voorkeur aan 
het meebrengen van eigen voer naar het 
dierenpension. Afhankelijk van de reden 
nemen wij dit voer wel of niet van u 
aan. Ons voer wordt elke dag vers 
gemengd en voldoet uitstekend aan de 
energie behoefte van huishonden. Het 
geven van voer van thuis wordt vaak 
niet voor de hond gedaan, maar omdat 
de eigenaar dat een fijn idee vindt.  
 
Voor ons is het ondoenlijk om van ieder 
soort voer de benodigde hoeveelheid 
juist in te schalen een eigen zak voer aan 
te nemen. Bovendien leert de ervaring in 
pension dat eigen voer bijzonder slecht 
wordt gegeten. Nierdieet, blaasdieet of 
eventueel hypoallergeen voer (op advies 
van de dierenarts) nemen wij doorgaan 
moeiteloos aan. Echter het meegeven van 
sensitivity voer of  low calorie voer is bij 
Dierenpension Naarden meestal niet 
nodig. Wij voeren een natuurlijk en vers 
vlees product (hypoallergeen) zonder 
kunstmatige toevoegingen, waarbij de 
ervaring leert dat dit zeer goed 
verdragen wordt door dieren met 
gevoelige darmen. Afvallen is een 
combinatie van gematigd eten en een 
hogere dagelijkse  activiteit. Aangezien 
honden in pension vaak een hoger 
energie level hebben dan thuis, is low 
calorie voer in pension niet nodig. Wel 
kan het in dit geval verstandig zijn ons 
te vragen matig te voeren. ► 

Overigens bij gebleken problemen met 
ons voer doen wij over het algemeen niet 
moeilijk met het meebrengen van eigen 
voer. Maar geeft u ons wel eerst een kans 
om ons voer te proberen. Het merendeel 
van dunne ontlasting of overgeven komt 
door een virus, bacteriën, stress of een 
combinatie hiervan. Vaak ligt maar in 
een heel klein deel van de gevallen aan 
de voeding.   ■ 
 
Verbouwingen & Onderhoud 
 
Vorig jaar is al aangekondigd dat de 
entree, de speelweides van de honden en 
de parkeerplaats worden aangepakt. 
Deze klus is eind 2008 afgerond.  
 
We beschikken nu over een verharde en 
verlichte parkeerplaats. Er moeten nog 
kleine dingen worden afgerond, zoals 
de bewijzering, lijnen voor de 
parkeervakken en de speeltuin. De 
speelweiden zijn inmiddels ook gereed. 
Alleen zal het gras nog moeten groeien. 
In 2008 hebben we geïnvesteerd in 
nieuwe klimaatbeheersing voor de 
kattenverblijven, nieuwe inrichting van 
de entree en parkeerplaats, beplanting 
en nieuwe speelweides. Voor 2009 
maken we even pas op de plaats qua 
investeringen. Dit jaar zullen we met 
name de kleine klussen afmaken, het 
jaarlijks onderhoud plegen en mogelijk 
aanvangen met de buitenverblijven 
voor de katten. Verder zullen we in 
2009 de nieuwe plannen verder 
uitwerken en administratief voorbereid-
en (ontwerp en vergunningen etc.) ■ 

 
Goede tijden, slechte tijden.  
 
Bij Dierenpension Naarden zijn we van 
mening dat dieren welkom moeten zijn 
in verschillende fasen van hun leven. Het 
beste is te beginnen met pension geduren-
de het eerste levensjaar. Maar ook uw 
volwassen hond kan, mits vitaal, vaak 
nog prima wennen aan een pension en zo 
kan een pension ook op het (sociale) 
leven van uw oudere hond waardevolle 
aanvulling zijn. De mogelijkheid om een 
oude hond (>12 jaar) voor het eerst in 
zijn leven naar pension te brengen moet 
van geval tot geval worden beoordeeld 
en verdient niet onze voorkeur. 
 
Elke levensfase heeft zijn speciale 
wensen en aandachtspunten. Van 
vrolijke pup of kitten die in het algemeen 
een extra maaltijd, extra aandacht en  ► 

verzorging nodig heeft, via de puber die 
in kennismaken met andere dieren wat 
onstuimig kan zijn, het volwassen dier 
met eventuele eigenaardigheden en ook 
natuurlijk als uw dier  wat ouder wordt. 
In onze dagprijs zijn verschillende zaken 
voorzien, zo hebben we standaard in ons 
assortiment kittenbrok en 
nier/blaasdieet voor katten. Voor 
puppy’s  puppy brok voor de lunch en 
natuurlijk de mogelijkheid voor de 
puppyactie. Indien nodig (naar ons 
oordeel) kunnen ook pubers of 
volwassen honden of katten een derde 
maaltijd krijgen. Waar nodig is het geven 
van medicijnen of speciale 
behandelingen (mits noodzakelijk) vaak 
prima in te passen in onze verzorging en 
dan geen enkel probleem. Voor oudere 
dieren hebben wij aangepaste zorg. 
Namelijk het creëren van een rustige 
omgeving. Niet te lang in felle zon of in 
de kou buiten. Rustige kennelmaatjes 
van vergelijkbare leeftijd en gedraging. 
Eventueel speciale matrassen om het 
liggen makkelijker te maken. 
 
Standaard worden bij de honden de 
oren, ogen en vacht om de dag verzorgd 
en het geven van extra verzorgings-
producten is ook dan geen probleem. 
Soms kan het wel handig zijn om vooraf 
even te bellen of mailen voor overleg, 
zodat we bij brengen alvast voorbereid 
zijn, bijvoorbeeld in het geval insuline 
spuiten van suikerziekte patiënten 
(alleen bekende honden) of eventueel 
wondverzorging. 
 
Voorwaarden is echter wel dat u als 
klant geen onnodige of onmogelijke 
dingen van ons vraagt. Bij voorbeeld het 
poetsen van tanden kan thuis wellicht 
waardevol zijn,  maar uw dier zal er niet 
onder lijden als het in pension 2 weken 
wordt overgeslagen. Ook is het van 
groot belang dat u serieus ingaat op onze 
vraag of er nog bijzonderheden zijn. U 
maakt het ons makkelijk  door 
medicijnen duidelijk te labelen (naam 
dier, naam medicijn en de dosis). Geeft u 
ook wat extra medicijnen mee. Voor 
meerdere medicijnen kan het gebruik 
van een pillendoos handig zijn. Glazen 
flesjes worden niet aangenomen omdat 
deze gevaarlijke situaties kan opleveren 
als het valt in de kennel.  
 
Kortom, ieder dier zal de verschillende 
levensfasen doorlopen en dus op 
verschillende momenten in meer of 
mindere mate speciale verzorging nodig 
hebben. Mits u als klant duidelijk met 
ons communiceert, voeren we dit graag 
voor u uit zonder extra kosten. ■ 
 

Redactie & Copyright Dierenpension “Naarden” 
Overscheenseweg 7 - tel. 035-6943300 
1412 AA  Naarden - fax 035-6950192 

Info@dierenpension-naarden.nl 
www.dierenpension-naarden.nl 


