
  7     november 
Wij feliciteren het S2-nest van Amber met het 1e lustrum : Belle, Cato, Lily, Diego, Duke, Bikkel en 
Bommel wensen wij een hele fijne 5e    verjaardag 
 
   6   oktober 
Vandaag is Tiffany naar de oogarts geweest voor de jaarlijkse controle : alles o.k.! 
 
28   augustus 
De drieling van Ziva is verhuisd : wij wensen Luca, Tjitske en Vytas én hun nieuwe baasjes heel veel 
geluk! 
 
16   juli 
Amber viert vandaag haar 10-de verjaardag! Ook feliciteren wij haar zus Floortje en broers Max, Sam 
en Tsjibbe met dit 2e lustrum! 
 
3   juli 
Ziva's 1e nest is geboren! De drieling bestaat uit 1 zwarte reu, 1 gele teef en 1 zwarte teef. 
 
24   juni 
De pups van Yildau zijn verhuisd naar hun nieuwe baasjes : wij wensen Dauphine, Denver, Donna, 
Sande, Stella, Zara, Geys en Zico heel veel  geluk!  
 
14   mei 
Freya's R2-nest is vandaag 5 jaar! Wij feliciteren Balou, Duke, Joep, Prins, Bella, Fauve, Katie, Lilo, 
Mara en    Willem met hun 1e lustrum en wensen hen en hun baasjes een fijne dag! 
 
 2    mei 
Yildau heeft haar 3e en laatste nest geworpen : 8 mooie puppy's, 4 x zwart en 4 x bruin. 
 
  1    mei 
Ziva is gedekt door Flying Firecracker van de Weeward. We hopen begin juli op zwarte plus gele pups. 
 
   5   april 
Vandaag bewees de echo dat Yildau drachtig is! A.s. vader is Rossi (La Valentino Rossi z Choce). 
 
4   februari 
Ziva, die gisteren 2 jaar is geworden, ging weer mee naar de specialist voor de ogentest : alles is 
prima! 
 
1    februari 
Onze Freya woont sinds enkele maanden in Grou. Daar is zij onze Luna opgevolgd als 
"gezelschapsdame" van Anneke. Beide senioren zijn erg gelukkig met elkaar! 
 
1   januari 
Wij wensen jullie een gelukkig en gezond 2016 !!!  
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