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Jonge stabijhondjes te geboren bij de familie Bruinsma

 

Afgelopen weekend ging ik op kraamvisite bij  hond Lobke van Renske en Kees Bruinsma in de Marten
Koopal strjitte 7.

Lobke is de stabijhun van de familie Bruinsma. Lobke is sinds 5 weken moeder van 8 pups.

Waarvan 4 pups een  zwart witte vacht en vier pups een bruin witte vacht hebben.  En dan ook nog precies
vier teefjes en 4 reuen. De familie houdt zelf een bruin wit teefje welke ze Femke hebben genoemd.  Er is ook
een zwart wit teefje verkocht en deze is Doutsen genoemd.

De andere pubs hebben bewust geen naam, dit is aan de nieuwe eigenaar.

Renske, Kees en de jongens hadden altijd al een wens om een keer een nest jonge honden te hebben. Toen zich
een geschikte vader, een zwart witte stabij zich aandiende was het snel besloten. Iedereen was blij verrast dat 
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er ook bruin witte pubs werden geboren. 

Lobke kreeg een nest met 8 jongen. Nu na zes weken wordt het onrustig in huize Bruinsma. De hondjes
worden nieuwsgierig en willen de wereld verkennen. Tijd om maatregelingen te nemen en dus wordt er een
aantal keren per dag een tapijt uitgerold, waarop de hondjes vrij mogen rondlopen en op onderzoek uit
kunnen gaan.  Goed om ze te laten socialiseren  en het ontbreekt hun zeker niet aan aandacht en bekijks.

Er wordt druk “gerollebolt” en gespeeld. De hondjes zijn allemaal goed gezond en mooi getekend. 

Toen Renske bij haar dierenspeciaalzaak Agra Totaal in Berlikum vertelde dat ze een nest jonge honden
kreeg, bood de zaak spontaan aan, dit te sponseren met puppie pakketten.
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De koper van een pup krijgt een tas, met een speeltje, verantwoorde puppie brokken een informatie boekje in
een mooie tas cadeau. De winkel van AgraTotaal vindt u in Berlikum.

De pubs zijn voor 350,- euro te koop.  Volgende week gaan ze naar de dierenarts, om ingeënt te worden en
krijgen ze uiteraard een algemene gezondheidscontrole.

Nieuwsgierig geworden of gelijk verkocht na het zien van deze hartverwarmende hondjes en overweegt u
serieus er een te kopen, neem dan contact op met de familie Bruinsma op het volgende telefoonnummer: 058-
2532083
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