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Aankondiging familiedag 26 september
Beste Tatra liefhebbers,
Nu de Corona maatregelingen weer zachtjes aan versoepeld worden, hebben wij
weer een leuke familiedag in de planning. Uiteraard nog even onder voorbehoud,
maar laten we positief blijven. We hopen deze dag (26 september) met jullie allemaal
te mogen beleven. De locatie is wederom in Nijmegen, net als de vorige keer. U mag
de datum alvast in uw agenda zetten. Te zijner tijd ontvangt u de definitieve
uitnodiging.

Puppies van Duma en Edison
Het avontuur begon in Duitsland; daar woont namelijk deze lieve knappe reu 'Edison'.
Het was liefde op het eerste gezicht. Na twee afspraakjes was het afwachten en
duimen draaien……. Uiteindelijk mochten we dan de echo gaan laten maken en ja
hoor; Duma was drachtig. Nog enkele weken te gaan en dan worden er op 20-122020 vijf puppies geboren. Vier reutjes en een mini teefje, dat direct liet weten, dat ze
het wel gaat redden. En ze had gelijk hoor. In de weken die volgden, groeiden de
witte bolletjes prachtig op. Duma de zorgzame moeder en natuurlijk later hun tantes
en oom Malec zorgen voor een goede opvoeding. Omdat door de Corona
maatregelen er veel minder bezoek komt, hebben wij extra ons best gedaan voor een
goede socialisering. Vaker in de auto mee, naar de school, iedere dag een andere
muziekzender (daarom zijn ze nu zo muzikaal), veel extra geluiden en dingen laten
meemaken. Ze hebben ook heerlijk in de sneeuw mogen ravotten; heel gek spul als
je dat nog nooit hebt meegemaakt. Ook de tuin is weer eens onder handen
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genomen, door de pups. Nou ja, ik kan zeggen, dat smaken verschillen. Wat ook leuk
was; de trotse eigenaren van de reu en de reu zelf zijn twee keer op kraamvisite
geweest. Er zijn twee witte bolletjes in Nederland gebleven en drie zijn vertrokken
naar het buitenland.
{In Loving Memory……..Duma Z Siedmiu Pagorkow}

Pup bezoek in juni
Het is woensdag 2 juni en vandaag gaan we de pups bij Marlies en Cees bezoeken.
Voorzien van een mooie buitenplant, rijden we richting Wateren. Daar aangekomen
hoorden we Thirza ons al aankondigen. Dat had ook Marlies gehoord; die kwam ons
tegemoet. Ze wonen daar prachtig en de paarden liepen al in de weide. Achter het
huis was een ruim grasveldje afgezet. Daar lagen de pups lekker in de schaduw te
slapen. Thirza hield haar pups goed in de gaten en vooral als wij er eentje op de arm
hadden. Ja, want die mochten nog niet meegenomen worden. Het zijn mooie pups
en ook goed op gewicht; die komen niets tekort. Scheelt toch of je met 4 of 8 bent,
denk ik. Onder het genot van een kopje koffie even lekker bijgepraat over hoe de
bevalling was en het genot van het zien groeien van de pups. Cees en Marlies
genieten er met volle teugen van en moeten er nog niet aan denken dat ze met een
paar weken naar de nieuwe baasjes zullen gaan.
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