
 

 Nieuwsbrief 
Update Corona-nieuws 16-03-2020 

 
Lieve cursisten, 
 
Iedereen heeft ermee te maken en het raakt iedereen op welke manier dan ook: Het Corona-virus…… 
Gisteravond zijn de maatregelen aangekondigd en naar aanleiding daarvan zullen wij ook de 
hondenschool moeten sluiten voor de komende 3 weken. Alle groepslessen, privélessen en workshops 
zullen stop worden gezet.  
 
We zijn druk aan het bedenken hoe we eventueel online wat kunnen aanbieden, zodat er enigszins nog 
wat lessen door kunnen gaan. Pups kunnen de opvoeding wel gebruiken en aangezien bijna iedereen 
thuis zit kun je misschien af en toe wat leuks met je hond gaan doen. Omdat we niet goed weten of hier 
behoefte aan is, hoor ik het eigenlijk graag van jullie als je wat wil. Wie weet wat we kunnen doen met 
Filmpjes, Facebookgroepen, Whatsapp, etc. Dus zou je hier wat in zien? Laat het me graag weten!  
 
Ook zijn er heel wat cursisten die wekelijks gebruik maken van onze snacks. Wij bezorgen binnen de 
polder kosteloos jullie snacks aan huis met de gepaste hygiëne maatregelen. Ook kunnen er snacks 
worden opgestuurd voor buiten de polder zoals gebruikelijk. De meeste snacks staan op de website 
www.dogeyes-snacks.nl. Wij zijn druk bezig met een nieuwe webshop dus het kan zijn dat iets (tijdelijk) 
niet meer in het assortiment is. Maar ben je op zoek naar iets of weet je wat je wil hebben? Bestel via 
de site of stuur me gewoon een appje of mailtje.  
 
Bij deze wil ik, zolang ik zelf gezond ben en met de gepaste maatregelen, aangeven dat ik klaar wil staan 
om ook andere te helpen. Boodschappen, hondje uitlaten, etc. Val je onder de risicogroep en weet je 
even niet hoe je de dingen op moet lossen? Of werk je misschien in de zorg en maak je zoveel uren dat 
je hond even aandacht te kort komt?  Geef het ons gerust aan, wie weet kunnen we elkaar een beetje 
helpen.  
 
Onwerkelijk allemaal hoor en zo ontzettend veel om over na te denken, alsof je in een slechte film zit. 
Gezondheid van mens en dier staat natuurlijk bovenaan. En we moeten ons er met z’n allen voor 
inzetten dat we dit virus te boven komen. Gezond verstand gebruiken en voorlopig even geen sociale 
bijeenkomsten. Ga naar buiten als het nodig is en blijf verder indien het kan thuis.  
 
We zullen jullie via Social Media, Whatsapp en de nieuwsbrief op de hoogte proberen te houden van 
alle ontwikkelingen wat betreft de hondenschool. Heb je vragen over je hond of loop je ergens 
tegenaan? Laat het me ook weten en stuur gerust een appje.  
 

Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en je hondje(s). Stay Safe  
 
 
Lieve groet, 
Yvonne Bugel-Jansen 

 

http://www.dogeyes-snacks.nl/


 


