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Nieuws van het bestuur
Onze eerste nieuwsbrief is een feit, met dank aan de redactie: Wilma, Truus en Bianca!
In oktober 2013 werd vol trots onze glossy clubblad geïntroduceerd. Helaas heeft dit mooie blad, vanwege de
hoge kosten, plaats moeten maken voor een digitale nieuwsbrief.
Het zal even wennen zijn!
Kunt u niet wennen aan deze digitale vorm, dan graag een bericht naar de cursus- en ledenadministratie. Een
papieren versie wordt dan per post aan u verstuurd.
Het eind van het jaar is weer in zicht en daar hoort naast Sinterklaas en de Kerstman ook onze Kerstshow bij. De
voorbereidingen hiervoor zijn al in volle gang en een oproep voor vrijwilligers hoort er natuurlijk bij. (zie
verderop in deze nieuwsbrief.) Zonder vrijwilligers is er geen Kerstshow!
De laatste lessen van dit jaar zijn al geweest. Het volgend blok start op maandag 4 januari 2016, maar wij hopen u
al op 3 januari te ontmoeten om samen met ons het glas te heffen op het nieuwe jaar.
De nieuwjaarsreceptie start om 14.00 uur met een wandeling en bij terugkomst van de wandeling staat er
heerlijke erwtensoep klaar.

De Kerstshow

Belangrijke data

Bij het organiseren van de Kerstshow komt veel kijken en
zonder de hulp van vrijwilligers lukt ons dat niet. Zo zijn
er voor de opbouw circa 25 vrijwilligers nodig en
gedurende de showdagen voor allerlei taken eveneens circa
25 vrijwilligers.
Gelukkig hebben wij al jaren een vrij vaste groep van
vrijwilligers die ons komen helpen, maar daar zit uiteraard
ook verloop in, zodat wij uw hulp goed kunnen gebruiken.
Heeft u interesse om mee te werken in het
vrijwilligersteam, dan vragen wij u contact op te nemen
met onze secretaris Mw. Annette Oostervink, dit kan
telefonisch op nummer 06-43249984 of per e-mail :
secretaris@kcnijmegen.nl

18-12-2015 Start Kerstshow
19-12-2015 Tweede dag Kerstshow
20-12-2015 Laatste dag Kerstshow
03-01-2016 Nieuwjaarsreceptie om 14.00 uur
04-01-2016 Start nieuw cursusblok 1
22-05-2016 Dag van de Hond
26-06-2016 Clubmatch
04-09-2016 Open Dag
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Cursus- en ledenadministratie

Van de Redactie
Voor u ligt het eerste nummer van de Nieuwsbrief en wij, als
redactie zijn daar best een beetje trots op. Er staat voor elk wat
wils in.

Van de penningmeester
Wij hebben jaren achtereen de cursusprijs op
hetzelfde niveau weten te houden, maar we zijn
vanwege gestegen kosten van huur, energie en
onderhoud genoodzaakt om de cursustarieven per
1 januari 2016 aan te passen. De nieuwe tarieven
staan al op onze website vermeld.
In januari zullen ook de nota’s voor de contributie
voor het jaar 2016 weer worden verzonden en
geïncasseerd worden. Hebt u een wijziging door te
geven, doe dit dan voor 1 januari a.s. bij de
cursus/ledenadministratie.

Er wordt aandacht gevraagd voor vrijwilligers voor de
Kerstshow. En voor de Nieuwjaarsreceptie en wandeling, die
afgesloten wordt met een kop heerlijke erwtensoep.
Natuurlijk mag in het decembernummer een Kerstverhaal niet
ontbreken
.
Verder vertellen Henk en Harry iets over de energiebesparende
middelen, die genomen zijn, zoals de maaiploeg en de koeling.
Natuurlijk worden onze viervoeters met de Kerstmaaltijd niet
vergeten. Er staat een heerlijk recept in de brief, die u met een
beetje variatie ook voor u zelf kunt klaarmaken.
En ook aan het toetje voor uw hond is gedacht.

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP
Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk of
per e-mail bij de cursus- en ledenadministratie;
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.

Ook de gevaren van de decembermaand en de winter komen aan
bod. Wat dacht u van giftige planten en de perikelen met
vuurwerk?
En heeft u een hondje met een korte snuit? Dan kan het last
krijgen van omgekeerd niezen. Trouwens, ook honden met een
normale snuit kunnen er last van hebben. U leest erover in deze
nieuwsbrief.

U ontvangt altijd een bevestiging van uw
uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet
ontvangen door de cursus- en ledenadministratie.

Rest ons als redactie u fijne feestdagen toe te wensen en een
gezond 2016. Hopelijk tot 3 januari bij onze nieuwjaarsreceptie.

Kerstmaaltje voor de hond(en)
Ingrediënten:
500 gr. runderhart
1 rode ui
2 tenen knoflook
250 gr. aardappelen
250 gr. wortels
250 gr. Chinese kool
100 gr. bladspinazie
Snij het runderhart in blokjes. Pel de ui en knoflook, schil
de aardappelen en snijd ook deze in blokjes. Rasp de
wortel grof. Breng dit alles in 1 liter water aan de kook en
laat het 20 minuten sudderen.
Snij de Chinese kool en de spinazie in dunne reepjes en
voeg ze toe aan de rest. Laat alles nog 10 minuten koken.
Haal dan de pan van het vuur en laat het geheel afkoelen.
Serveer het in porties aan uw hond.

Tip van de redactie:
Wilt u zelf ook meegenieten van dit maaltje, dan kunt u
runderhart ook bijvoorbeeld vervangen door kipfilet,
varkensfilet of (runder)gehakt.

Gevonden in het boek “Beestachtig lekker” van Ingeborg
Pils, onder de naam “Frodo’s feestmaaltijd”
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Herfstwandeling 1

Herfstwandeling 2

Op 25 oktober vond de traditionele herfstwandeling
plaats. Traditioneel, ja de wandeling op zich wel. De
traktatie in de vorm van een broodje knakworst ook.
Maar er was meer: Er stonden tafels waar een aantal
mensen zaten om u kennis te laten maken met allerlei
dingen, die op de één of andere manier met honden te
maken hebben.
Behalve dan natuurlijk het rad draaien. Nee … ik bedoel
niet het spreekwoord, maar het letterlijk aan een rad
draaien. Voor € 1,-- mocht men één keer aan het rad
draaien en daarmee waren mooie prijzen te winnen.
Weer eens wat anders dan een tombola. Leuk bedacht!
Met de tombola is niets mis, hoor, maar dit is een leuke
afwisseling.
De grote winnaar is natuurlijk het geld, dat met het
raddraaien opgehaald werd. Dat is bestemd om een AEDapparaat aan te schaffen. Ik hoop, dat er best wat mensen
aan het rad hebben kunnen draaien.

Op zondag 25 oktober was weer de jaarlijkse
Najaarswandeling bij KC Nijmegen. Er waren zo ‘n 40
honden met baasjes aanwezig.
De kantine ging om 10:00 uur open, zodat de mensen vóór
de wandeling nog aan de Roulette konden draaien. Deze
Roulette stond er omdat wij als club aan het sparen zijn
voor een AED. 1 draai kostte 1 euro. Met de Roulette
konden leuke gratis spulletjes bij de kraampjes die er die
dag stonden, maar ook leuke kortingen voor cursussen
gewonnen worden. Zo was er onder andere een fotoshoot,
Multilijn, Hersenwerken van Fleece, Bulters Mekke en
artikelen om je eigen hond op af te laten drukken.
Om 11.30 uur zijn we gaan wandelen. Eerst lekker naar
het bos gelopen, alle honden los gelaten op het grote veld.
En toen we compleet waren hebben we een heerlijk rondje
gemaakt in het bos. Deze keer in het bos een mooie
groepsfoto gemaakt en ook vervolgens weer op het veld
de wandeling afgesloten. Om ongeveer 13:00 was
iedereen weer in de kantine. Iedereen kreeg een lekker
broodje hotdog en er kwamen zelfs na de wandeling nog
meer mensen om ook aan de Roulette te draaien. Kortom
het was een mooie, drukke en super gezellige dag!
Met de Roulette hebben wij deze dag €89,- euro
opgehaald!! Dank jullie wel voor deze hele leuke dag.
De foto’s van de najaarswandeling staan op
www.kcnijmegen.nl en ook zijn ze te vinden op de
facebookpagina van KC Nijmegen.

Nu over de wandeling:
Het weer was fantastisch. Eigenlijk was het te warm voor
een jas. De zon deed erg zijn best en de sfeer was prima.
Als je ziet, dat de wandeling over allerlei smalle paadjes
ging en alle honden zich van hun beste kant lieten zien,
d.w.z. er is geen enkele brom geweest, geen enkele grom,
geen bijtincident, kortom alle honden waren in hun sas en
genoten van de vrijheid met elkaar. Hier en daar werd er
vrolijk gespeeld en de baasjes konden genieten van hun
hond(en) en lekker al klessebessend hun wandeling
voltooien.
Tussendoor werd er twee keer gestopt om de honden op
het open veld even lekker te laten ravotten. En, u snapt het
al … dat lukte goed.
Er was één klein minpuntje: Wim en ik zijn zo vertrouwd
met Mieke van der Doef, dat we niet eens meer zien dat ze
in haar scootmobiel zit, als we gaan wandelen. Dus tijdens
de wandeling moesten we soms even een list bedenken,
eigenlijk deed Mieke dat zelf al, om haar de wandeling
helemaal mee te laten doen. Tja, stom van ons natuurlijk.
Maar … laten we eerlijk zijn … we werden vanochtend
pas geconfronteerd met het feit, dat er niemand was, die
een route uitgedacht had, dus werd er aan ons gevraagd
om die route uit te zetten. Onder normale omstandigheden
zouden Wim en ik de wandeling vóór vandaag al diverse
keren gelopen hebben en dan natuurlijk ontdekt hebben,
dat deze route niet zo geschikt is voor rolstoel- of
scootmobielgebruikers en dan een andere route hebben
uitgekozen. Maar het was hoe dan ook stom, dat we bij de
eerste de beste boomstam overdwars niet meteen dachten
aan Mieke. Mieke vond het gelukkig geen probleem. Zij
zag er de humor wel van in. En nu … nu (het is inmiddels
zondagavond 25 oktober) kan ik er ook wel om lachen.

Groetjes Thessa

Het was kortom een heerlijke wandeling, met veel
afwisseling.
Tot volgend jaar.
Wilma Wennekers
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Energiebesparing Clubhuis KC
Nijmegen.

De witte kerst
Er was eens een familie die bestond uit: vader, moeder,
Arjan en zijn hondje Ringo.
Arjan had er al lang op gewacht. Eindelijk KERST!! Hij
vond kerst altijd zo gezellig samen gezellig rond de
kerstboom,
lekker
eten,
cadeautjes
uitpakken,
chocolademelk drinken. En er was vannacht al heel veel
sneeuw gevallen, dat was het mooiste.
Arjan ging naar beneden in zijn pyjama want vader en
moeder hadden hem geroepen voor het ontbijt.
Toen ze klaar waren zei moeder opeens: hé, waar is Ringo
eigenlijk gebleven? Niemand wist het. Ringo was
weggelopen en hij was nog maar zo klein, nog maar een
half jaar!
Arjan ging hem meteen zoeken. Het was wel koud, vond
Arjan, maar hij zocht door want hij moest en zou Ringo
vinden. 'Ringo! Ringo!' riep Arjan, maar hij hoorde niets.
Het begon alweer te sneeuwen en het werd koud! Arjan
deed zijn sjaal goed en liep verder.
Zijn ogen, neus en oren deden pijn. Moeder zei nog dat hij
zijn muts moest opzetten, maar dat had hij niet gedaan: hij
had het alleen druk met Ringo. Hoe moest het verder met
Ringo als ze hem niet terug vonden?

Even wil ik u voorstellen aan de maai- en snoeiploeg, die
probeert het veld en de begroeiing netjes te houden. Ook
verzorgen wij het onderhoud aan het clubhuis
(bijvoorbeeld het vervangen van defecte verlichting en
diverse reparaties).
Harry Peters (barmedewerker) en Henk Hommersom
(instructeur behendigheid, beheerder clubhuis en
bestuurslid) vormen het onderhoudsteam.
Enige tijd geleden kwam Harry bij mij met een opmerking
over de koeling van de drankjes achter de bar.
Hij stelde terecht vast dat deze koeling het gehele jaar
door energie verbruikt en eigenlijk alleen op de
maandagavond, woensdagavond en zaterdags dient te
koelen. Kan dit niet zuiniger was zijn vraag.
Na enig googelen kwam ik erachter dat deze koeling zo’ n
200 watt verbruikt. Per jaar komt dat neer op 1747,2
KWh; uitgaande van € 0,20 per KWh is dit zo’n slordige
€ 349,44 per jaar.

‘Ringo! Ringo!’ riep Arjan nog eens, maar hij
hoorde weer niets. Hij moest huilen, nu werd het
toch geen leuke kerst waar hij zich zo op verheugd
had.

Na enig beraad werd besloten een digitale tijdschakelaar
aan te schaffen en het aan- en uitschakelen van de koeling
aan te passen aan de openingstijden. Bij overige
openingen van het clubhuis kan de koeling uiteraard ook
handmatig worden aan- en uitgezet.

Als hij naar binnen keek zag hij allemaal blije mensen,
maar hij was niet blij. Hij liep maar en riep maar, maar er
kwam steeds geen geluid wat maar op Ringo leek.
Hij moest eigenlijk al naar huis want het was al 2 uur en
ze gingen nog naar oma. Maar hij bleef wel zoeken totdat
hij Ringo gevonden had.
Hij riep nog eens heel hard en opeens hoorde hij gepiep
van Ringo onder de bosjes vandaan komen!
'Kom maar Ringo”, zei Arjan “kom we gaan naar huis".
Arjan nam Ringo tussen zijn armen en zo liep hij naar
huis.
Toen hij thuis was kreeg hij een lekkere grote mok
chocolademelk en van oma ontving hij wat geld, want
oma was naar hem toe gekomen.
Nu wordt het toch nog een mooie kerst, dacht Arjan. En
het werd ook een kerst om nooit te vergeten.
Een dik pak sneeuw, lekker eten, leuke cadeautjes, en z'n
neefjes kwamen ook nog met oom Wim en tante Aly en
het werd een mooie gezellige kerst.

De kosten van de koeling, op alleen de openingstijden,
worden hierdoor teruggebracht tot € 109,20. Hiermee gaan
we een besparing behalen van € 240,24 per jaar. Dit
bespaarde geld gaan we dan in 2016 inzetten voor het
vervangen van de diepvrieskist. Deze is al erg oud en
verbruikt ook veel te veel energie.
Maandelijks moet deze oude vrieskist ontdaan worden van
ijs aan de binnenzijde. Waarschijnlijk omdat de rubbers
niet goed meer afsluiten.
Heeft u wellicht ook ideeën waar de club zijn voordeel
mee kan doen, laat het dan weten aan Henk of aan Harry,
bij voorbaat dank.
Groetjes en fijne feestdagen;
Henk Hommersom en Harry Peters.

Van de Raad van Beheer
Graag willen wij jullie hierbij laten weten dat we een wedstrijd organiseren voor het mooiste ‘houden van honden-moment 2015’.
Houden van honden, daar staan we voor! Wij zijn heel erg benieuwd hoe u ‘Houden van honden’ het afgelopen jaar hebt beleefd. Daarom
dagen wij iedereen uit om ons het mooiste ‘houden van honden-moment’ van het afgelopen jaar te laten weten.
Voor meer informatie én de kleurplaat zie: https://www.houdenvanhonden.nl/nieuws/mooiste-houden-van-honden-moment-2015/
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Mening van een cursist

Omgekeerd niezen

De afgelopen periode heb ik met 2 honden getraind bij de
K.C. Nijmegen. Met Cilly GSS 1 en met Penny GSS
Instroom.

Misschien heb je er nog nooit van gehoord, maar
omgekeerd niezen bestaat echt en komt ook nog eens voor
bij honden. Vooral honden met een korte snuit kunnen
hier last van hebben, maar ook honden met een enorme
snuit kunnen reverse sneezing hebben.
Het wordt meestal veroorzaakt door een irritatie van het
slijmvlies in de keelholte boven het zachte gehemelte.
Reverse sneezing kan je herkennen aan een rochelend c.q.
snurkend geluid.

Wat viel mij daar op? De manier van lesgeven is heel erg
veranderd ten opzichte van de tijd, dat we onze eerste hond
kregen. Dat was Femke, in 1994. Dus zo lang zijn wij al
bekend met de trainingen en de veranderingen daarin.
De methode die nu gehanteerd wordt bij onze K.C. bevalt
mij wel.
Ik heb echter wel een puntje wat aandacht van ons, de
cursisten, verdient:
We begonnen bij beide cursussen met 8 deelnemers, dus 8
combinaties baas-hond. Maar naarmate de cursussen verder
vorderden, vielen steeds meer combinaties af.
Uiteindelijk zijn bij beide cursussen eigenlijk maar de helft
gebleven tot het eind. Die helft is ook altijd gekomen, zelfs
als het pijpenstelen regende. En zo hoort het!
Ikzelf ben 3 weken niet geweest bij GSS 1 i.v.m. de
loopsheid van onze hond Cilly. Maar ik had dat wel netjes
gemeld, zoals het hoort.
Weet u wat ik nog het ergste vind van de mensen, die met
hun hond afhaakten? De meesten hebben zich niet eens
afgemeld. Zijn gewoon niet meer komen opdagen, zonder
opgaaf van reden.
En dat kan niet. De instructeurs zijn allemaal vrijwilligers,
die in hun vrije tijd bereid zijn om voor ons, cursisten, op
het veld te gaan staan.
U kunt op zijn minst het fatsoen hebben om u gewoon even
af te melden. Ook als u maar 1 les niet kunt komen.
Is dat teveel gevraagd?

Wanneer treedt dit op en hoe lang kan een dergelijke
aanval duren?
Als de hond opgewonden is, of als de hond heeft
gedronken, gegeten, dan wel door het trekken aan de riem,
of na het rennen kan dit spontaan optreden.
Soms kan ook bijvoorbeeld een allergie of prikkelende
middelen een rol spelen. Denk hierbij aan parfum, rook,
een grasspriet in de neus. Zo’n aanval duurt over het
algemeen enkele seconden, maar soms kan het ook enkele
minuten aanhouden en ook meerdere keren per dag
plaatsvinden.
Wat kan je er aan doen?
Reverse sneezing kan je verhelpen door over de keel te
wrijven of door de neusgaten van de hond dicht te houden
totdat de hond slikt.
Moet je naar de dierenarts?
In principe niet, maar als de hond hier regelmatig last van
heeft is een bezoek aan de dierenarts wel aan te raden.
Deze kan de hond dan antihistamine geven om te zien of
de klachten verminderen. De meeste honden kunnen er
echter prima mee leven. Het is over het algemeen geen
kwaadaardige aandoening.
Toch blijft het wel oppassen, aangezien b.v. een
vernauwing van de luchtpijp of een hartafwijking dezelfde
symptomen kunnen geven.

Ga bij uzelf eens te rade: Zou u blij zijn als iemand, die een
afspraak met u heeft, zomaar wegblijft, zonder zich af te
melden en zonder opgaaf van reden? Hoe zou u zich dan
voelen? Afgedankt? Niet de moeite waard?
Op het moment, dat u in zee bent gegaan met een datum en
tijd voor een cursus, dan bent u toch ook voor 13 weken een
afspraak aangegaan? Houdt u zich daar dan aan, of anders
meldt u op een fatsoenlijke manier af bij de cursusleider.
Dat is toch niet zo moeilijk?
Wilma Wennekers

Penny, op
slee, en Cilly
wensen u
fijne
feestdagen en
een goed en
gezond 2016

Feestelijk toetje
Ingrediënten
IJsblokjesbakje
Hondenbrokjes

Water of yoghurt
Diepvries(vak)

Schenk het water in de ijsblokbakjes, maar niet helemaal
tot de rand vol.
Stop in elk bakje water een brokje.
Zet het ijsblokbakje voorzichtig in de vriezer.
Na een nachtje zijn ze klaar.
Tip: In plaats van water kun je ook yoghurt gebruiken.
Dat maakt het extra feestelijk.
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Vuurwerk en hond
Is uw hond angstig voor vuurwerk of wilt u dit voorkomen,
neem dan de volgende tips in acht voor oudejaarsavond:
• Laat de hond overdag extra lang uit (op een rustige locatie
waar nog geen vuurwerk wordt afgestoken), zodat uw hond
lekker moe is.
• Geef het huisdier veel afleiding. Begin hier al mee in de
middag, ruim voordat het vuurwerk begint: bijvoorbeeld met een
kauwstaaf of denk- en/of voerspelletjes.
• Sommige honden vinden het eng om van alles te horen en
niets te zien dus gordijnen alleen sluiten als u denkt dat uw hond
daar het beste op reageert. Als het lukt is het beter om samen
met de hond naar het vuurwerk te kijken zodat de hond ziet wat
er buiten gebeurt en er een feest van maken.
• Zet eventueel de radio of TV aan (let wel op dat het geen
programma is met harde geluiden).
• Laat uw dier zelf een rustig plekje zoeken en creëer
verschillende keuzemogelijkheden.
• Probeer zelf zo rustig mogelijk te blijven.
• Bij gewenst gedrag, geen vertoon van angstgedrag, kan het
dier beloond worden door middel van voer, spel of aandacht.
• Probeer uitingen van angstgedrag te negeren. Niet omdat
steun geven niet helpt, maar wel om eventuele problemen met
aangeleerd angstgedrag later te voorkomen. U steunt uw dier
overigens ook door hem/haar preventief af te leiden en samen te
spelen of simpelweg door er te zijn. Kiest uw hond er
bijvoorbeeld voor om naast u bij de TV te zitten tijdens het
vuurwerk, laat hem/haar dan gewoon zitten, maar ga hem/haar
niet uitgebreid aaien en toespreken als hij/zij zit te trillen van
angst.
Ondersteunende middelen:
Bij zowel de korte als de lange termijn aanpak kan bij honden de
ADAPTIL Dog Appeasing feromonen verdamper en/of halsband
worden gebruikt en voor katten de Feliway verdamper. Dit geldt
ook voor de voedingssupplementen Zylkène en Telizen of het
Royal Canin Calm Diet. Deze lijken in de praktijk redelijke
effecten te boeken bij milde angsten. In de literatuur is echter
nog niet veel beschikbaar aan betrouwbare studies bij situaties
met een dusdanig hoog angstniveau zoals dat bij vuurwerk soms
kan voorkomen.
Dan zijn er voor zeer angstige honden nog andere hulpmiddelen
beschikbaar die de angst kunnen onderdrukken zoals het
“Thundershirt”. Wees er wel alert op dat je op tijd begint met het
behandelen van de angst. Bij sommige producten duurt het enige
tijd voor de hond er aan gewend is of het middel heeft enige tijd
nodig om tot een goede werking te komen.

Kerst en hond
Hier een paar tips om de kerstdagen en oud en nieuw goed
en gezond door te komen met uw huisdier.
Kerstboom
Vaak ligt de grond onder de kerstboom bezaaid met
afgevallen dennennaalden, dus oppassen geblazen! Zet de
voer- en drinkbak van uw huisdier niet onder de kerstboom.
De dennennaalden zijn giftig en kunnen ook de darmwand
doorboren. Water waarin naalden hebben gelegen is ook
giftig, evenals het water waarin de stam van de kerstboom
staat. Zorg dus dat uw huisdier niet van dit water kan
drinken.
De ziekteverschijnselen die uw huisdier kan vertonen zijn:
braken, diarree, slijmvliesontsteking in bek en keel en
sloomheid.
Takken van naaldbomen (kerstboom of kerststukje) kunnen
bij sommige honden ook een allergische reactie opwekken.
Uw hond krijgt dan na contact met de dennentakken, een
dikke snuit, gezwollen oogleden en oorschelpen.
Kerstballen
Kerstballen in een boom zijn voor een kat onweerstaanbaar.
Als ze er in slagen er één uit de boom te meppen, zijn de
scherven zeer scherp en kunnen in de zachte voetzooltjes
zorgen voor pijnlijke wondjes aan de pootjes.
Honden kunnen een kerstbal opeten, die dan inwendig
problemen kan veroorzaken.
Engelenhaar
Dit kan met name bij katten wel eens zorgen voor een
allergische reactie als ze hiermee in contact komen. De
allergische reactie kan zijn acute benauwdheid of
opgezwollen lichaamsdelen die met het engelenhaar in
contact zijn geweest, maar ook ontzettende jeuk en roodheid
op de contactplekken is mogelijk. Neem dan contact op met
uw dierenarts, want bij zwelling van de slijmvliezen in de
keel, bestaat de kans op verstikking.
Lametta
Dit zijn lange glimmende sliertjes, goud of zilver van kleur,
die als versieringen in de kerstboom worden gebruikt. Deze
sliertjes kunnen een onweerstaanbare aantrekkingskracht op
uw huisdieren uitoefenen omdat ze bij iedere zuchtje tocht
bewegen. Eenmaal opgegeten kunnen de sliertjes
darmverstoppingen veroorzaken.
Kerstplanten
Hulst (Ilex aquifolium), de 'echte' kerstroos (Helleborus
niger) en de kerstster (Euphorbia pulcherrima), die ook wel
de kerstroos genoemd wordt, zijn giftige planten voor uw
huisdier, indien ze aan de blaadjes of bloemen knabbelen.
De ziekteverschijnselen zijn: misselijkheid, speekselverlies,
slijmvliesontsteking in de bek, braken, diarree (soms
bloederig), opwinding, stuiptrekkingen, benauwdheid en
hartritmestoornissen. Bij contact van het sap uit de kerstster
met de huid kunnen blaren ontstaan.
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