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Mei 2013 

Jaargang 4, nummer 

Lieve vrienden, donateurs en andere 
belangstellenden, 

De nieuwsbrief van ’t Schuthok heeft 
een ‘nieuw jasje’! Wat onveranderd is 
gebleven, zijn de verhalen over 
asieldieren op weg naar een nieuw 
baasje. 

De economische situatie laat zijn 
sporen na. Steeds vaker worden 
zwerfdieren verzwakt en ziek 
binnengebracht. Ook dieren die voor 
afstand komen zijn niet allemaal 
voorzien van de juiste medische zorg. 
Dieren met medicijnen en/of 
dieetvoeding zijn moeilijker 
herplaatsbaar. Momenteel zijn 2 van 
de 4 open kattenkamers in het asiel 
ingericht als 
‘blaasgruisdieetvoedingverblijf’ en 
‘nierdieetvoedingverblijf’. Konden we 
vroeger volstaan met een bench en 
apart voeren, met deze aantallen is dat 
geen optie meer. Gelukkig zijn er 
mensen die deze dieren een warm hart 
toedragen. Mede door de site 
www.ikzoekbaas.nl komen ook mensen 
van verder weg bij ons om een kat of 
hond een goed thuis te geven. 

2013 Het jaar van wensen in 
vervulling? Met kerst zijn dankzij de 
enthousiaste inzet van leerlingen van 
het Junior College en Scholen aan Zee 
2 wensen werkelijkheid geworden: een 
konijnenflat ter vervanging van de 
oude plastic hokken en een veilig 
verblijf voor verwilderde katten. Met 
dat verblijf wordt stress (bij dier en 
mens) tot een minimum gereduceerd 
en is veiligheid gewaarborgd. Een 
fantastisch resultaat! 

Dankzij de sportieve inzet van de 
mensen van Zr.Ms. Rotterdam kunnen 
de oude houten panelen, de 
afscheiding bij de hondenspeelvelden 
vervangen worden door nieuwe 
damwanden. Het eindresultaat is 
binnenkort te bewonderen, bijv. tijdens 
onze Open Dag 2 juni. 

Nieuwe acties: in juli gaat dagopvang 

voor honden van start. Een ideale 
oplossing voor iedereen die een dagje 
weg wil, maar de hond kan niet mee of 
voor mensen die de hond niet de hele 
dag alleen thuis willen laten.  U leest er 
meer over in deze nieuwsbrief. 

OPEN DAG 2 JUNI A.S. Vanaf  13.00 
tot 16.00 uur is iedereen van harte 
welkom om een kijkje achter de 
schermen te nemen in het dierenasiel. 
Het thema is dit jaar: gezondheid. Laat 
u verrassen. Kom langs; u bent van 
harte welkom!! 

2 September 2013 is het precies 35 
jaar geleden dat ’t Schuthok officieel in 
gebruik werd genomen. In de loop der 
jaren is er veel veranderd, zijn 
ontelbare dieren opgevangen, 
verzorgd en liefdevol herplaatst. Dit 
alles dankzij de inzet van vele mensen 
met een hart voor dieren. Wij vonden 
dat een feestje waard en zijn druk 
bezig met de voorbereidingen. U als 
donateur houden we natuurlijk op de 
hoogte. Noteer alvast de datum: 
7 september 2103 
 
Als speciaal project, naast werving 
van donateurs, is er de kwestie 
kennelvloeren. Na jarenlang heel veel 
hondjes gehuisvest te hebben met alle 
urine, ontlasting en dagelijkse 
schoonmaakbeurten die daarbij horen, 
zijn de buitenkennelvloeren dringend 
aan een opknapbeurt toe. Er is veel 
geld nodig. Door de bezuinigingen 
ontbreken helaas eigen middelen. 
Helpt u mee zodat we in de volgende 
nieuwsbrief kunnen melden dat de 
honden er weer netjes bij zitten?  Ook 
zijn we op zoek naar meer donateurs 
zodat we de dieren kunnen blijven 
helpen met als doel een fijn leven bij 
een lief baasje of bazinnetje 

Wij wensen u een hele fijne zomer toe, 
we hopen u te zien op 2 juni en anders 
in september met ons 35 jarig bestaan. 
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Spook theorie 

Eind augustus werden wij gebeld door de eigenares-
se van katje Spook, om afstand te doen. De reden 
was dat Spook overal plasjes deed, alles was nageke-
ken op het medische vlak, volgens de eigenaar. Mis-
schien stress dachten wij. Uiteindelijk is er in de sep-
tember 2012 afstand gedaan van Spook. 
 
Spook kreeg even tijdelijk een hokje in quarantaine, 
zodat wij hem goed in de gaten konden houden of 
hij geen gezondheidsproblemen had. Wij hebben de 
urine laten testen en daaruit bleek dat Spook last van 
een blaasontsteking had en blaasgruis te hebben. 
Spook moest op de antibiotica en blaasgruis dieet. 
Na de antibioticakuur hebben wij de urine opnieuw 
nalaten kijken, helaas was de blaasontsteking nog 
niet over. Spook kreeg opnieuw medicijnen. Gelukkig 
na de 2e kuur waren er geen ontstekingscellen meer 
te zien. 
 
Voorzichtig wennen 
Spook mocht verhuizen naar een kattenkamer waar 
meerdere katten verbleven. Eerst even tijdelijk in een 
bench om voorzichtig te wennen, en kennis te maken 
met de andere katten. Na een paar dagen mocht 
Spook uit de bench, maar helaas hij begon nu weer 
overal te plassen. We hebben onze gedragsdeskun-
dige ingeschakeld en we begonnen met een lang 
traject, de zogeheten ‘Spook therapie’. 
 
De ‘Spook therapie’ hield in dat elke kat zijn eigen 
kattenbak in het vertrek kreeg, elke kat zijn eigen 
drinkbak kreeg, elke kat zijn eigen brokkenbak en 
dat er overal wattenschijfjes met zijn geur 

(feromonen) geplakt werd op de vloer. De feromo-
nen zorgden ervoor zodat het zijn terrein werd. Het 
vertrek werd elke dag grondig schoongemaakt met 
Biotex groen. 
 
De  ‘Spook therapie’ had even geholpen, maar helaas 
Spook begon weer opnieuw te plassen buiten de 
kattenbak. Toch maar eens op advies van de dieren-
arts een blaasfoto laten maken. Daar kwam uit dat er 
een verdikking was van de blaaswand. Het advies 
was om dagelijks een pijnstiller te geven, om de 
blaas te ontspannen. Spook 
ging verhuizen naar een 
vertrek waar hij alleen zat, 
met zijn eigen kattenbak. 
Elke dag werd er heel veel 
aandacht gegeven aan 
Spook door de vrijwilligers, 
stagiaires en de dierverzor-
gers. Met groot succes 
want Spook heeft nu geen 
problemen meer, zijn the-
rapie heeft echt geholpen. 
En nu na een half jaar 
(maart) hebben wij Spook 
geplaatst, een geweldige 
plaatsing! Hij voelt zich 
helemaal op zijn gemak en heeft het reuze naar zijn 
zin. Wel met zijn eigen kattenbak en zijn blaasgruis 
dieet. 
 

Het zal je maar gebeuren. Je koopt een huis op 5 

december 2012 en tijdens het overhandigen van de 

sleutel bij de notaris, zegt de oude eigenaar “.. en 

veel plezier met de katten!” De nieuwe eigenaar 

dacht dat het om een grap ging, maar bij zijn nieu-

we huis aangekomen ontdekte hij twee entboekjes 

in de woonkamer. Omdat zijn  argwaan nog niet 

weg was, is hij het hele huis door doorgegaan om 

alles goed te inspecteren. Eenmaal in de tuin aange-

komen, ontdekte hij twee zwarte katjes in de schuur. 

Ten einde raad belde hij het dierentehuis ’t Schut-

hok op, om te vragen wat hij nu moest doen. Hij 

wilde deze ‘Sinterklaassurprise’ niet. 

De oude eigenaar was echter met de Noorderzon 

vertrokken, dus heeft dierentehuis ’t Schuthok de 

twee bange poesjes opgenomen. Nadat de dames 

voorzien waren van de benodigde entingen en een 

chip, zijn ze gesteriliseerd en waren ze klaar om ge-

plaatst te worden. Wij hebben ze Iris en Maaike ge-

noemd. Iris is op 04-01-2013 geplaatst en Maaike op 

30-01-2013. Natuurlijk bij hele leuke nieuwe eigena-

ren, die de poesjes de aandacht en liefde geven 

waar ze recht op hebben. Via de nazorg zijn we te 

weten gekomen dat het heel goed gaat met Iris en 

Maaike. 

“Sinterklaassurprise”? 

Nieuw: Dagopvang!! 

Lees meer hierover op bladzijde 4 
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Wie momenteel door ‘t Schuthok loopt en alle katten 
verblijven bekijkt, zal zich misschien afvragen: “Waar 
zijn alle ‘niet aaibare’ katten gebleven?” Het ant-
woord op deze vraag is dat de meeste katten ge-
plaatst zijn! 

Wij zijn heel blij dat veel van onze ‘niet aaibare kat-
ten’, die vroeger in verblijf 1 en 2 zaten, geplaatst zijn 
op een boerderij, manege of toch gewoon in een 
huisgezin. Het gaat hier om de volgende katten: 

 

Schoffie is in het asiel binnen-
gekomen op 08-08-2007 en is 
op 09-01-2012 geplaatst. 

 

Marit is op 28-04-2006 in het asiel binnengekomen 
en op 01-02-2012 geplaatst. 

Ingvar is op 20-07-2004 binnen 
gekomen in het asiel en op  
25-02-2012 geplaatst. 

 

 

Pico is op 26-09-2005 in het asiel bin-
nen gekomen en op 13-4-2012  
geplaatst. 
 

 

Sjaantje is op 1-7-2005 binnengekomen in het asiel 
en op 30-06-2012 is Sjaantje samen met Sjonnie 
geplaatst. Sjonnie is op 14-07-2005 binnengekomen 
in het asiel en ook op 30-06-2012 geplaatst. 

 

Ir-ya is op 17-05-2008 binnen ge-
komen en op 01-08-2012 geplaatst.   

 

Wesseltje en Tycho is het zelfde overkomen. Tycho 
is op 21-10-2004 het asiel binnen-
gekomen en Wesseltje op 01-10-
2007. Beide zijn op 03-08-2012 sa-
men geplaatst. 

 

 

Quita en Boy zijn ook samen geplaatst. Quita is op 
14-12-2005 het asiel binnen ge-
komen en Boy op 03-03-2007. 
Boy is op 11-08-2012 naar zijn 
nieuwe eigenaar gegaan en Qui-
ta is op 01-09-2012 geplaatst. 
Drie weken later dan Boy, omdat 
Quita verkouden was en eerst 
op het Schuthok  moest uitzieken. 

Al deze katten hebben het erg naar hun zin bij hun 
nieuwe eigenaren. De meeste eigenaren melden dat 
het uitstekende muizenvangers zijn! 

Katten uit verblijf 1 en 2 

In 2012 zijn er weer heel wat dieren binnengekomen 

bij het dierentehuis ’t Schuthok. Hieronder treft u een 

overzicht aan van het aantal dieren dat in 2012 bin-

nen is gekomen bij het Schuthok. Het gaat hier niet 

alleen om zwerfdieren, maar ook om dieren waar 

afstand van gedaan is. In het overzicht ziet u ook 

hoeveel dieren er geplaatst zijn of retour naar hun 

eigenaar zijn gegaan.  

U ziet in het overzicht ook degoes, hamsters en 

schildpadden staan. Dit zijn dieren die wij niet vaak 

in de opvang hebben. Maar in 2012 overleed helaas 

een dame uit Den Helder. Haar familie kon niet voor 

haar dieren zorgen oa, 5 honden, 6 katten, 18 degoes 

en 3 hamsters, dus kwamen de dieren naar het 

Schuthok. Al haar vogels zijn naar het vogelasiel ‘de 

Pad-denstoel’ gegaan. De honden, katten en ham-

sters hebben allemaal via het dierentehuis ’t Schut-

hok een  nieuwe eigenaar gekregen. De degoes zijn 

naar stichting Aap gegaan en hebben daar een goed 

onderkomen gekregen. 

 
Wat voor soort dier Totaal binnen gekomen 

Geplaatst of 

retour eigenaar 

Katten 273 241 

Kittens 103 103 

Honden 119 115 

Konijnen 34 31 

Degoes 18 18 (naar Stichting Aap) 

Hamsters 3 3 

Schildpadden (gewonde) 5 5 (naar Alphen aan de Rijn) (SCN) 

Overzicht 2012 
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Werkt u een aantal dagen per week en wilt u uw 

hond liever niet de hele dag alleen thuis laten? Kan 

uw hond niet mee met een dagje uit? Stichting Die-

rentehuis Den Helder, is de perfecte oplossing. In 

ons dagopvang vermaakt uw hond zich prima in uw 

afwezigheid. 

 
Openingstijden voor dagopvang zonder overnach-

ting. 

 
 

Kennismaking 

Overweegt u uw hond bij St. Dierentehuis Den Hel-

der onder te brengen, maar wilt u eerst graag met 

ons kennismaken en de kennels zien? Dat kan. U 

kunt voor het bezichtigen van de kennels zonder 

afspraak bij ons langskomen op maandag, woens-

dag, vrijdag en zaterdag tussen 14.00 en 16.00 uur. 
 

Meer informatie? 

Op onze website onder de rubriek “pension honden” 

kunt u voor algemene informatie betreffende het 

hondenpension terecht. Uw hond dient te zijn voor-

zien van de jaarlijkse enting (niet jonger dan 3 we-

ken en niet ouder dan 1 jaar) en een aparte enting 

tegen kennelhoest. Bij aankomst in het pension 

dient uw hond gezond te zijn en vrij van vlooien, 

teken, wormen en oormijt. Medicijnengebruik en/of 

speciale voeding is geen bezwaar en kan met de 

bedrijfsleiding of medewerkers worden besproken. 

 
Do’s and Don’ts 

Wat neemt u, behalve uw hond(en), nog meer mee? 

Allereerst  een bewijs van de voorgeschreven inen-

tingen (entingsboekje of dierenpaspoort). Als uw 

hond(en) een speciaal dieet nodig hebben of medi-

cijnen gebruiken, vergeet deze dan niet mee te ne-

men. 

 

Wat u niet mee hoeft te nemen is een mand, dekens 

of speeltjes. 

 
Tarieven 

De tarieven met overnachting kunt u nazien op onze 

site. 

(Vervolg op pagina 5) 

maandag  
t/m vrijdag 

brengen  ophalen 

maandag 7.00 tot 11.00 uur 17.00 tot 18.00 uur 

dinsdag 7.00 tot 11.00 uur 17.00 tot 18.00 uur 

woensdag 7.00 tot 11.00 uur 17.00 tot 18.00 uur 

donderdag 7.00 tot 11.00 uur 17.00 tot 18.00 uur 

vrijdag 7.00 tot 11.00 uur 17.00 tot 18.00 uur 

Dagopvang 

Wie overdag tussen de honden in ‘t Schuthok rond-

loopt doet er goed aan om oorbescherming te ge-

bruiken. Zeker op momenten dat het asiel en het 

pension goed gevuld zijn. De hoge kefjes van de Chi-

huahua en Maltezer Leeuwtjes voeren de boventoon, 

gevolgd door de rap van Jack Russel. Het geheel kan 

niet kompleet zijn zonder de laag bassige blaf van de 

Staffords en de Duitse Dog. 

Maar wat een decibellen 

kunnen onze gasten produ-

ceren. De honden lijken wel 

op de markt te staan, waarbij 

ze elkaar willen overtuigen 

dat hun kennel toch echt de 

beste is.  Maar niet alle hon-

den doen mee. Neem bij-

voorbeeld Lillo. Hij zegt niet 

zoveel, maar kan wel “gil-

blaffen”. Dat doet hij voor-

namelijk om aandacht te vragen en om duidelijk te 

maken dat hij nu toch wel heel erg alleen is.  

Lillo is nog jong. Hij was nog geen 7 maanden toen 

hij werd afgestaan. Is het geen scheet! Lillo reageert 

niet op de herrie die de andere honden maken. En 

dat kan wel kloppen, Lillo is namelijk doof. En dat is 

op onze “markt” misschien wel een verademing, maar 

levert toch wel wat plaatsingsproblemen op.  

Hoe leer je een hond die doof is gehoorzamen? Ver-

baal commando’s geven is er niet bij. Lillo lekker los 

laten lopen op het strand kan wel, maar hoe roep je 

hem terug?. Het is maar te hopen dat zijn ogen goed 

zijn, dan kan er in ieder geval met handgebaren ge-

communiceerd worden. Ondanks dat het een grote 

klus wordt, zullen we niet rusten voordat we DE baas 

voor Lillo hebben gevonden. Nu maar hopen dat hij 

in zijn pubertijd niet van zijn nieuwe baas wegkijkt…. 

Voor dovemansoren 
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Er was eens …. 

Op 11 december 2012 werd door de dierenambulance 

een redelijk klein roodcypers poesje binnengebracht. 

Ze werd een jaar of negen ge-

schat. De poes was gevonden in 

Anna Paulowna en had een gro-

te wond onder haar oksel van de 

linkervoorpoot zitten. De vol-

gende dag zijn wij er gelijk mee 

naar dierenarts Duursema gegaan. Het bleek om een 

oude wond te gaan, die er waarschijnlijk al ruim een 

maand zat.  De wondranden zijn onder narcose ver-

wijderd en de wond is gehecht. Wij hebben de poes 

Daisy genoemd. 

 

Wij hebben in 2011 ook een kat gehad met een wond 

onder de oksel. Zijn naam was Bob en die heeft er 

ruim 3 maanden over gedaan om volledig te herstel-

len. Dat betekende voor Bob ruim 3 maanden met een 

kap op bij ons in het asiel heeft gezeten. 

 

Uit ervaring wisten we dus dat Daisy een hele lange 

weg van herstel te gaan had. Één van de dierenverzor-

gers stelde voor om Daisy mee naar huis te nemen 

om haar daar de alle zorg te geven die ze nodig had. 

Om te voorkomen dat de wond zou gaan ontsteken, 

kreeg Daisy antibiotica voorgeschreven van de dieren-

arts. 

 

Ook Daisy heeft een hele tijd, om te voorkomen dat 

ze aan de wond ging likken, 

met een kap op gezeten. 

Met een kap opzitten houdt 

wel in dat de kat zich niet 

kan wassen en haar vacht 

niet kan onderhouden. Maar 

door regelmatig te kammen 

en Daisy met een vochtige washand ‘te wassen’, wa-

ren we toch in staat om haar vacht redelijk te onder-

houden. In huiselijke kring werd duidelijk dat Daisy 

een enorme kroelkat was, die gek was van kopjes ge-

ven en weven. En gek van eten, want dat deed Daisy 

ook heel goed! 

 

Op 18 en 24 december 2012 zijn er tijdens een con-

trolebezoek aan de dierenarts nog extra hechting bij-

geplaatst. De huid onder de oksel is heel dun en 

kwetsbaar en sommige hechtingen scheurde uit en 

moesten opnieuw geplaatst worden. 

Op 2 januari 2013 konden de buitenste hechtingen 

verwijderd worden en werd onder narcose de reste-

rende wond schoon geschraapt van overtollig bind-

weefsel en opnieuw gehecht. Dit zelfde is op 9 januari 

2013 nog eens gedaan. Deze ingrepen bij de dieren-

arts heeft Daisy zonder mopperen ondergaan en de 

dierenarts werd elke keer weer getrakteerd op kopjes 

en luid gespin. 

 

Op 25 januari 2013 mochten alle hechtingen eruit! De 

wond was bijna helemaal dicht. Daisy ging nog een  

weekje in huis aansterken en op 1 februari 20123 is ze 

naar het Schuthok gekomen om geplaatst te worden. 

 

Elk sprookje begint met ‘er was eens………’ en loopt 

vaak goed af. Zo ook het sprookje van Daisy! Zaterdag 

2 februari 2013 is Daisy samen met Truus, een andere 

asielkat, geserveerd. Maandag 4 februari 2013 zijn de 

dames door hun nieuwe eigenaar opgehaald. Het 

gaat heel goed met Daisy en heeft het erg naar haar 

zin in haar nieuwe huis. Ze heet nu overigens Toos. 

 

Eind goed, al goed! 

 

 

Uit ervaring wisten we dat Daisy een hele 

lange weg van herstel te gaan had. 

 

De tarieven voor opvang overdag, zonder overnach-

ting treft u op de volgende bladzijde. 

 

 

Te laat? Laat het ons weten! 

Indien u uw hond niet op tijd kunt ophalen, dan kunt 

uw hond overnachten bij ons. U kunt uw hond de 

eerstvolgende dag weer ophalen, dan gelden de vaste 

tarieven voor pension.  

 (Vervolg van pagina 4) 

Soort Duur Prijs 

Maand abonnement 1 dag / week €  39,00 

Maand abonnement 2 dagen / week €  77,00 

Maand abonnement 3 dagen / week € 115,00 

Strippenkaart 10 x 1 dagopvang €  95,00 

Losse kaart 1 x dagopvang €  10,00 
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Alles op het gebied van gezondheid van uw dier 
 

Zondag 2 juni OPEN DAG 
13.00 uur tot 16.00 uur 

               Dierentehuis ’t Schuthok   

Rijksweg 4 
 

Wat kunt u verwachten: 

Dierenkliniek Nw. Den Helder: gezondheid hond, kat, konijn 

Gedragstherapeut Hilda Pals: lichaamstaal bij ziekte 

Hondentrimsalon Canis Lupus: vachtverzorging en gezondheid 

Dierenambulance: voor al uw vragen 

Amivedi: registratie van vermiste en gevonden dieren 

Diverse kraampjes met leuke artikelen  

Dierenspeciaalzaak Jumper 

Puzzeltocht voor kinderen tot 8 jaar met leuke prijzen 

 

U bent welkom!! 


