Welkom op onze website

Olle en zijn zusjes en Pepijn en zijn zusjes zoeken nog een heel liefdevol baasje om de
rest van hun leven mee te leiden

Kijk je voor meer informatie op de puppypagina?

Herplaatsing, zie voor meer informatie de pagina "herplaatsing van een van onze
honden"

ÂÂ

Leuk dat u ons bezoekt.

Mijn naam is Karin Knipping, samen met onze roedel schapendoezen wonen wij in Slijk Ewijk in
de Betuwe. Ik ben geloof ik het levende voorbeeld dat "twee doezen MEER dan twee maal zo
leuk is". Nou ja, meestal dan ;-)

We wonen met zijn allen heerlijk buitenaf op een boerderij met een groot stuk grond waar onze
Waalkijkers groot en klein de hele dag kunnen spelen en ravotten.

Nadat we op de hondenclub toevallig twee schapendoezen leerden kennen stond ons besluit
vast. Deze vrolijke vriendelijke mensgerichte honden zouden ons leven gaan verrijken. Tja, en
waar er een is vinden er meer een plekje. De afgelopen jaren is onze roedel daarom uit tot 1 2 3
veel, heel veel doezen. In alle soorten en maten en leeftijden

Wij genieten iedere dag weer van onze vrolijke roedel. We zijn veel thuis, ook omdat we een
kattenpension aan huis hebben. Maar zodra we de kans krijgen trekken we er met een deel van
de roedel in onze camper op uit. We kunnen ons geen vakantie voorstellen waarbij niet
minimaal 4 Waalkijkers lekker met ons mee gaan.
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Voor ons is een schapendoes een heerlijke vrolijke ongecompliceerde hond. Altijd blij als je in
de buurt bent, eigenwijs en eigenzinnig maar niet veeleisend of moeilijk op te voeden, ideaal
gezelschap. Ieder jaar zijn door ons gefokte doesjes en hun baasjes welkom tijdens het
"waalkijkersweekeinde". Een dag waarop elkaar ontmoeten en kennismaken in combinatie met
een ontspannen wandeling de hoofdmoot is. We sluiten af met een barbeque en wie wil kan
blijven slapen in tent of caravan. De afgelopen vijf jaar was het ontzettend gezellig. Kijk maar
eens als je wilt op Karin Jansen (van de waalkijkers). Samen met onze puppyeigenaren hebben
we geheim" facebookaccount waarin iedereen zijn ervaringen, leuk en minder leuk, foto's etc
kunnen delen. Een heel actieve groep doezenliefhebbers die facebook als heel makkelijk
medium gebruiken en door mij gevraagd (en ongevraagd) van advies worden voorzien. Vanuit
deze facebookgroep worden ieder jaar een aantal "waalkijkerwandelingen" georganiseerd.

Hieronder mijn poging om een mooi "bankportret" te maken, maar denk je dat Floortje,
Haya en Guisi stil willen zitten?
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Een heerlijke nazomer september 2016 in Frankrijk
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Noorwegen februari 2017 met de mannen van de Waaldijk
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