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De Pocahondas nieuwsbrief 

Graag blikken wij samen met u terug op 2016, want wat was dat een bewogen jaar 

voor Pocahondas! Voor ons het eerste jaar zonder verhuisdozen, wij blijven verder 

draaien op locatie Abbenes, Amsterdam, Naarden en Nieuwveen; en wat ons betreft 

komt daar geen verandering meer in.  

In april 2016 mochten wij voor het eerst aanwezig zijn op het Animal Event, een groots 

honden-evenement bij Safaripark de Beekse Bergen, en wat was dit leuk!! Als eerste 

en enigste dierenhotel stonden wij daar met een stand. Daarnaast stonden wij in 

december 2016 voor het eerst op de Winner in de RAI Amsterdam, en ook daar 

hebben wij prachtige successen behaald. In 2017 zijn wij ook zeker weer van plan om 

deel te nemen aan deze twee leuke evenementen.  

In mei 2016 hebben wij te locatie Naarden een DIBEVO-dag plus Open Dag 

georganiseerd, waarbij andere pensionhouders een bezoek mochten brengen aan 

onze locatie, waar ook een spreker kwam praten over vers vlees voeding. Omdat 

locatie Naarden zich heeft gespecialiseerd in het voeren van vers vlees, zijn wij daar 

tot op heden ook nog zeer tevreden over! Sinds wij samen met Kiezebrink voeding een 

Pocahondasmix hebben samengesteld, zijn wij – en de honden – meer dan tevreden. 

Wist u dat wij ook vlees verkopen in Naarden? Speciaal voor de honden die gek zijn 

op vers vlees!  

In de zomer van 2016 hebben in Amsterdam een aantal vernieuwingen plaats 

gevonden, zo hebben wij aan de achterzijde van ons terrein nieuwe speelweides 

gebouwd, en de oude speelvelden zijn overdekt gemaakt zodat wij met slecht weer 

de honden alsnog naar buiten kunnen brengen. Voor de katten hebben wij een 

derde nieuw verblijf met buitenruimte gebouwd, daarnaast is het knaagdierenplein 

ook overdekt gemaakt, zodat de konijnen ook even rond kunnen huppelen! Wij 

hebben een extra bad geplaatst zodat de honden op tijd gewassen kunnen worden, 

en onze Shirley is begonnen aan haar trimopleiding, zodat wij straks ook een trimster in 

dienst hebben! 

In Amsterdam wordt het grote huis aan de voorzijde bewoond door een Begeleid 

Wooninitiatief genaamd Thuyz, waarmee wij wellicht in de toekomst kunnen 

samenwerken. (de eerste plannen voor een moestuin zijn al gemaakt…) 

 

 

 

Beste cliënt, vriend, kennis en familie, 

‘2017 wordt het jaar 

van ons 10-jarig 

jubileum! Op 7 mei 

organiseert locatie 

Abbenes een Poca 

Spektakel!’ 

 

Ook in 2017 gaat de 

puppy-actie gewoon 

door! 4 dagen gratis 

wennen in ons 

dierenhotel.. 

Speciale gebeurtenissen  

bij Pocahondas in 2016 

 
• Wij hebben een dierenarts in 

dienst genomen, zij heet 

Alba en komt wekelijks bij 

iedere locatie even langs 

om alle aanwezige 

huisdieren te controleren! 

 

• Wij stonden op het Animal 

Event  en op de Winner! 

 

 

 

 



      

 Tarieven 2017: 

 

 Kleine hond €14,00 

 Middelgrote hond€15,00 

 Grote hond  €16,00 

 Zeer grote hond €17,00 

 

 Dagopvang €11,- 

 

 Kortharige kat €9,75 

 Langharige kat €10,75 

 

 Alle prijzen zijn per dag 

 Hoogseizoen: toeslag van 

 €1,- per dag 

 

 Tarieven voor kleine 

 huisdieren zijn te bekijken 

 op onze website! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like onze Facebook pagina 

als u op de hoogte wil 

blijven van onze 

belevenissen! 
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Wat is er veranderd in Naarden? 

Ondertussen zitten wij alweer bijna 3 jaar in Naarden! En wat is er in de 

afgelopen tijd veel gebeurd.. Wij hebben in 2016 de receptie en kantine 

een opfrisbeurt gegeven, alles geverfd en de uitstraling veranderd.  Ook 

hebben wij de vloeren in het kennelgebouw geschilderd.  

 

Afgelopen mei organiseerden wij een Open Dag in Naarden, in 

samenwerking met de branche organisatie DIBEVO.  

’s Middags stonden onze deuren open voor andere pensionhouders, die 

een kijkje mochten nemen in onze keuken, en ’s avonds mocht iedereen 

langs komen voor een rondleiding. Daarbij hadden wij onze leveranciers 

uitgenodigd om hun producten te promoten, en er was een heerlijke 

frietkraam voor de hongerige bezoekers! Tijdens die middag hebben wij 

ook een spreker uitgenodigd m.b.t het voeren van vers vlees aan je 

huisdier. Omdat locatie Naarden zich heeft gespecialiseerd in het voeren 

van vers vlees, zijn wij daar tot op heden ook nog zeer tevreden over! Sinds 

wij samen met Kiezebrink voeding een Pocahondasmix hebben 

samengesteld, zijn wij – en de honden – meer dan tevreden.  

 

Wist u dat wij ook vlees verkopen in Naarden?  

Speciaal voor de honden die gek zijn op vers vlees! 
  

Wij vinden het super leuk om te zien dat er ook in Naarden goed gebruikt 

wordt gemaakt van de puppy actie! Uw pup kan 4 dagen gratis komen 

wennen bij ons in het hotel, en wat is het dan leuk als hij geregeld nog bij 

ons komt spelen. Wij zien de pups opgroeien waarbij een bezoek aan ons 

dierenhotel een gewoonte is geworden, wat het verblijf voor de hond heel 

prettig maakt.  

 

Samen met het Groenhorst College organiseren wij ook dit schooljaar de 

praktijkdagen bij Pocahondas. De leerlingen volgen dan de praktijklessen 

onder leiding van ons personeel, waarbij wij onderwerpen behandelen 

zoals EHBO bij dieren, borstelen, gedrag en uiteraard de dagelijkse 

werkzaamheden. Weet u wat zo leuk is aan dit project? Dat de leerlingen 

ook bij ons mogen werken in de vakanties, want zij weten precies hoe het 

werkt! In maart hebben zij een praktijktoets, en wij hopen dat iedereen de 

toets haalt! Weet u toevallig een school die het ook leuk zou vinden om bij 

ons een les te volgen, of een excursie willen plannen om te zien hoe het is 

om te werken in een dierenhotel? Neem gerust contact met ons op! 

 

Naast honden en katten, zijn ook knaagdieren, vogels en reptielen 

welkom. Speciaal voor de kleine huisdieren hebben wij een verblijf 

gemaakt, waarbij het konijn of de cavia niet in zijn hok hoeft te zitten, 

maar lekker rond kan huppelen! (Uiteraard wel apart..) Kortgeleden 

hadden wij ook twee bijzondere gasten in ons hotel, twee schildpadden, 

die wij inclusief hun verblijf bij de klant thuis op hebben gehaald en thuis 

hebben gebracht! Dankzij Illés hebben wij veel kennis in huis m.b.t. het 

verzorgen van reptielen, en om eerlijk te zijn; vinden wij het ook wel heel 

leuk om zulke gasten te mogen verwelkomen bij Pocahondas. 
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Evenementen kalender 2017 (tot nu toe bekend) 

 

16 April   Reptielenbeurs in Houten 

28/29/30 April  Animal Event in Hilvarenbeek 

7 Mei    Poca Spektakel 10-jarig jubileum 

   te locatie Abbenes 

13 Mei   Jubileummarkt Amstelring in  

   ’t Hoge Heem te Uithoorn 

14 Mei   ZooBeestig te Rijswijk 

30 September  Hondendag Erkemederstrand 

Dec 2017   Winner RAI Amsterdam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er veranderd? 

Het nieuws van Pocahondas 

 

 

Vanaf september 2016 sturen wij geen SMS-jes meer naar onze 

klanten, maar kunnen zij met ons contact opnemen via WhatsApp. 

Iedere locatie heeft een 06-nummer, waarbij U kunt vragen hoe het 

met uw huisdier gaat. Daarbij kunnen er ook foto’s en filmpjes van uw 

huisdier gemaakt worden en makkelijk opgestuurd worden. 

Nog maar kortgeleden is er een personele wijziging ontwikkeld op ons 

hoofdkantoor, de boekhouding ligt vanaf heden in handen van Guus 

Vernooij, want Wendy van Ijperen – Droog heeft haar dienstverband 

beëindigd. Ook heeft Reshma Nohar er voor gekozen om haar 

carrière voort te zetten in het onderwijs. Een nieuwe collega Shirley 

Hartog én Wendy Honeywood (van locatie Amsterdam) gaan ons 

ondersteunen met de administratieve taken.  

In plaats van onze kleine wasmachines, hebben wij nu op iedere 

locatie een industriële wasmachine en droger! Daarmee kunnen we 

ook de paardendekens wassen van Blokland Stables.. 

FINANCIELE AANPASSING: 

Mocht u gebruik maken van onze dagopvangdienst, dan kiezen wij 

voor betaling via incasso. Mocht u dat niet willen, dan kunt u ééns per 

maand de factuur voldoen aan de balie per pin of contant. (dit geldt 

alleen voor de huidige klanten) Helaas is het niet meer mogelijk om 

iedere dag apart te betalen. U zult in de komende tijd merken dat 

onze collega’s een incassoformulier aanbieden, om ons werk 

efficiënter te maken. 

Ons Animal Fun project draait als een trein! 

Wekelijks bezoeken wij een psychiatrische kliniek 

met onze eigen huisdieren, waarbij wij iedere 

keer weer magische momenten mogen 

beleven met wat voor plezier dit geeft voor 

iedere cliënt. Dit project willen wij zeker 

doorzetten en uitbreiden, maar wij willen ook 

graag langs komen bij mensen thuis!  

Denk graag met ons mee, een 

verzorgingstehuis, een hospice of een 

basisschool? Of toevallig uw oma/opa die het 

leuk zouden vinden als wij langs komen met een 

aantal dieren? Het is mogelijk! 

 

Op 7 mei 2017 is het zover, Pocahondas bestaat 

10 jaar en dat gaan wij vieren! Wij gaan er een 

Spektakel van maken in Abbenes, met 

demonstraties, workshops en nog veel meer! 

Binnenkort ontvangt u onze uitnodiging.. 

 

Wij werken nog steeds samen met Amstelring, 

als u lid wordt van Amstelring Ledenservice, 

krijgt u 10% korting op een verblijf bij 

Pocahondas! (een lidmaatschap kan via ons 

geregeld worden) 

Nieuwsbrief Dierenhotel Pocahondas  
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 Locatie Abbenes 

Kaagweg 16 

2157 LH  Abbenes 

Telefoon: 

(0252) 544 182 

06-47106485 

abbenes@pocahondas.nl 

 

Locatie Amsterdam 

Lutkemeerweg 300 

1067 TH  Amsterdam 

Telefoon: 

(020) 619 4180 

06-33691864 

amsterdam@pocahondas.nl 

Locatie Naarden 

Overscheenseweg 7 

1411 AA  Naarden 

Telefoon: 

(035) 694 33 00 

06-44398005 

 

info@dierenpension-

naarden.nl 

 

Locatie Blokland Stables 

Blokland 52 

2441 GG  Nieuwveen 

www.bloklandstables.nl 

e-mail: 

laureen@pocahondas.nl 

 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

 iemand@example.com 

Website: 

www.widgets.msn.com 
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Voor honden ouder 

dan 9 maanden 

hebben wij een 

wenactie, 2 dagen 

wennen is 1 dag 

betalen! 

 

Het jaar 2017 staat voor ons ook in het teken van het promotie jaar! Zoals 

u in de evenementen kalender kunt zien, staan wij op een aantal 

beurzen en evenementen om Pocahondas te promoten. Maar eerlijk is 

eerlijk, ons eigen promotie materiaal is sterk aan vervanging toe. In dit 

jaar gaan wij een nieuwe website lanceren, dit zullen wij via onze 

Facebook pagina van te voren aankondigen. Mocht de website even uit 

de lucht zijn, kunt u ons natuurlijk altijd mailen/bellen. 

 

Op de website www.dierenhotel-pocahondas.nl vind u de meest actuele 

informatie, zoals tarieven en meer info m.b.t. vaccinaties. 

 

Volgt u onze Facebookpagina al? Het is voor ons een heel fijn  

communicatie middel om onze belevenissen te delen! Ook kunt u uw 

eigen huisdier tegenkomen in de foto’s, en houden wij u graag op de 

hoogte van de ontwikkelingen. Iedere locatie heeft zijn eigen pagina, 

waar bijna wekelijks iets wordt gepost. 

 

Met de zomer in het vooruitzicht maken wij ons op voor een kwalitatief 

optimaal verblijf van uw huisdier(en). Op dit moment werven wij 

voldoende personeelsleden om alle dieren met zorg en aandacht te 

verzorgen, het personeel wordt hiervoor getraind d.m.v. workshops. Wij 

geven workshops met onderwerpen zoals: gedrag, borstelen, EHBO bij 

dieren, tips en trucs in de kennel en protocollen worden besproken.  

 

Wellicht al bij u bekend, maar Pocahondas heeft ook een paarden 

pensionstal in Nieuwveen; genaamd Blokland Stables. Een stal met ruime 

boxen en weiland geschikt voor 37 paarden, waar alle wensen voor uw 

paard bespreekbaar zijn! Er zijn nog enkele boxen beschikbaar. Wilt u 

meer informatie ontvangen over onze stal? Mail dan naar 

laureen@pocahondas.nl 

 

 
 Wij hopen dat wij – door middel van deze nieuwsbrief – u weer helemaal op de hoogte hebben 

kunnen stellen van Dierenhotel Pocahondas! Mocht u ergens vragen over hebben, stuur gerust een 

mail naar de locatie, of neem even telefonisch contact met ons op.  

Wij staan altijd open voor suggesties, tips en ideeën! 

 

Bent u tevreden? Zeg het anderen! 

Heeft u klachten? Zeg het ons! 
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