
wk 3 / 16-22 jan wk 4 / 23-29 jan

wk 7 / 13-19 feb wk 8 / 20-26 feb

wk 11 / 13-19 mrt wk 12 / 20-26 mrt

wk 15 / 10-16 apr wk 16 / 17-23 apr

wk 19 / 8-14 mei wk 20 / 15-21 mei

wk 23 / 5-11 juni wk 24 / 12-18 juni

wk 27 / 3-9 juli wk 28 / 10-16 juli

wk 31 / 31 juli -6 aug wk 32 / 7-13 aug

wk 35 / 28 aug-3 sep wk 36 / 4-10 sep

wk 39 / 25 sep-1 okt wk 40 / 2-8 okt

wk 43 / 23-29 okt wk 44 / 30 okt-5 nov

wk 47 / 20-26 nov wk 48 / 27 nov-3 dec

wk 51 / 18-24 dec wk 52 / 25-31 dec

wk 2 / 9-15 jan

wk 6 / 6-12 feb

wk 10 / 6-12 mrt

wk 14 / 3-9 apr

wk 18 / 1-7 mei

wk 22 / 29 mei-4 juni

wk 26 / 26 juni-2 juli

wk 30 / 24-30 juli

wk 34 / 21-27 aug

wk 38 / 18-24 sep

wk 42 / 16-22 okt

wk 46 / 13-19 nov

wk 50 / 11-17 dec

wk 1 / 2-8 jan

wk 5 / 30 jan-5 feb

wk 9 / 27 feb-5 mrt

wk 13 / 27 mrt -2 apr

wk 21 / 22-28 mei

wk 25 / 19-25 juni

wk 29 / 17-23 juli

wk 33 / 14-20 aug

wk 37 / 11-17 sep

wk 41 / 9-15 okt

wk 45 / 6-12 nov

wk 49 / 4-10 dec

wk 17 / 24-30 apr

Hoe ziet 2023 er uit bij YouDog
Holiday Seasons (hoog seizoen)

Gedurende deze periode is dag
opvang en overnachten mogelijk. 
Daopvang brengtijden zijn dan wel 
aangepast. 

Brengen is vanaf 8.00 uur
Ophalen tussen 17.00 – 18.00 uur

Er worden geen 
trainingen gegeven 
in deze periode.

Training & Education (laagseizoen)

In deze periode ligt er meer focus  
op het geven van trainingen en  
socialisatie onder begeleiding.  
Specifieke lesdagen en  
lesmomenten zijn zichtbaar  
via het boekingsprogramma 
Kennelcare

Maandag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag is dagopvang 
mogelijk. 
Brengen tussen 8.30 – 9.00 uur 
(of in onderling overleg)
Ophalen tussen 17.00 – 18.00 uur

Overnachting in deze periode is 
alleen mogelijk van donderdag  
tot en met zondagochtend (zondag 
ophalen voor 12.00) 

Verlof

Deze weken zijn de 
HondenTuinen gesloten.

Vragen? 

Bel 06 21 55 21 54 of mail naar info@youdog.nl
Wil je een reservering plaatsen? 
Zelf reserveren kan via youdog.kennelcare.nl
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