
Hallo Hondenvrienden, 

 

 

2020! Natuurlijk voor iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar! 

En intussen is het zover nu we in 2020 zijn aangekomen.... het 20-jarige bestaan van DogWalkTrail! 

Daarover verderop in de nieuwsbrief meer info. 

2019 dus voorbij... en zoals velen maken we dan de balans op van het afgelopen jaar.  
 
Voor ons als bedrijf en prive was 2019 een turbulent jaar. Na 20 jaar hard werken om van 
DogWalkTrail van een piepklein bedrijfje wat een weekendje survivallen met de hond in de Ardennen 
organiseerde naar een mooie allround reisorganisatie met dagen, weekenden, weken, groepsreizen 
in meerdere landen en eigen vakantieaccommodaties te maken terwijl er 2 kinderen geboren 
worden en er andere dierbare mensen wegvielen heeft veel energie gekost. Nu denken wij natuurlijk 
dat we eeuwig jong zijn en blijven maar waarschijnlijk is dit een illusie want ook wij liepen tegen onze 
grenzen aan. Daar is overigens niks erg aan zolang je dit dan maar accepteeert en er vervolgens ook 
iets aan doet.  
 
Toen we als DogWalkTrail zijnde zo aan het groeien waren met de DogLogHomes en daarna de 
DogMountainInn konden we dat niet langer “alleen” natuurlijk en kwam er personeel bij. Naast de 
freelancers kwam er vast personeel in dienst. Eva, Annuska, Katinka en Irma en Alexandra vormden 
samen met Bianca en Francois het Oostenrijk team. Voordeel van personeel is natuurlijk dat je niet 
meer alles zelf hoeft te doen, nadeel is dat je dus niet alles meer zelf doet. Niet omdat het personeel 
dat niet goed doet maar omdat je dan dus deels afstand moet nemen van bepaalde taken. Je bent als 
eigenaar niet meer overal bij. Daarvoor is ook geen tijd aangezien er zo veel ander werk te doen is in 
het bedrijf achter de schermen. 
 
En precies dat is dan toch wat we het meeste missen.... minder persoonlijk contact, minder 
betrokken bij de weken en uitvoering, minder betrokken bij datgene waar het om gaat... de gasten 
en hun honden! 
 



Naast dit gevoel van ons van te weinig betrokken zijn bij de kern van je eigen bedrijf kwam ook naar 
voren dat Irma en Alexandra na ruim 4 jaar in Oostenrijk besloten hebben om na deze winter vanaf 1 
april terug te keren naar Nederland. Het leven in Oostenrijk bevalt hen op zich goed maar... het is 
zoals voor iedereen die in het buitenland woont niet de hagelslag en drop die je mist maar vrienden 
en familie zijn altijd ver weg.... 
 
Dit allemaal op een rijtje gezet is het tijd voor een frisse wind door het bedrijf. Dat betekend vanaf 1 
april ook een nieuwe website daar de oude door de jaren heen een doolhof is geworden.... natuurlijk 
maakt webmaster Martin weer onze website... niet alles hoeft te veranderen tenslotte... 
 
Vanaf diezelfde 1 april (en nee ook dit is geen grap) wordt de invulling bij DogWalkTrail in het 
algemeen en bij de DogMountainInn in het bijzonder dus anders.  
 
Marcella komt vanaf 1 februari er bij in Oostenrijk en tesamen met Bianca, Francois, Eva en Katinka 
gaan wij samen als vast team zorgen voor de DogMountainInn, DogLogHomes, MountainChalets, 
wandelingen en weken. Dus je vind alle teamleden terug tijdens de wandelingen, achter de bar, in de 
bistro, bij workshops enzovoort... zodoende zijn we allemaal veel meer betrokken bij het gehele 
bedrijf! 
 
Naast de wandelingen natuurlijk die altijd het belangrijkste zullen blijven komen of blijven er thema 
avonden/middagen met workshops en muziekavonden. Daarnaast zal na elke wandeling de 
DogMountainInn bar open zijn vanaf 15.00 uur. In de bar zijn er dan afwisselend borrelhapjes of 
zoete lekkernijen al dan niet met Heisse Choco in de winter....  Daarnaast eens een cocktail uurtje, 
apres doghike met nagelslaan of andere verassingen... En ook de Bistro blijft natuurlijk bestaan in de 
DogMountainInn voor lekkere ontbijtjes en avondeten.  
 

 
 



Iedereen die logeert in een DogWalktrail accommodatie is welkom. Dus iedereen die te gast is in de 
DogMountainInn, de DogLogHomes of de MountainChalets!  
 
Naast het vaste Oostenrijk team zullen jullie als freelancer nog tegen kunnen komen Annuska, Corine 
en... ook nog af en toe Irma en Alexandra voor een workshop of als gids!  
 
Natuurlijk blijven we daarnaast ook de groepsweken aanbieden zoals de Grossglockner en Hohe 
Tauern week, de Alleenreizenden week zomer en winter, Snow en Fun in de winter en een variant op 
de Walk Learn & Fun week. Ook blijven er Specials zoals de Noorwegen reis.  
 
Ook de DogMountainExperience week blijft voor degene die in de DogMountainInn verblijven. Je kan 
daarmee dus vooraf een wandelpakket boeken met daarin 2 gegidste wandelingen en 1 
uitgeschreven wandeling.   
 
Vanaf heden gaat Sanne DogWalkTrail Benelux volledig draaien. Wel zullen Marijke en Geerd als 
gidsen nog altijd blijven meewerken in Nederland. Daarnaast organiseert Sanne de KanoTrekking in 
Zweden. Ook kunnen jullie Sanne tegen blijven komen tijdens sommige groepsweken in Oostenrijk. 
 
De website van DogWalkTrail Benelux is online en vind je op www.dogwalktrail.nl  
 

De nieuwe contactgegevens zijn: 

woef@dogwalktrail.nl  

+31 6 45 27 84 06 

 

Tot zover het vooruitblikken op de toekomst als organisatie...  

 

20 jarig jubileum 
 

Het zal jullie wellicht niet ontgaan zijn maar DogWalkTrail bestaat dit jaar dus 20 jaar. Om dat te 

vieren met degene  die dat mede mogelijk hebben gemaakt, jullie als gast dus, gaan we dit jaar wat 

speciale acties doen.... deze hebben natuurlijk allemaal met het getal 20 te doen. 

De eerste actie is 20% korting op de DogMountainInn appartementen op de op de site vermelde 

prijzen in de periode van 8 – 29 februari 2020. 

 

De jubileum week waarover we onlangs spraken was wat kort dag dus die gaan we ergens in dit jaar 

doen. Wat en hoe horen jullie nog.... 

  

 

Nog beschikbaar Winter 2019/2020 

 
Heb je zin in een wintersport met je hond. Wij laten de hond 4 dagen per week de hond uit terwijl 

jullie op de piste aan het wintersporten zijn en er is de mogelijkheid gratis de eerste dag mee te gaan 

op een (sneeuw) schoen wandeling.  

 

http://www.dogwalktrail.nl/
mailto:woef@dogwalktrail.nl


Uitlaatservice houdt in dat de hond wordt uitgelaten in de wijk en heerlijk even kan uitrazen in de 

tuin. Lekker even knuffelen en dan met wat lekkers weer in zijn kamer/appartement gebracht wordt.  

Prijs € 15,00 per dag per roedel (max 2 honden) 

 

Natuurlijk kunnen er ook activiteiten zoals sneeuwschoenwandelingen en rodelavonden of andere 

leuke sneeuw activiteiten worden bijgeboekt. Kijk op de site voor meer info over onze 

appartementen en kamers op www.dogmountaininn.eu 
 

Snow en Fun week: 
 

Datum: 01 tot 08 februari. 

Op aanvraag is deze week ook voor een eigen groep mogelijk!  

Prijs: € 550,00 p.p. 

 

Inclusief: 

7 overnachtingen in een thema kamer in de DogMountainInn (eigen slaapkamer met douche en 

toilet) 

3 sneeuwschoenwandelingen 

nachtwandeling met Oostenrijkse schnaps en verse thee 

rodelen met de hond 

wedstrijd sneeuwpop of sneeuwhond bouwen. Winnaar krijgt een orginele winter emaille 

DogWalkTrail mok 

kampvuurtje met lekkere smors (marshmallows met chocolade en koekjes) 

heisse choco drinken en heerlijk een middag oostenrijks eten in een hut 

 

 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dogmountaininn.eu%2F%3Ffbclid%3DIwAR3VlB64DNIJCsw4uMI7aIiHLMBpSkw4k_94PtA7qqFlYVEWLgHiKr9KpaU&h=AT3sTxndYxIKwMiOLVRqGSpHbIdjKngjvgaGfzc71Ml2aV5SZ1HjbLpPFP9vUBVOow973Xlx-2YXV1yQxTzjLXGEZNMkOPQ6axzX3vIp4uNlj_670ON8UttVG6mJHUaJpIGuvdD4BEfetqdJSrZEXFzXQ7jEbAW4hNC6eDMpPvyhCMO7WlGvHLK7IAqFGKTwq_cqwOFNcjcSX-u5j-gUOnHZC2stHbduoieCYDD0ZgKkteU7GyBncY1lLoTElMPe4ez9i1MKgIhorqkhtzoqDLPD3xUkhwVA89-zLZhHyr2Kjq0EF0HADDDUY7sKZzukSTYj9C4-h-OMx8q1E0ybzM4jb_FjzXLMRFCr0N9OLJKu2Y9YJDYsuDewb8vB89QtGZwleCgMqtyIauHjlAzqOpJQMqE0j4tTC0xIeWZo-KM3WNCz91YoOYZ2nuak0Ht2YF_4Qo3kw3KmlT4a2rOYR0lZ-lOHLU_TksJO2Y_m8VOMm3V46Ml_U7gKqhvXorMc4IUjIf3_2MhCfDOU0Lc6d0DKT1UbFmlWYAecdoKTKp3W4aGE80TILgK_c3xD4atZAVlslEKRI1AmN1WknD2vrbnbHou8hCkRL73qOqrFwCLWfazMdkjzyIBMa1qeWANVYw


Alleenreizenden week 
 

Datum: 14 tot 21 maart 

Prijs: € 540,00 p.p. 

 

Inclusief: 

7 overnachtingen in een eigen slaapkamer met eigen douche en toilet 

Intro wandeling, 2 x een sneeuwschoenwandeling, 1x hoogte wandeling, materiaal, gids. 

 

Let op! De maaltijden nuttigen we gezamenlijk vanaf het ontbijt op zondagochtend tot en met het 

ontbijt op de zaterdagochtend van vertrek. Je rekent dit echter hier ter plaatse af met de bistro. Prijs 

€ 120,00 p.p. Je krijgt hiervoor 7x ontbijt, 6x lunchpakketje en 5x avondeten (hoofd en nagerecht) 

Ivm het gegeven dat je deelneemt aan een groepsreis is het niet mogelijk om niet aan het 

gezamenlijke eten deel te nemen. 

 

www.dogwalktrail.eu  

 

Last Minutes: 
 

The Logcabin en The Lodge in de weken tussen 11 januari en 8 februari nu van € 950,00 voor  

€ 775,00 (The Logcabin) en van € 1135,00 voor € 995,00. (The Lodge) exclusief schoonmaakkosten 1x 

€ 65,00 of € 70,00 en toeristenbelassting € 1,15 p.p.p.n. 

 

In de weken van 8 tot 29 februari zijn er nog enkele appartementen in de DogMountainInn 

beschikbaar. Nu met 20% (20 jarig jubileum korting!) op de op website vermelde prijzen! 

 

En ook in de MountainChalets is nog plaats in februari en maart!  

 

www.dogloghomes.com  

www.dogmountaininn.eu  

www.mountainchaletaustria.com 

 

 
 

http://www.dogwalktrail.eu/
http://www.dogloghomes.com/
http://www.dogmountaininn.eu/
http://www.mountainchaletaustria.com/


Zomer 2020 
 

In de zomer van 2020 staan de volgende weken weer of nieuw op het programa: 

 

Alleenreizenden week 30 mei – 6 juni (nog 4 plaatsen vrij) 

Fotografie week (met Ron Baltus) 20 – 27 juni  (nog 4 plaatsen vrij) 

Hohe Tauern week (vanuit berghut en berghotel) 16 – 23 mei en 19 – 26 september  

Walk Fun & Enjoy week 13 – 20 juni (nog 6 plaatsen vrij) 

Grossglockner week 15 – 22 augustus (nog 6 plaatsen vrij) 

 

Alle info, progframma, prijzen en nog veel meer vind je op www.dogwalktrail.com   

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Snert wandeling 

€29,50/p. persoon 

Datum: 18 Januari 2020 

Tijd: 9.30 tot +/- 16.00 uur 

Locatie: Schoorl 

http://www.dogwalktrail.com/


Soort wandeling: losloop 

 

En..... 

 

Koninklijke wandeling 

Lage Vuursche 

€22,50/p.p. 

Datum: 24 mei 2020 

Tijd: 9.30 tot +/- 14.30 uur 

Soort wandeling: Aanlijn + losloop combi 

Ontvangst met koffie en thee 

Koninklijk aperitiefje 

 

En.... 

 

Brabantse Sahara 

Loonse en Drunense duinen 

€22,50/p.p. 

Datum: 4 juli 2020 

Tijd: 9.30 tot +/- 16.00 uur 

Soort wandeling: Aanlijn + losloop combi 

Ontvangst met koffie en thee 

 

 
 

 

En... 



 

Nog veeeeel meer op www.dogwalktrail.nl  

 

 

Tot de volgende nieuwsbrief! 

http://www.dogwalktrail.nl/

