Nieuwsbrief
januari – februari – maart 2017

Welkomstwoord
Net als in het vorige jaar,
staat er weer een nieuwsbrief klaar,
met mooie, warme nieuwjaarswensen,
voor de honden en de mensen.
We gaan er samen weer een jaar tegenaan,
zodat het trainen elke keer wat beter zal gaan.
Een gelukkig Nieuwjaar!
Van het hele Kyon-team.
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
- Danny met Perla
- Inge met Mollie
- Jonas en Luc met Kita
- Ann met Pepper Empire of Dreams
Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Bjorn met Bailey
- Maité met Letti
- Sabine met Cielo
- Nele en Gerarda met Pelle
- Joren met Pebbles

- Ilse met Ziva
- Annick met Blue
- Christien met Peque
- Bart met Ulysse
- Sandra met Arran

Proficiat aan diegenen die op zondag 27 november slaagden voor de overgangsproef A – B:
Nadia met Jack
Chris met Cooper
Peter met Zita
Ann met Pepper

Sandra met Arran
Rani met Bacchus
Dirk met Wolf
Annabelle met Odie

Een week eerder, op zondag 20 november, slaagden de volgende geleiders voor de proef B –C:
Kim met Breezer
Anja met Obi
Elke met Dexter
Activiteiten
Woensdag 26 oktober: Op onze tweede Halloweenles konden we op veel geestige geleiders met
dappere weerwolven rekenen. Om de honger te stillen, was er tijdens de lessen heerlijke
pompoensoep met balletjes te verkrijgen. We hopen op ten minste evenveel succes volgende editie.
Woensdag 28 december: Voor de eerste keer werd de jaarlijkse eindejaarsdrink op woensdagavond
gehouden i.p.v. zondagochtend. Dit weerhield jullie er niet van om samen met ons toch gezellig nog
iets te drinken op het nieuwe jaar.
Zaterdag 21 januari: Katogentocht in de Schiplakense bossen, georganiseerd door de Landelijke
Gilden Schiplaken. Dit is een nachtelijke wandeling met zaklamp door de bossen van Schiplaken, die
normaal niet toegankelijk zijn voor wandelaars. Extra uitdaging:
tijdens het zoeken van de weg in het donker, moeten er ook nog
vragen worden opgelost, die je onderweg tegenkomt.
Traditiegetrouw zal Kyon hier ook aan deelnemen samen met onze
viervoeter(s). We spreken af om 19u aan de kerk van Schiplaken.
Geïnteresseerden kunnen altijd een seintje geven aan Geoffrey.
Warme kledij, balpen en een goed paar waterdichte schoenen zijn
een must. Kostprijs: €6.
Zaterdag 9 april en zondag 10 april: Deze dagen zal er op Kyon een klusweekend georganiseerd
worden. Alle opknapwerken, herstellingen, …. zullen dan zoveel mogelijk gebeuren zodat we er weer
een jaar tegenaan kunnen. We hopen dat we zeer veel helpende handen mogen verwachten. Vele
handen maken het werk licht. Wie zin heeft kan zich opschrijven op de lijst in de blokhut. Op die lijst
vind je alle klusjes die moeten gebeuren terug. Je kiest zelf wat je ziet zitten. Zo kan
iedereen doen wat hij of zij het best kan. Je kan komen helpen wanneer het jou past.
Kyon voorziet eten en drank. Zondag zullen de lessen niet doorgaan.
Luna’s Luilekker Land
Na al dat zingen van kerstliedjes en daarna nog eens Nieuwjaarsliedjes heeft Luna
haar keel wat nood aan verzachting. Een lepeltje honing doet wonderen, maar als al
die kindjes voor het zingen snoepjes krijgen, wil Luna dat natuurlijk ook. Daarom
snoepjes met honing. Het noodzakelijke met het aangename combineren.

Heerlijke honinghapjes
Bereiding:
10 minuten + 15 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
- 1 ei
- 1 eetlepel honing
- 100gr bloem
- 5gr pindakaas
- 60gr boter
- 1 theelepel bakpoeder
- 35gr havervlokken
- 2gr vanillesuiker

Werkwijze:
Warm de honing en de pindakaas op tot ze
vloeibaar worden. Dit kan in de pan, maar
ook in de microgolfoven. Dit duurt
ongeveer 20 seconden.
Verwarm de oven voor op 175°C. Vermeng
alle ingrediënten met elkaar.
Smeer je bakplaat in met boter en bloem.
Verdeel het deeg in hoopjes op de
bakplaat. Laat 10 tot 15 minuten bakken in
de oven.

Tips
Misschien heb je het al opgemerkt dat de instructeurs rondlopen met een lekker warme jas met
uitneembare fleece van Kyon. Sommigen vroegen zich af waar we deze jassen vandaan haalden en of
ze er ook een konden verkrijgen. Wie hierin geïnteresseerd is, kan dit doorgeven aan een van de
instructeurs zodat we een zicht krijgen op het aantal gewenste jassen. Afhankelijk van het aantal
jassen, kunnen we de prijs per jas doorgeven. De jas kan al dan niet bedrukt worden met het Kyon
logo.
Wist je dat …
… we sinds kort een nieuw rekeningnummer hebben. Al online betalingen moeten vanaf heden op
het nummer BE97 3630 4987 8349 gebeuren. De oude rekening blijft bestaan tot juni 2017.
… we bij de verlenging van je lidmaatschap terug een volledig ingevuld inschrijvingsdocument
moeten ontvangen. Dit is een verplichting van onze verzekeraar. We moeten 1 formulier per
GELEIDER ontvangen. Het formulier is terug te vinden op onze website, Facebookpagina of in de
blokhut.
… 2 Step Dance Company uit Boortmeerbeek tot in de finale van Belgium’s Got Talent is geraakt.
Spijtig genoeg hebben zij deze wedstrijd niet kunnen winnen, maar hebben toch een zeer mooie
prestatie neergezet. Iedereen bedankt voor het stemmen.
… we volop op zoek zijn naar helpende handen om vanaf de lente het terrein te komen maaien. Onze
terreinmeester, Gert, gaat stilaan het werk op Kyon afbouwen. We hebben dus opvolging nodig. We
begrijpen dat dit zeer veel werk is voor 1 persoon. Daarom zijn we op zoek naar een aantal personen
die in een soort van beurtrol het gras willen maaien op Kyon. Al het materiaal (zitmaaier, kantmaaier)
is hiervoor op Kyon aanwezig. Wie wilt ons helpen???

