Nieuwsbrief
januari – februari – maart 2016

Welkomstwoord
Voor een keer hebben we het voorwoord eens overgelaten aan Luna. Zij heeft een speciale
nieuwjaarsbrief voor jullie geschreven:
Allerliefste baasjes,
Soms zijn jullie zo dwaasjes.
Denken dat wij gaan liggen op nat gras
of overgaan tot een vertraagde pas.
Nee, we luisteren niet altijd even goed
Maar dat vergeef je ons wel als je kijkt naar onze lieve snoet
Wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat je het goed doet
elke week komen trainen, vraagt wel wat moed
We gaan er samen weer tegenaan in het nieuwe jaar
Want samen vormen wij het perfecte paar
En geef je mij wat snoep
Dan ga ik zelfs zitten op mijn poep
Om je een gelukkig nieuw jaar toe te wensen
zelf hebben we al alles wat ons hartje begeerd
met al die aandacht, snoepjes en wat je ons leert
Je kapoentje, Luuntje

Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Stefanie en Jelle met Ozzy
Michel met Lady
Kim met Zora

-

Kim met Breezer
Marina met Rik
Jan en Gitte met Dyna

-

Cindy met Skypy
Tom met Pepper
Wim met Sonic

-

Liliane en Geert met Oli
Koen en Hilde met Max

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van zes maanden bereikt en mochten naar de A – klas:
- Gert met Boris
- Joren en Annabelle met Odie
- Anne-Sophie en Thomas met Felix
- Patrick met Feliz
- Kim met Breezer
Volgende leden konden na de overgangsproef op 20/12/2015 de overgang maken naar de B-klas:
- Sofie met Nisha
- Patrick met Night
De volgende overgangsproef B – C zal doorgaan op zondag 10 januari. De datum voor de volgende
A – B proef zal ad valvas aangekondigd worden.
Activiteiten
Zondag 20 december: In talrijk gezelschap blikten we terug op 2015 en klonken we op 2016. Gezien
de zomerse temperaturen heeft deze drink onder het afdak plaatsgevonden in plaats van de blokhut.
Komende activiteiten:
Zondag 3 januari: Géén les!
Zaterdag 23 januari: Voor de tweede keer zal Kyon deelnemen aan de befaamde Katogentocht,
georganiseerd door de Landelijke Gilden Schiplaken. Dit is een nachtelijke zoektocht van +/- 5km
door de donkere bossen van Schiplaken. Na de wandeling genieten we van een lekkere tas soep in
zaal De Bosuil. Indien je samen met ons wilt deelnemen, geef je maar een seintje aan Geoffrey.
Inschrijvingsprijs: €6. Wat nemen we mee: een goede zaklamp, waterdichte schoenen / laarzen bij
regenweer, schrijfplank, balpen én ons volle verstand!
Vrijdag 18 maart: Algemene ledenvergadering + aansluitend gezellig eten. Wat we die avond eten,
blijft voorlopig nog een verrassing, maar noteer in ieder geval deze avond al in jullie agenda!
Socialisatiebrevet: Samen met enkele leden willen we ook dit voorjaar deelnemen aan een
socialisatiebrevet. Hier zal de socialisatie van de hond getest worden aan de hand van enkele
“proefjes”. Iedereen kan en mag hieraan meedoen. Als je interesse hebt, kan je iets laten weten en
dan doen wij het nodige!
Zaterdag 11 juni: Naar jaarlijkse gewoonte zal op deze zaterdag de Grote Nationale Wedstrijd
doorgaan. Tijdens deze dag zullen honden samen met hun geleider strijden om de eerste plaats bij de
Debutanten, Programma 1 en Programma 2. Het brevet kan in de voormiddag gehaald worden. Bij

deze willen wij iedereen warm maken om te komen helpen op deze dag en / of vrijdag 10 juni! Jullie
hulp wordt super gewaardeerd!
Luna’s Luilekker Land
Tijdens de feestdagen heeft iedereen zich weer tegoed gedaan aan heerlijke maaltijden, hapjes,
drankjes en desserts. Arme Luna rook al dat heerlijks en dacht bij zichzelf: ‘Dat wil ik ook!’. Na
talloze mislukte pogingen tot het stelen van eten van tafel, in de keuken en uit de vuilnisbak,
moest er een andere oplossing komen, vond ze. Waarom geen speciale feesthapjes voor de
honden? Zo geniet iedereen met een goed gevulde maag van de feesten.

Beestige bladerdeeghapjes
Bereiding:
20 minuten + 15 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
6 plakjes bladerdeeg
1 eetlepel plantaardige olie
Kruiden: gember, groene kruiden en peper
1 tomaat zonder pitten in stukjes
½ paprika (geel, groen of rood)
3 champignons in plakjes
Enkele scheuten prei
Een zakje geraspte kaas

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 200°C. Warm de
groenten en de kruiden op in een wok. Als alles
gaar is, laat je de groenten afkoelen.
Smeer je bakplaat in met boter en bedek met
bakpapier. Leg de plakken bladerdeeg klaar. Je
kan nu je hapjes vullen. Leg wat vulling op het
deeg en strooi er geraspte kaas over. Vouw het
lapje dubbel en druk de kanten goed aan.
Als ze allemaal klaar zijn, leg je ze op de bakplaat
en in de oven ermee, nog steeds op 200°C. Na 15
minuten zijn de hapjes klaar!

Wist je dat …
… het lidgeld formulier voor 2016 terug ingevuld moet worden en
bezorgd worden aan iemand van het Kyon team.
… je verstelbare halve slip leibanden in verschillende kleuren via Kyon kan
aankopen.
… we vanaf heden speciale Kyon fluohesjes hebben. Hierdoor ben je niet
alleen heel zichtbaar, maar ook super hip! Ideaal voor tijdens de donkere
wintermaanden. Je kan onze hesjes aankopen voor €8 per stuk!

Gelukkig Nieuwjaar!
Het Kyon-team

