Nieuwsbrief
november – december – januari 2014-2015

Welkomstwoord
Eerst en vooral wensen de instructeurs en het bestuur jullie een fijne kerst en een gelukkig
Nieuwjaar. Om jullie volledig op de hoogte te houden van heel het hebben en houden van Kyon,
besloten we een nieuwsbrief te maken. Deze zal om de drie maanden in jullie mailbox verschijnen.
Hiermee hopen we jullie nog meer te betrekken bij onze club. Wij vinden het contact met onze leden
dan ook heel belangrijk. Heb je vragen of eventuele ideeën om onze hondenschool nog beter te
maken, aarzel dan vooral niet om het ons te laten weten. Voor wie geïnteresseerd is, zijn wij ook
altijd op zoek naar nieuwe instructeurs (met of zonder ervaring) om ons bescheiden ploegje aan te
vullen.
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:









Elke & Yves met Moobie
Willy met Nero Du Plateau Bavarois
An met Loena
Anny met Tommie
Kjelle met Thorgan
Patrick met Nightmare van’t hof ter beuken
Denise met Ruby
Arlette met Jack

We hopen dat jullie een leerrijke tijd gaan beleven op Kyon en de hondensport microbe helemaal
te pakken krijgen!
Overgangsproeven
Proficiat aan onze nieuwe B-klassers. Zij slaagden voor de overgangsproef A naar B:




Nele met Lana
Nancy met Sam
Hilde met Tille

In de maand december zullen er geen overgangsproeven plaatsvinden omwille van de feestdagen.
Data voor januari zullen op het bord verschijnen.

Activiteiten
Op Kyon:
woensdag 24 december 2014: geen les
zondag 28 december 2014: eindejaarsdrink (aansluitend op de les)
woensdag 31 december 2014: geen les
vrijdag 27 maart 2015: Algemene ledenvergadering + Kip en Ribavond.
In de omgeving:
Zaterdag 24 januari 2015: Katogentocht Landelijke Gilden Schiplaken
Voor meer informatie i.v.m. de activiteiten kan je steeds bij iemand van het team terecht.
Luna’s Luilekker Land
In deze feestelijke periode vol met lekker eten, is het voor onze trouwe viervoeter zeer aanlokkelijk
om ook de pootjes onder (of op) tafel te schuiven en met de nodige zelfbediening het buikje rond te
eten. Daarom hebben wij hieronder een eenvoudig receptje neergeschreven om onze beste vriend
ook een feestelijke maaltijd te geven. Let op: een kwijltoename is mogelijk!

Jingle Balls
Bereiding:
10 minuten + 15 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
225 gram rundergehakt
1 fijn geraspte wortel
1 eetlepel geraspte kaas
1 eetlepel lookpoeder
1 geklutst ei
1 eetlepel tomatenpuree
1 kop volkoren broodkruimels

Werkwijze:
Verwarm je oven voor op 180°C. Meng alle
ingrediënten goed door elkaar en rol er dan
balletjes van. Leg ze op een ingevette bakplaat
en plaats dan 15 minuten in de oven. Wacht tot
ze mooi bruin zijn en ze er stevig en vast uitzien.

Tips




In de winter kan het praktisch zijn om een lichtgevende halsband aan te doen tijdens het
wandelen in het donker. Zo zijn ze veel zichtbaarder voor naderende automobilisten en
fietsers. Je vindt ze in verschillende kleuren voor slechts €10 bij Galgo Aid Europe
(www.galgoaid.eu) of dierenasiel Unco-Jerry Westerlo (www.dierenasiel-unco-jerry.com).
Wanneer de strooiwagens hun werk gedaan hebben, moet je als baasje extra opletten
vermits dit strooizout de kussentjes van de pootjes kan beschadigen. Kuis telkens de pootjes
goed af na een wandeling. Als extra bescherming kan je “Paw Wax” aanbrengen. Dit kan je
o.a. vinden bij Bol.com of de betere dierenspeciaalzaak.



Honden kunnen angstig reageren op vuurwerk. Let er op dat je tijdens de feestdagen de
honden niet te laat uitlaat. Zorg dan ook dat ze veilig binnen zitten terwijl het vuurwerk
wordt afgeschoten. We willen natuurlijk niet dat onze hond in paniek wegvlucht!

Wist je dat …
… onze blokhut steeds toegankelijk is voor iedereen. Toeschouwers mogen altijd toekijken vanuit
onze verwarmde blokhut.
… je hele mooi, zelfgemaakte hondenlijntjes en speeltjes kan vinden op de website:
www.hondenspulletjes.be . Bestellen en verdere informatie kan via de website of via Vicky en Cindy.
… er tijdens uitzonderlijke weersomstandigheden geen les zal plaatsvinden. Jullie krijgen dan nog
tijdig een mailtje.
… er tijdens een “black-out” de lessen niet zullen doorgaan omdat ook ons terrein geen elektriciteit
zal hebben.
… je de chocolade die de Sint gebracht heeft niet mag delen met je hond. Chocolade is voor een hond
namelijk giftig. Hoe donkerder de chocolade, hoe gevaarlijker. Hierin zit namelijk meer cacao en in
cacao zit de stof die giftig is. Je Nic-nac’jes mag je daarentegen wel delen ;-).
… wij een facebook pagina hebben: Hondenschool Kyon

Het Kyon-team

