Nieuwsbrief
juli – augustus – september 2017

Welkomstwoord
Na al een zeer warm voorproefje is de zomer nu echt in het land. Het ideale weer om lekker veel
buiten te zijn. Op Kyon bijvoorbeeld ;-) Onze lessen gaan gewoon door tijdens de zomervakantie. Hou
zeker ook ons informatiebord in de gaten want geregeld zullen er ook wandelingen georganiseerd
worden als leuke afwisseling op de lessen. Iedereen is welkom klein of groot, met of zonder hond!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
- Rosa met Filou
- Katia met Dexter
- Katrien met Floo

- Kirsten met Quinto
- Ingrid met Tessa
- Barbara met Nesta

Overgangsproeven
Er waren geen overgangsproeven in de maanden april – mei – juni.
Activiteiten
Zondag 23 april: Socialisatiebrevet in Kampenhout.
Al onze 9 deelnemers hebben bewezen dat ze
sociale honden hebben en haalden dus ook hun
brevet. Geïnteresseerden voor een volgende editie
van het socialisatiebrevet mogen dit altijd
doorgeven aan Geoffrey. De datum hiervoor is nog
niet geweten.
Zaterdag 10 juni: Het was weer een prachtige
editie van onze nationale wedstrijd. Dankzij de vele helpende handen op vrijdag en zaterdag is alles
heel vlot verlopen. Nog eens een dikke merci voor alle helpers!
Zondag 16 juli: Net als vorige zomer zullen er geregeld wandelingen georganiseerd worden i.p.v. de
lessen. Het is namelijk ook leerrijk om eens in groep te gaan wandelen en andere situaties tegen te
komen dan tijdens de lessen op het terrein. De eerste wandeling zal zondag 16 juli plaatsvinden.

Vertrek om 10u op Kyon. Het wordt een wandeling van ongeveer 8 km. Vermits deze wandeling wat
lang is voor de puppy’s, gaat de puppyklas wel gewoon door van 9u30 – 10u.
Woensdag 26 juli: Kortere wandeling van ongeveer 5 km. Vertrek om 19u30 op Kyon. Oudere
puppy’s kunnen aan deze wandeling gerust deelnemen.
Data voor de wandelingen in augustus zullen via mail en ad valvas meegedeeld worden.
Zondag 10 september: CLUBWEDSTRIJD! Op een geheel vriendschappelijke en sportieve wijze nemen
de leden van elke klas het tegen elkaar op in een (overgangs)proef. Diegene die in zijn of haar klas de
meeste punten scoort, gaat met een mooie beker naar huis. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste
want ons motto is ‘Deelnemen is belangrijker dan winnen!’. Achteraf is er een barbecue en een
dessertenbuffet voorzien. Nodig familie/vrienden/kennissen gerust uit om ook te komen om te
supporteren en daarna lekker te eten. Je kan je inschrijven via het
inschrijvingsformulier dat binnenkort wordt uitgedeeld/doorgestuurd.
Luna’s Luilekker Land
Wat een hitte was het buiten. Het ideale weer voor Luna haar specialiteit: siësta!
Van al dat bakken en braden in de zon krijg je natuurlijk wel dorst. Een gewone hond
loopt dan naar de bak met water, een luxehond loopt naar de vijver en Luna bedenkt
een manier om haar water wat cooler te maken. Namelijk met een heerlijk ijsje erin.
Zo is haar water lekker fris en smaakt het eens wat anders.

Fruitige yoghurtijsjes
Bereiding:
10 minuten + afkoeling

Werkwijze:
Mix alles door elkaar tot een homogene pasta.
Giet alles in een ijsjesvorm en vries in.

Dit heb je nodig:
2 geplette kiwi’s
225 gram aardbeienyoghurt (of een andere
fruitsmaak naar keuze)

Tips
Red Dingo is gespecialiseerd in het maken van hondenpenningen. Via de website
red.dingo.globalshop.com kan je de leukste modellen selecteren en hierop je persoonlijke tekst laten
graveren.

Wist je dat …
… we op zoek zijn naar mensen die af en toe eens het gras zouden willen afrijden op Kyon. Zeker in
de zomermaanden groeit het gras verschrikkelijk snel.
… op zaterdag 5 augustus en zondag 6 augustus de jaarlijkse dorpsfeesten in Schiplaken doorgaan?
…. wij in de zomermaanden geregeld een wandeling zullen organiseren. Als het echt te warm is zullen
wij dit tijdig communiceren via de website, mail, Facebook ….

Fijne vakantie!

