Nieuwsbrief
oktober – november – december 2017

Welkomstwoord
De laatste nieuwsbrief van het jaar is weer al een feit. De bladeren vallen van de bomen, de
temperaturen duiken (normaal) weer naar beneden: de winter komt eraan. Geniet van deze
nieuwsbrief en droom gerust weg bij het haardvuur (of gezellig onder een dekentje met je trouwe
viervoeter).
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Frank & Lydia met Leyla
Robbe en Steven met Grumpi
Lut met Lou
Karen met Rakker
Inge en Louis met Odi
Marleen met Trix
Ivan en Wout met Lexi
Joost met Fredo

-

Hans en Sarah met Pinot
Ruddy en Lut met Lou
Tamara met Yazzy
Ivo met Olaf
Sylvia met Bailey
Ellen met Bailey
Wannes met Boris

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Frank en Leyla
- Robbe en Grumpi
- Katrien en Floo
- Kirsten met Quinto
- Katia met Dexter
Op 11 september vond onze jaarlijkse clubwedstrijd plaats. Bij de puppy’s won Katrien met Floo, in de
A-klas Geoffrey met Sienna, in de B-klas Ivo met Pim, in de C-klas Anny met Fikske en in de
D/Programma 1 won Sandra met Taquine. Er mochten ook heel wat leden overgaan naar de volgende
klas: Barbara en Nesta mochten naar de B-klas, Sandra met Arran, Dirk met Benji en Stefan met Xeno
mochten naar de C-klas. Proficiat iedereen!
20 september vond er een overgangsproef plaats van A naar B. Hierbij gingen Maité met Letti en
Monique met Lobke over.
18 oktober gingen Monique met Tacco, Katrien met Floo en Kirsten met Quinto over naar de B-klas.

Activiteiten
Zondag 28 oktober: Wandeling in Schiplaken. We vertrokken om 10u aan de kerk van Schiplaken voor
een wandeling van ongeveer 9 km door de bossen en velden voor een heuse herfstwandeling. Het
zonnetje scheen gezellig en zowel onze jongste deelnemers als oudste hebben van deze wandeling
genoten. Wij zullen zeker dit jaar nog een (korte) wandeling organiseren. Het tijdstip en locatie zal ad
valvas gecommuniceerd worden.
Zondag 24 december: geen les
Woensdag 27 december: Tijdens / na de jullie laatste les, sluiten we het jaar 2017 af met een drankje
en een lekkere tas warme soep. Iedereen welkom! Wij zullen aanwezig zijn vanaf 19u15. Jullie ook?
Zondag 31 december: geen les

Luna’s Luilekker Land
Luna kent haar klassiekers. Als het wat kouder wordt en er pannenkoeken gebakken
worden is ze er als de kippen bij. Over kippen gesproken, dacht ze: ‘Waarom geen kippen
in de pannenkoeken?’ En zo kwam Luna tot het perfecte gerecht voor haar vriendjes.

Pittige pannenkoeken
Bereiding:
15 minuten
Dit heb je nodig:
3 eieren
1 pakje roomkaas
500 gram bloem
300 gram gemalen vlees

Werkwijze:
Roer de eieren, de bloem en het vlees door
elkaar. Meng het tot een mooi beslag. Bak er
pannenkoeken van.
Voor je ze opdient kan je ze besmeren met
roomkaas. Rol ze dan op en snij ze in hapklare
stukjes.

Tips
Fotografe: Hondermooi – het verhaal van Elke & Moobie
Elke kwam in juli langs met haar hond Moobie voor een
fotoshoot bij Hondermooi. Moobie is een actieve
spring-in-'t veld dus koos ze voor een sessie in de vrije
natuur.
We gingen samen op pad, lieten Moobie achter zijn
balletje lopen en hielden af en toe eens halt om te
poseren en ondertussen wat leuke portretfoto's te
maken.
Het resultaat was een mooie, afwisselende reeks van
actiefoto's en portretfoto's en ook het baasje mocht
natuurlijk mee poseren. Elke was heel blij met het
resultaat en heeft haar favoriete foto uitgekozen om op
canvas af te drukken voor in haar nieuwe huis.
Heb jij ook zo'n lieverd in huis die tijdens een fotoshoot het beste van zichzelf wil geven? Ga dan snel
eens kijken op de website van Hondermooi welke guitige snuiten hun plaatsje in de hall of fame al
hebben veroverd en vul het contactformulier in zodat ik ook jou kan plezieren met enkele
(w)hondermooie beelden die je nog lang zal koesteren!
Afhankelijk van het karakter van je hond kan je zelf kiezen of je voor een sessie in de vrije natuur of
een sessie in de studio wil gaan.
Vergeet ook geen fan te worden van de facebookpagina Hondermooi waar je elke dag een guitige snuit
kan bewonderen die hier voor de lens heeft gestaan!
Website: www.hondermooi.be

Mail: info@hondermooi.be Facebookpagina: Hondermooi

Ook Ilse heeft haar cadeaubon samen met haar drie viervoeters ingeruild. Hieronder kan je enkele
foto’s terugvinden:

Wist je dat …
… Kim en Bjorn op 25 september een dochter, Sam, gekregen hebben.
… op Flickr alle foto’s van de clubwedstrijd terug te vinden zijn. Als je hier nog geen toegang tot hebt,
kan je de toegangsprocedure bij Geoffrey vragen.
… Enya (Border Collie van Cindy) dit jaar haar laatste Flyball seizoen heeft gelopen?

