Nieuwsbrief
november – december 2018

Welkomstwoord
Wat gaat de tijd toch snel! De laatste weken van 2018 staan alweer voor de deur. Ondanks de steeds
kouder wordende temperatuur zien we elke week nog een zeer mooie opkomst van jullie! We
wensen in ieder geval iedereen al een schitterende kerstperiode en een geweldig eindejaar!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:




Andy & Layla met Tess
Christel met Raiko
Fabienne met Bruce





Rutger & Yasmin met Mukhtar
Cindy met Rhino
Jack met Rocky








Lauren met Milo
Carina met Ruby-Rose
Elina met Balou
Ann met Jools
Kristel met Mila
Nathalie met Qaya








Nancy met Arko
Jana met Zena
Dex met Gogo
Els met Tira (Treibball)
Marc met Rex
Yasmine met Bono



Katrien met Betty



Patricia met Chanou

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Lotte met Swift, Dex met Gogo & Sandra met Ninouk
Op 9 september ging de jaarlijkse clubmatch door. Volgende personen zijn geslaagd voor de A-klas en
mochten door naar de B-klas:
- Koen met Oxy
- Linda met Zora
Ook in de B-klas waren er enkele combinaties geslaagd.
- Geoffrey met Sienna
- Kirsten met Quinto
- Katrien met Floo
Proficiat allemaal!

Activiteiten
Afgelopen activiteiten:
Zondag 9 september: Editie 2018 was weer een knaleditie. We hadden een massale opkomst, mooi en
warm weer, lekker eten en een tof keurders duo! Een dikke proficiat aan Koen & Oxy, Geoffrey &
Sienna, Katinka & Bruce en Ellen & Lenko. Zij zijn de clubkampioenen in hun klas. Ellen heeft ook voor
de 3de keer in 5 jaar de 1ste plaats weten te veroveren in de D-klas. Hierdoor mag Ellen haar wisselbeker
vanaf nu bijhouden.

Komende activiteiten:
Zondag 16 december: winterwandeling. We verzamelen om 10h op ons terrein voor een 2uur durende
wandeling in en rond Boortmeerbeek. Voor onze jongste pups zal deze wandeling nog iets te zwaar
zijn en gaan de wekelijkse lessen gewoon door zoals gepland.
Woensdag 26 december 2018 en woensdag 2 januari 2019: Geen les
Zondag 30 december 2018: Dit jaar maken we van de laatste les van 2018 gebruik om het jaar klinkend
af te sluiten. Tijdens en na de lessen zullen wij samen het glas heffen op een even mooi, sportief en
hondsvriendelijk 2019. Jullie komen toch ook?
Voorjaar 2019: werkdag / weekend: Ons terrein heeft terug wat onderhoud nodig. Daarom zullen we
in het voorjaar een heus werkweekend organiseren. Op ons to-do lijstje staat onder andere het in
orde brengen van de materiaalzones, snoeien van de bomen, opruimen garage, afvoer van afval naar
het containerpark, herstellen toestellen en omheining, … Hopelijk hebben we tegen dan ook de
elektriciteitsaansluiting zodoende dat we de verlichting kunnen optimaliseren. Kyon zorgt natuurlijk
voor het nodige voedsel en drank. Ook al kan je maar enkele uurtjes komen, alle hulp is meer als
welkom. Ik hoop op vele helpende handen!
Zaterdag 27 april: Treibball wedstrijd. Kom zeker supporteren voor onze leden op Kyon. Wedstrijd zal
doorgaan in de namiddag.
Zondag 28 april: Socialisatiebrevet op de hondenschool van Kampenhout. Indien interesse laat je dit
maar weten aan Geoffrey. Plaatsen zijn beperkt. De lessen zullen in de voormiddag NIET doorgaan.
Zaterdag 8 juni: Nationale Wedstrijd Gehoorzaamheid 2019. Helpers mogen zich altijd al aanmelden
bij het bestuur.

Luna’s Luilekker Land
Terwijl wij volop het kerstmenu aan het voorbereiden zijn, is ook Luna volop bezig
met haar voorbereiding voor Kerstmis. Haar genodigden zullen kunnen genieten van
enkele culinaire hapjes. Hopelijk kan ze eraf blijven totdat haar vriendjes aanwezig
zijn.

Kerstkoekjes met paté
Bereiding:
20 minuten + afkoeling

Dit heb je nodig:
Classic bakmix (500gr)
90ml ater
250 gr. wildpaté
150gr. veenbessen confituur

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 180°C. Voeg 90 ml water toe bij de Classic bakmix en kneed enkele minuten
tot een mooi deeg. Blijven kneden is de boodschap! Rol het deeg fijn uit en steek koekjes uit tot al het
deeg opgebruikt is. Leg ze vervolgens op een ovenplaat in de voorverwarmde oven. Ongeveer 15
minuten bakken of tot de koekjes goudbruin zijn. Laat de koekjes afkoelen en schik ze op een bord.
Schik een kleine hoeveelheid wildpaté op het midden van elk koekje. Werk af met een beetje
veenbessen confituur.
Tips
Zien en gezien worden! Dit is ons moto voor deze winter. Het is terug sneller donker waardoor veel
wandelingen in het donker gebeuren. Het is daarom belangrijk om goed gezien te worden door de
auto’s. Draag steeds een fluohesje en zorg ook dat je viervoeter extra verlicht / zichtbaar is. Speciale
Kyon-hesjes kan je op Kyon verkrijgen!
Oudejaarsavond is een avond waarop we samenzitten met vrienden en familie, lekker eten, maar ook
naar het vuurwerk gaan kijken. Sommige van onze viervoeters houden hier echt niet van. Elk jaar lees
je wel berichten over ontsnapte honden, losgebroken paarden, …. Probeer steeds om je voorzorgen te
nemen en de honden in de vooravond al buiten te laten. Kyon heeft de vraag gesteld om steeds op de
hoogte gebracht te worden wanneer er vuurwerk gepland wordt in onze en omliggende gemeentes.
Wist je dat …
…. Rani volop aan haar opleiding gehoorzaamheidsinstructeur bezig is op Kyon. Wij wensen Rani heel
veel succes!
…. we nog steeds opzoek zijn naar extra hulp. Kandidaat instructeurs mogen zich altijd aanmelden bij
het bestuur.

… ons Treibball team volop aan het trainen is en een mooie vooruitgang maakt. Je kan elke
donderdagavond tussen 20u00 en 20u45 komen kijken. Er zijn ook nog enkele plaatsen vrij. Vraag
gerust maar info!
… onze mol terug is op het terrein. Wij zullen binnenkort paaltjes ter beschikking stellen zodat de
verzakkingen in het terrein gemarkeerd kunnen worden. Tijdens het werkweekend zullen de putten
dan terug opgevuld worden.
… Iedereen terug een lidgeldformulier 2019 moeten invullen en dit aan het bestuur bezorgen. Dit is
van belang voor onze verzekering en administratie. Tesamen met dit formulier kan je een
terugbetalingsdocument van de mutualiteit afgeven. Geoffrey zal dit dan zo snel mogelijk invullen.

