Nieuwsbrief
maart – april – mei 2019

Welkomstwoord
De bloemen komen tevoorschijn, de bomen komen terug in knop, het zonnetje begint meer kracht te
krijgen. Kortweg: de lente is daar. Ook de allernieuwste versie van de nieuwsbrief is hier.
Veel leesplezier!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guido met Chicca
Katleen met Rianne of Great Pleasure
Heidi met Mila
Erika met Blitz
Femke met Aslan
Bart en Elke met Xaya
Filip en Nele met Mick
Greta met Fenne
Dries en Lindsay met Punch

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jolien en Peter met Roxy
Hanne met Rianne of Great Pleasure
Veerle met Suri
Eliene met Nessa
Truus met Skye
Christophe met Nala
Mauro en Otis met Mick
Sanne met Pippa
Karolien met Tsjerno

•

Chris en Hanne met Rex

•

Luc en Mady met Loena

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
-

Carine met Ruby-Rose
Ann & Toon met Jools
Elina met Balou
Kristel met Mila
Bruno met Cana
Yasmine met Bono
Heidi met Mila
Eliene met Nessa
Guido met Chicca

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 20 januari:
-

Nathalie met Qaya
Veerle met Suri
Jana met Zena
Lauren met Milo

De volgende personen zijn overgegaan van de A naar de B-klas op 24 maart:
-

Eliene met Nessa
Katrien met Betty
Ann met Jools
Patricia met Chanou

De volgende personen zijn overgegaan van de B naar de C-klas op 13 januari:
-

Ine met Lola
Koen met Oxy
Linda met Zora
Proficiat allemaal!

De volgende overgangsproeven zullen ad valvas gecommuniceerd worden.
Activiteiten
Afgelopen activiteiten:
Zaterdag 26 januari: Katogentocht. Voor de vijfde keer was Kyon aanwezig op de jaarlijkse
avondwandeling in de Schiplakense bossen. Met een hele Kyon bende hebben we de (moeilijke) vragen
zo goed mogelijk proberen op te lossen. Aansluitend hebben we allemaal genoten van de lekkere soep.
In 2020 zullen we terug aanwezig zijn!
Komende activiteiten:
Voorjaar 2019: werkdag: Ons terrein heeft weer 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, … 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! Datum zal zo snel mogelijk gecommuniceerd worden.
Zondag 21 april: Pasen! De lessen zullen dan NIET doorgaan.
Zaterdag 27 april: Treibball wedstrijd. Kom zeker supporteren voor onze leden op Kyon. Wedstrijd zal
doorgaan in de namiddag vanaf 14h op onze terreinen. Hiervoor hebben wij nog wat helpende handen
nodig voor op het terrein en aan de toog. Helpers mogen zich aanmelden bij het bestuur. We
verwachten te starten met de opbouw vanaf 10h. Deelnemers mogen Cindy contacteren voor de
inschrijving. Vanaf 2019 is het verplicht om geslaagd te zijn voor de test van sociaal gedrag.

Zondag 28 april: Socialisatiebrevet op de hondenschool van Kampenhout. Kyon zal met 12 (!) leden
deelnemen aan het socialisatiebrevet. Zodra de planning bekend is, zullen wij de uren communiceren.
Supporters zijn steeds welkom! De lessen voor de C en D-klas zullen in de voormiddag NIET doorgaan.
Zondag 26 mei: Verkiezingen! De lessen zullen dan NIET doorgaan.
Zaterdag 8 juni: Naar jaarlijkse gewoonte zal op deze dag de nationale wedstrijd plaatsvinden op Kyon.
Dit is een wedstrijd waarbij er wedstrijdspelers van heel België afzakken naar onze hondenschool.
Supporters zijn steeds welkom om te kijken naar de spelers! Leden die willen meedoen (D-klas of
brevet en in het bezit van een socialisatiebrevet) dienen zich in te schrijven op het adres:
hondenschoolkyon@gmail.com
Ook is dit voor Kyon een hele organisatie. Zeker met het pinksterweekend hopen wij op een grote
opkomst van helpers op en naast het terrein. Jullie hulp is meer dan welkom. Helpers mogen zich
aanmelden bij Geoffrey.
Voorlopig ziet de planning er als volgt uit: vrijdag vanaf 13h opbouw (verwacht einde: +/- 19h),
zaterdag start de wedstrijd om 10h. Helpers worden verwacht tegen 09h. Een ontbijtje en middageten
zullen wij voorzien. Vanaf +/- 18h start de afbraak.
Zondag 09 juni: De lessen zullen dan NIET doorgaan.
Luna’s Luilekker Land
Luna is zopas 10 jaar geworden en heeft voor al haar vriendjes een
hondentaartrecept bedacht. Ook met Kyon wilt ze dit exclusieve gerecht delen.

Verjaardagshondentaart
Bereiding:
90 minuten + afkoeling

Dit heb je nodig:
200 gram kippengehakt
200 gram tarwebloem
400 dl kippenbouillon
Zakje gemengde groente
Paar teentjes knoflook
1 eetlepel olijfolie

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng alles bij elkaar met behulp van een keukenrobot tot je een
smeuïg deeg krijgt. Neem een taartvorm en plaats hierin bakpapier. Hierna kan je het deeg in de vorm
gieten en gedurende 90 minuten op 180°C in de oven laten bakken. Na het afkoelen van de taart, kan
je deze met kaarsjes versieren en presenteren aan je viervoeter!

Tips
Onze Treibball leden trainen met grote opblaasbare ballen. Dit type ballen is op vele plaatsen te koop,
maar niet altijd geschikt om mee te trainen. Het is heel belangrijk om een bal te nemen die niet ontploft
wanneer je hond er in bijt. Deze zijn meestal iets duurder dan de standaard fitnessballen.
Wist je dat …
… Letti (C-klas) een nieuwe baasje heeft gekregen? Wij wensen Maïté & Roel een dikke proficiat met
hun kersverse dochter Sophia!
… Marina en Harry de afgelopen maand afscheid hebben moeten nemen van Rik, hun Duitse herder
(A-klas)? Wij wensen hen veel sterkte in deze moeilijke periode.
… Linda en Koen de afgelopen maand afscheid hebben moeten nemen van Zora (C-klas)? Wij wensen
hen veel sterkte in deze moeilijke periode.
…. door het warme weer van de laatste weken de teken al terug gesignaleerd zijn. Controleren is dus
terug de boodschap!
…. Kyon nog steeds opzoek is naar gemotiveerde instructeurs?

