Nieuwsbrief
februari – maart – april 2015

Welkomstwoord
Wanneer het vriest, hebben zowel baasjes als honden niet altijd evenveel zin om naar buiten te gaan.
Op deze manier brengen we de laatste nieuwtjes van buiten voor jullie naar binnen. Zo kan je vanuit
je warme zetel toch op de hoogte blijven. Veel leesplezier!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Peter met Max
Jacqueline met Odin

We hopen dat jullie een leerrijke tijd gaan beleven op Kyon en de hondensport microbe helemaal te
pakken krijgen!
Overgangsproeven
Deze puppy’s maakten de stap naar de grote hondenklas:
-

Willy met Nero
Anny met Tommie
Lobke met Kjaertan

Gedurende de maand december zijn er geen overgangsproeven geweest.
De volgende overgangsproef A – B zal doorgaan op zondag 22 februari 2015. Data voor maart en april
zullen later bekend gemaakt worden. Hou hiervoor ons infobord in de gaten!
Activiteiten
Op Kyon:
Vrijdag 27 maart 2015: Algemene ledenvergadering en Kip- en Ribavond. Naar jaarlijkse gewoonte zal
deze activiteit doorgaan in de zaal achter de cafetaria van de Sporthal Boortmeerbeek. Inschrijven
kan door het formulier in te vullen en terug aan iemand van het Kyon-team te bezorgen vóór 11
maart 2015.

In de omgeving:
Op 24 januari deed een ploeg van Kyon-leden mee met de Katogentocht, georganiseerd door de
Landelijke Gilden Schiplaken. Dit nachtelijke avontuur bezorgde een van onze leden twee
cinematickets. Wim behaalde de vierde plaats. Proficiat!
Zaterdag 25 april 2015: Socialisatiebrevet op de terreinen van “ De Kampenhoutse
Hondenschool” . Tijdens deze test wordt er nagegaan of de hond sociaal is naar
mensen en honden. Ze doen dit door onder andere de hond te laten volgen tussen
mensen en de hond achter te laten (aangelijnd), wanneer de geleider uit het zicht is.
Bovendien worden de honden en natuurlijk ook de baasjes beloond met een mooie
medaille. Meer informatie kan je verkrijgen bij onze instructeurs.
Luna’s Luilekker Land
Luna heeft opnieuw een receptje klaar voor al haar vierpotige vriendjes. Na al die
feestmaaltijden, moet er ook aan de tandjes gedacht worden. Deze koekjes zorgen voor een
stralende glimlach op hun snoetjes!

Taaie Tandenknarsers
Bereiding:
5 minuten + 15 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
350gr bloem
1 theelepel kaneel, nootmuskaat, kardemom,
kruidnagelpoeder en bakpoeder
1 mespuntje zout
250gr honing
2 eieren

Werkwijze:
Meng alle ingrediënten door elkaar (met één ei)
tot er een deeg ontstaat. Wikkel het in plastiek
folie en laat het even rusten in de koelkast.
Rol een halfuur later het deeg uit op een met
bloem bestoven aanrecht. Steek er vormpjes uit
en bestrijk met een losgeklopt ei. Bak de koekjes
nu ongeveer 15 minuten op 160°C in een
voorverwarmde oven.

Tips
-

-

In Diest kan je dierenspeciaalzaak Troetels terugvinden. Hier vind je een zeer uitgebreid
assortiment aan hondenbenodigdheden. Voor wie nog opzoek is naar een verstelbare
halve slip, heeft hier de keuze uit verschillende maten en kleuren. Zeker een bezoekje
waard! http://www.dierenspeciaalzaaktroetels.be/
Sinds kort komen er twee nieuwe vormen van de rattenziekte voor in ons land.
Momenteel zijn er in onze buurt nog geen gevallen gemeld, maar informeer toch eens bij
de dierenarts naar dit vaccin. Vooral honden die in stilstaand water durven zwemmen of
in contact kunnen komen met een rat, lopen risico. Zodra er in onze streek een geval
gemeld wordt, brengen we jullie direct op de hoogte.

Wist je dat …
… Sandra eind maart na 20 jaar trouwe dienst stopt met lesgeven en de fakkel van het
voorzitterschap zal doorgeven.
… Geoffrey en Sofie op 17 januari allebei met glans slaagden voor hun theoretisch examen
hondeninstructeur.
… er een Bongo bon: “Honden Welkom” bestaat met daarin verschillende adressen in binnen- en
buitenland waar honden toegelaten zijn. Het ideale cadeau voor elke hondenliefhebber.
… hondenschool kyon een account heeft op Flickr. Dit is een site waarop wij de foto’s van de
verschillende activiteiten op kyon plaatsen. We hebben gekozen voor Flickr omdat we via deze site
zelf kunnen bepalen wie de foto’s kan zien. Zo is jullie privacy verzekerd. Om toegang te krijgen tot
onze Flickrpagina, kan je een formulier met alle informatie vragen aan Geoffrey.
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