Nieuwsbrief
april – mei – juni 2015

Welkomstwoord
Het is eindelijk lente. Het zonnetje schijnt terug op onze gezichten, de bloemetjes beginnen te
bloeien en er waait nog een fris lentewindje. Die frisse wind heeft ook Kyon bereikt en zo is er een
nieuwe voorzitter gekomen. Een voorzitter met nieuwe ideeën om die frisse wind verder door Kyon
te laten waaien en samen met jullie Kyon verder te laten open bloeien. Alvast bedankt voor het
vertrouwen in ons team!
Veel leesplezier!
Geoffrey – voorzitter HS Kyon Boortmeerbeek
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Griet met Senna
Linda en Koenraad met Zora
Nathalie met Balto
Silke met Nio
Nicolas en Philippe met Filou
Kiara met Thorgan
Yentl met Siena

-

Philippe met Nell
Rinus met Juul
Joris met Thor
Thomas met Leo
Tamara met Diesel
Helga met Jules

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:
-

Peter met Max
Kiara met Thorgan

De volgende overgangsproef B – C is doorgaan op zondag 12 april. Zowel Genevieve met Aiki als
Philippe met Nell zijn geslaagd voor de B-klas en mogen starten in de C-klas.
Er is een proef A-B gepland in mei. De exacte datum zal bekend gemaakt worden op het bord.

Activiteiten
Op Kyon:
Vrijdag 27 maart 2015:

Enkele sfeerbeelden van de algemene ledenvergadering. De resterende foto’s kan je terugvinden op
onze Flickr-pagina.
Zaterdag 9 mei 2015: Grote werkdag op Kyon! Wil je een handje toesteken, laat je naam achter op
het papier in de blokhut. Elke hulp is meer als welkom. Ook al kan je maar een uurtje komen
meehelpen, Kyon zal je hulp enorm waarderen!
Zaterdag 6 juni 2015: Nationale wedstrijd op Kyon. Meer als honderd geleiders zullen die dag strijden
in de Debutanten, GP1 en GP2 klas. Eveneens zullen geleiders uit de C-klas samen met hun hond de
brevetproef kunnen spelen. Voor het Kyon team is dit een zwaar weekend. Daarom doen wij een
oproep om ons vrijdag 5 juni te helpen met de opbouw en / of zaterdag tijdens de match zelf. Op
zondag 7 juni rusten we een dagje uit en zal er geen les plaats vinden.
In de omgeving:
Zaterdag 25 april 2015: Socialisatiebrevet op de hondenschool van Kampenhout. Supporters zijn
steeds welkom vanaf 13u! Een verslag hiervan kan je lezen in onze volgende editie.

Luna’s Luilekker Land
Zoals jullie misschien al wel weten, ging van 18 februari tot 4 april de “dagen zonder
vlees” door. Natuurlijk wil Luna niet achterblijven en dus heeft ze gezorgd voor een
heerlijk vegetarisch hapje. Al betekent dit niet dat ze in de toekomst nee zal zeggen
tegen een lekker stukje vlees. Het is en blijft een hond hé!

Very Veggie Crackers
Bereiding:
15 minuten + 25 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
1 kleine courgette
1 wortel
2 eieren
1 eetlepel zonnebloemolie
150 gram volkoren tarwebloem
1 à 2 eetlepels melk

Werkwijze:
Schil de courgette en de wortel en rasp ze fijn.
Meng ze met de eieren en olie. Voeg al knedend
de bloem toe en giet er vervolgens melk bij tot
er een goed kneedbaar deeg ontstaat. Verwarm
de oven voor op 175°C. Bekleed de bakplaat met
bakpapier. Rol het deeg tot langwerpige staafjes
en leg ze op de bakplaat. Bak nu gedurende 25
minuten in de oven. Laat nog even afkoelen.

Tips
Nu de grote vakantie eraan komt, zijn menige hondeneigenaars op zoek naar een ideale locatie om
samen met de honden op vakantie te gaan. Via verschillende sites vind je ideale adresjes waar je
viervoeters welkom zijn. Enkele voorbeelden: www.ardennes-etape.be ; www.ardennes-relais.be;
www.lespattesroyales.be. Er zijn ook verschillende hotels in het buitenland die honden aanvaarden.
Informeer goed bij de eigenaars!
Als je met de honden naar het buitenland of ten zuiden van Samber en Maas gaat, vergeet dan niet
dat het verplicht is om de hond in te enten tegen hondsdolheid (rabiës). De bijgeleverde penning kan
je steeds aan de halsband vastmaken. Vergeet ook niet het inentingsboekje mee te nemen als je met
de hond op reis gaat.
Wist je dat …
…. Elke, Marc en Raoul ons vanaf heden zullen versterken als toekomstige instructeur. Elke zal eerst
met ons meelopen en zo de kneepjes van het vak leren, Raoul en Marc zullen starten in de hogere
klassen. We wensen hen veel succes!!!
…. Kyon steeds opzoek is naar mensen die ons bestuur en instructeurs team willen komen
versterken. Voel jij je geroepen om ons te helpen, geef dan gerust een seintje aan Geoffrey.
…. Leden steeds toegang hebben tot onze terreinen. De code van de poort kan steeds gevraagd
worden aan iemand van het Kyon-team. Mogen we je wel vragen om dezelfde regels toe te passen
als tijdens de lessen en steeds de boodschappen van je viervoeter op te ruimen! Onze terreinmeester
is jullie eeuwig dankbaar!

