Nieuwsbrief
april – mei – juni 2016

Welkomstwoord
Hier is hij dan, onze nieuwsbrief! Net als het goede weer heeft hij even op zich laten wachten, maar
dat is geen reden om er minder van te genieten. Spring is in the air dus springen wij weer een gat in
de lucht! En wij niet alleen, ook voor onze trouwe honden is het veel fijner om te komen trainen nu
het gras niet meer zo nat is om op te liggen, de temperatuur wat hoger staat en er extra veel
vriendjes zijn om mee te spelen voor en na de lessen. Zeg nu zelf, een gelukkige hond betekent ook
een gelukkige baas.
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
- Harry met Tack
- Dirk en An met Benji
- Katy en Stefan met Sky
- Erika met Olaf
- Marleen met Oddy
- Stefan met Thor

- Mike en Elke met Dexter
- Chris met Cooper
- Ann met Orea
- Steffie met Tommy
- Eefje met Luna

Overgangsproeven
Volgende puppy’s hebben de leeftijd van 6 maanden bereikt en mochten naar de A-klas:
- Erika met Olaf
- Mike en Elke met Dexter
- Geert met Oli
- Stefanie en Jelle met Ozzy
- Anja met Obi
- Wim met Sonic
Op 10 januari slaagden volgende leden voor de overgangsproef van B naar C:
- Sofie met Faye
- Cindy met N’Kai
- Eleanor met Pekka
Patrick slaagde met Night voor de brevetproef op 5 maart. Proficiat en veel plezier in de D-klas!
De volgende overgangsproef van A naar B zal doorgaan op zondag 15 mei.

Activiteiten
Wegens omstandigheden is de ledenavond in maart niet kunnen doorgaan. Wij zullen dit op een
latere datum laten doorgaan. We houden jullie op de hoogte.
Komende activiteiten:
Zaterdag 11 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. Daar komt natuurlijk ook heel wat werk bij kijken. Daarom doen wij een oproep aan
iedereen die zin heeft, om ons die dag te komen helpen. Alle helpers worden voorzien van een
lekkere maaltijd op de barbecue. Zin om te komen helpen? Laat het weten aan Geoffrey.
Zondag 12 juni: Er wordt deze dag GEEN les gegeven op Kyon wegens opruim van de terreinen na de
wedstrijd. Wie zich geroepen voelt, kan ook hier een handje/pootje bij komen helpen.
Zondag 26 juni: Om 14u zal er vanuit Hever centrum een wandeling vertrekken georganiseerd door
Galgo Aid Europe in samenwerking met Kyon. Galgo Aid is een organisatie die zich inzet voor Spaanse
windhonden. Voor slechts 4 euro wandel je gezellig mee en steun je de Spaanse windhonden. Allen
daarheen!
Zondag 11 september: Clubmatch + barbecue. Verdere informatie volgt later, maar houdt
deze datum alvast vrij in je agenda.
Luna’s Luilekker Land
Door het warme weer komen ook die vervelende kriebelbeesten weer in actie. Om dit
probleem op te lossen heeft Luna goed gekeken naar de mensen. Want wat zorgt ervoor dat mensen
niet gebeten worden door bloedzuigers? Look natuurlijk! Koekjes met look zullen dus ook die
minibloedzuigers weg houden. Slim bedacht van ons Luna.

Verrukkelijke vlooienverdelgers
Bereiding:
20 minuten + 20 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
2 kopjes volkorenbloem
1 kop maïsmeel
2/3 kop brouwersgist
2 eetlepels lookpoeder
2 eierdooiers
1 ½ kop kokend water
3 bouillonblokjes (rund of kip)

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 190°c. Los de bouillon op
in het water. Meng alle ingrediënten. Voeg de
eierdooiers en de bouillon toe en meng grondig.
Rol alles uit op een met bloem bestrooid oppervlak
tot een dikte van ongeveer 1 cm. Je kan nu vormpjes
uitdrukken of plakjes snijden. Leg de koekjes op een
bakplaat en zet 20 minuten in de oven. Laat de
koekjes daarna nog minstens 3 uur afkoelen in de
oven, voor je ze in een luchtdichte doos bewaart.

Tips
- Door het warme weer zijn vlooien en teken weer massaal aanwezig. Controleer na elke wandeling
goed de oksels, hals en aangezicht van je hond op teken. Tijdig preventief je hond behandelen met
een ontvlooiingsmiddel is de boodschap.

- Via Kyon kan je eenvoudig een verstelbare halve slipband aankopen in verschillende hippe kleuren.
Voor meer informatie, richt je tot Geoffrey.

Wist je dat …
… Luna en Iñaki geadopteerd werden van bij Galgo Aid Europe.
… Cindy met N’Kai zal deelnemen aan het brevet op de nationale wedstrijd. Allemaal supporteren!
… Pipa, een begeleidingshond in opleiding, ook naar onze hondenschool zal komen om te socialiseren
met andere honden. Wanneer ze haar jasje aanheeft, mag zij niet aangeraakt worden. Pipa wordt
opgeleid door Canisha vzw.

