Nieuwsbrief
oktober – november – december 2016

Welkomstwoord
Normaal gezien staat oktober in het teken van de jaarlijkse truffel- en wafelverkoop op Kyon. Dit jaar
hebben wij besloten om de verkoop uit te stellen naar het voorjaar. We willen voorkomen dat jullie
een overdaad aan wafels opeten. In de plaats daarvan kunnen jullie je weer te goed doen aan een
nieuwe nieuwsbrief. Veel leesplezier!
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen de volgende nieuwe leden:
-

Philippe met Kenzo
Freddy met Thor
Lucia met Noah
Bart met Ulysse
Peter met Zita
Stefan met Xeno
Sabine met Magic Cielo
Christien met Peque
Melissa met Femke

-

Nele en Gerarda met Pelle
Joren met Pebbles
Bjorn met Bailey
Sandra met Arran
Annick met Blue
Maité met Letti
Ilse met Ziva
Geoffrey met Sienna

Overgangsproeven
Volgende puppy’s bereikten de leeftijd van 6 maanden en gingen over naar de A-klas:
Rani met Bacchus
Lucia met Noah
Freddy met Thor
Volgende leden konden na de clubmatch de overstap naar een hogere klas maken:
Kristien met O’Ace (A naar B)
Wim met Danni (A naar B)
Elke met Moobie (B naar C)
Anny met Fikske (B naar C)
Volgende overgangsproeven zullen doorgaan op:
zondag 13 november B-C en zondag 20 november A-B.

Activiteiten
Tijdens de zomer hebben we verschillende wandelingen gedaan voor zowel onze jongste leden als
iets oudere leden. Dit was een zeer groot succes dankzij de talrijke opkomst op elke wandeling. Dit is
een formule dat we zeker zullen blijven doen. We kijken
al uit naar onze eerste winterwandeling.
Zondag 11 september 2016: De clubmatch was ook dit
jaar weer een succes met dank aan al onze leden! We
zetten graag nog even de winnaars in de kijker: voor de
puppy-klas was dit Bjorn met Bailey, de A-klas Kristien
met O’Ace, de B-klas Anny met Fikske, in de C-klas behaalde Ilse met
Stefke de eerste plaats. Na een razend spannende D-klas/programma
1 werden zowel Ellen met Lenko (D-klas) als Sandra met Taquine (GP1) eerste.
Pechvogel van de dag was Steffie met Tommy. Beste combinatie hond-geleider werden
Dirk en Benji. We bedanken ook graag Hanya nog eens voor het uitstekende
keurderswerk. We bedanken ook alle vrijwilligers voor alle hulp voor / tijdens en na de
wedstrijd. Ook waren de SUPER lekkere dessertjes zeker voor herhaling vatbaar.

Komende activiteiten:
Woensdag 26 oktober 2016: Organiseren wij voor de tweede keer een speciale Halloweenles. Jullie
instructeurs zullen die dag als griezels lesgeven aan echte weerwolfhonden. Vanaf 20h doven we de
lichten en zullen de lessen doorgaan bij kaarslicht. Honden / geleiders mogen altijd in thema verkleed
komen. Wij zullen voor democratische prijs van €0,50 echte pompoensoep voorzien. Hou zeker een
plaatsje vrij!
Zondag 6 november: Zullen de lessen uitzonderlijk niet doorgaan.
Zondag 25 december: Gaan de lessen niet door.
Woensdag 28 december: Sluiten we de laatste les van het jaar feestelijk af met een gepast drankje
(of twee).
Zondag 1 januari 2017: Gaan de lessen niet door.
Een datum voor de winterwandeling zal ad valvas bekend gemaakt worden.

Luna’s Luilekker Land
Tijdens het luilekkeren gedurende de warme zomermaanden heeft Luna genoeg
tijd gehad om na te denken welk gerecht ze haar trouwe viervoeter vrienden ging
klaarmaken.

Pittige pannenkoeken
Bereiding:
15 minuten
Dit heb je nodig:
- 3 eieren
- 1 pakje roomkaas
- 500gr bloem
- 300gr fijngemalen vlees naar keuze

Werkwijze:
Roer de eieren, de bloem en het vlees door
elkaar. Meng het tot een mooi beslag. Bak
er pannenkoeken van. Voor je ze opdient,
kan je ze besmeren met roomkaas. Rol ze
dan op en snij ze in perfect hapklare
stukjes.

Tips
- Nu het weer donkerder wordt samen is gezien worden zeer belangrijk. Zorg er zeker voor dat je ’s
avonds een fluohesje draagt. Ook je hond dient zeker gezien te worden!
- Nu het kouder wordt, mag je niet vergeten de voetzolen van je viervoeter te behandelen. Hiervoor
bestaan er producten zoals Paw-wax. Behandel je viervoeter hier al preventief mee.
Wist je dat …
… Sofie en Elke sinds 1 oktober het bestuur van Kyon vervolledigen? We zijn nog altijd opzoek naar
mensen die ons instructeurteam en / of bestuursteam willen versterken.
… de foto’s van de clubmatch op de Flickr pagina staan. Leden die nog geen toegang hebben tot de
pagina, kunnen toegang vragen bij Geoffrey.
… onze terreinmeester deze zomer uren aan het gras heeft gewerkt om dit zo kort mogelijk te
houden. Kyon is ook nog op zoek naar een vrijwilliger die samen met Gert het gras kunnen afrijden.
Kandidaten mogen zich altijd bekend maken bij Geoffrey
… wij in het voorjaar onze composthoop moeten leegmaken. Hiervoor zullen wij op zoek gaan naar
leden die hun steentje willen bijdragen. Het groenafval zal met een container afgevoerd worden.

