Nieuwsbrief
april – mei – juni 2017

Welkomstwoord
Wat vliegt de tijd. Het is alweer lente. De bloemetjes komen tevoorschijn, het wordt weer warmer,
het gras begint weer te groeien. Het was dus dringend tijd voor de grote lenteschoonmaak in de
vorm van een heus werkweekend. Het was een groot succes! De terreinen en de blokhut kunnen er
weer tegenaan. Iedereen die ons geholpen heeft, alvast heel erg bedankt! Zonder jullie was al dat
werk niet af geraakt. En al diegenen die niet zijn kunnen komen, geen paniek. Volgend jaar een
nieuwe kans
Nieuwkomers
Wij verwelkomen met open armen het volgende nieuwe lid:
-

Jozefien met Swift

Overgangsproeven
Volgende puppy’s bereikten de leeftijd van 6 maanden en gingen over naar de A-klas:
Danny met Perla
Volgende leden slaagden voor de overgangsproef B – C op 5 maart Proficiat en welkom in de C-klas!
Kristien met O’Ace

Stephanie met Ozzy

Dirk met Wolf

Rani met Bacchus

Geert met Oli

Peter met Zita

Ook een dikke proficiat voor de volgende honden en geleiders die op 13 maart slaagden voor de
overgangsproef A – B:
Stefan met Xeno

Patrick met Felice

Jozefien met Swift

Bart met Ulysse

Bjorn met Bailey

Ivo met Pim

Activiteiten
Zondag 23 april: Socialisatiebrevet in Kampenhout. Maar liefst negen leden doen op deze dag mee
aan de socialisatieproef. Op een ontspannen manier wordt er dan door een aantal oefeningen getest
of je hond al dan niet sociaal is. Dit is gewoon leuk om eens met je hond mee te maken, maar is ook
nodig als je brevet wilt spelen om naar de debutanten over te gaan of als je bijvoorbeeld agility wilt
beoefenen. Supporters zijn altijd welkom. De eerste groep begint om 14u, de laatste groep is om
16u.
Zaterdag 10 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 11 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.
Zomermaanden: Pikken we de draad weer op en zullen we geregeld weer wandelingen organiseren.
De data zullen ad valvas gecommuniceerd worden.
Luna’s Luilekker Land
Ai, Ai, Ai die Luna toch! Ze is een beetje in haar gat gebeten. Letterlijk. Ze kreeg dan het
idee om een spaghetti à la hechtingsdraadjes te maken. Niet zo’n goed idee vond de
dierenarts. Nu loopt ze dus in plaats van met een koksmuts, met een lampenkap rond.
Niet ideaal voor haar humeur. Gelukkig heeft ze ook daar iets op gevonden: relax koekjes!

Relax snacks
Bereiding:
50 minuten + 30 minuten in de oven
Dit heb je nodig:
2 kopjes volkorenbloem
2/3 kop maïsmeel
½ kop zonnebloempitten
1 snuifje suiker
2 eetlepels maïsolie
½ kop kippenbouillon
2 eieren gemixt met een kop melk
1 opgeklopt ei
2 eetlepels verse en geplette munt

Werkwijze:
Verwarm de oven voor op 180°C. Meng in een
grote kom de bloem, het maïsmeel, de suiker
en de pitten. Voeg de olie, de kippenbouillon en
de melkmix toe. Laat 30 minuten rusten.
Leg het mengsel op een met bloem bestrooid
oppervlak. Rol het deeg uit tot een dikte van
ongeveer 1 cm. Druk gewenste vormpjes uit en
besmeer alles met het opgeklopte ei.
Bak in de oven gedurende 30 minuten tot de
koekjes mooi goudbruin zijn en laat dan
afkoelen.

Tips
- Via de website www.my-k9.eu kan je een mooie, gepersonaliseerde halsband of tuigje met de naam
van je hond laten maken. De halsbanden zijn voorzien van een zachte neopreen aan de binnenkant
zodat het aangenaam is voor je hond om hem te dragen.
- Denk eraan om je hond tijdig in te enten tegen rabiës als je met hem op vakantie vertrekt. Dit is
verplicht in o.a. Nederland, Frankrijk, ten zuiden van de Samber en Maas
Wist je dat …
… Cindy en Wim cinematickets hebben gewonnen met de katogentocht, georganiseerd door de
Landelijke Gilden Schiplaken.
… we op het werkweekend de composthoop hebben leeggemaakt, de mestput verplaatst hebben,
het gras gemaaid hebben, het toestel op het groot terrein hersteld hebben, de hekken geschilderd en
opnieuw van draad voorzien hebben, de draad van het puppyterrein weggehaald hebben, de garage,
keuken en blokhut volledig opgeruimd hebben en de blokhut opnieuw geschilderd hebben.

… we nog steeds opzoek zijn naar enkele mensen die het gras willen maaien. Samen kunnen we een
beurtrol afspreken. Kyon heeft al het materiaal ter beschikking.
…. we leden zoeken die op zaterdag 10 juni ons willen helpen op de Nationale Wedstrijd. We zoeken
mensen voor de toog, bakplaat, ….
…. Kyon veel te vroeg afscheid heeft moeten nemen van Francine. Francine was gedurende vele jaren
een waar boegbeeld op Kyon met haar vlinderhondje Guido. We zullen haar allemaal missen!

