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11 februari: Sociabilisatietest &
Brevet
16 februari: Raad van Bestuur

24 februari: Frietjes met Frikadellen
18 & 19 maart: Spaghettiweekend

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in januari 2017










Aron met Od
Hanne met Kito
John met Kalistos
Stijn met Jinx
Anthony met Zoe
Ferre met Lilo
Jamie met Zoe
Anne met Mara
Arne met Basiel











Sibran met Xena
Melissa met Mila
Annelore met Cérize
Cynthia met Turbo
Aria met Prince
Herlinde met Guysmo
Sonja met Lady
Kenny met Poppi
Kristof met Gizmo

Het bestuur wenst de nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .

Wist je dat...?

NOTEER ALVAST :









Zaterdag 11 Februari 2017 in onze hondenschool: Sociabilisatietest &
Wedstrijd (pag 4).
18 en 19 Maart 2017 in onze kantine : SPAGHETTIWEEKEND
(Volwassenen 10€ - kinderen onder 12 jaar: 5€). Breng gerust vrienden en familie mee. Deze activiteit is onze enige bron van inkomen en moet ons in staat
stellen om een goede werking van onze hondenschool te garanderen. Inschrijven voor 15/03/2017 bij Brenda of bij een van onze bestuursleden.(pag 5).
08 April 2017 om 19.00 uur in onze kantine : Statutaire Vergadering
15 April 2017: Lentewandeling & Kaasavond .
Wandelen met het gezin, een feestdag voor de hond!
Na deze mooie wandeling sluiten we af met een heerlijke Kaas– en charcuterieavond die van start gaat vanaf 19:00 uur.
06 Mei 2017: Wedstrijd Doggydance .
05 Juni 2017: Wedstrijd Agility

Wist je dat...?

Vijf punten om na te denken voor je een hond koopt
Een hond kopen is altijd een blijde gebeurtotaal veranderen. Als kleine puppy zijn ze
vriend. Pups kan je kopen op talloze plaatline. Maar hoe moet je nu tewerk gaan? Hoe
In dit artikel vind je enkele tips terug waar
haalt.

tenis. Een hond kan namelijk iemands leven
erg schattig en ze groeien uit tot een trouwe
sen: in dierenwinkels, via kranten en zelfs onselecteer je een pup? Waar moet je op letten?
je aan moet denken voor je een pup in huis

Huis en tuin
De grootte van je huis en tuin zijn zeer belangrijk. Het helpt te bepalen welk ras je het beste kan kopen. Heb je
geen tuin? Woon je in een klein appartement? Dan kan je het beste een kleine hond kopen. Heb je daarentegen
een grote tuin en een groot huis, dan kan je ook kiezen voor een groot ras.
Denk er aan, elke pup wordt groot. Informeer je dus goed op voorhand hoe groot het ras zal worden als hij volwassen wordt. Wees voorzichtig met kruisingen waarvan men niet weet hoe groot ze zullen worden.
Tijd
Heb je veel tijd voor je hond of heb je juist een druk leven? Een hond heeft behoefte aan beweging. Het is dus
belangrijk dat je regelmatig met hem gaat wandelen. Een hond met veel energie vraagt veel tijd en beweging.
Krijgt de hond niet voldoende beweging, dan zal hij zich slecht gaan voelen en zijn tijd steken in andere dingen zoals knabbelen aan de meubels.
Lang- of kortharige hond
Langharige honden hebben meer verzorging nodig. Ze moeten meer gekamd en gewassen worden dan kortharige. Bovendien zal een langharige hond ook meer haren verliezen die je zal terugvinden op de meubelen en
tapijten.
Samenstelling gezin
Heb je nog kleine kinderen in huis? Of bejaarden? Kies dan voor een ras dat rustig is en een laag energiepeil
heeft. Deze honden zijn voorzichtig. Grotere honden met veel energie zouden je kinderen of de bejaarden kunnen omverlopen.
Beveiliging
Kan je voor de juiste beveiliging zorgen zodat de hond niet weg kan lopen? Sommige honden zijn echte kunstenaars in het ontsnappen. De hekken moeten ongeveer 2 meter hoog zijn rond het hele huis. Bovendien moet
je ervoor zorgen dat de hond niet kan graven onder poorten of hekken. Zorg voor de juiste voorzieningen.
http://www.hondencentrum.com

Goed om te weten !!!!!!

Goed om te weten !!!!!!

