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Raad v Bestuur

10 februari: Sociabilisatietest & Brevet 13 maart: Raad van Bestuur
03 maart: Statutaire Vergadering
17 & 18 maart: Spaghettiweekend

Welkom in onze hondeschool :
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in januari 2018








Ewout met Bailey
Bram met Billy
Gino met Mira
Rishika met Milo
Anja met Chester
Steven met Lola
Marie Therese met Basiel enSissi









Hannelore met Aiko
Eli met Boris
Annemie met Louis
Anne met Mara
Melissa met Mila
Jeremy met Lizzy
Aaron met Mirai

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

Wist
Wist je
je dat...?
dat...?
ACTIVITITENKALENDER 2018
Dinsdag 09 januari
Zondag 14 januari

JANUARI
Raad van bestuur
Winterwandeling & nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 13 februari

Raad van bestuur

Waar moet je op letten bij het koude weer
FEBRUARI
in de winter? Sociabilisatietest
Zaterdag 10 februari
& brevet
Koude weersomstandigheden kunnen leuk zijn voor
je hond(en), maar je moet toch met enkele dingen rekeMAART
ning
houden,
zoals
:
Zaterdag 03 maart
Statutaire vergadering
Dinsdag 13 maart
Raad van bestuur
Anti-vries 17 maart
Zaterdag
Spaghettiweekend
De inname
anti-vries (ethyleenglycol)
is vaak dodelijk, zelfs in kleine hoeveelheden. Omdat veel honden
Zondag
18van
maart
Spaghettiweekend
en katten van de zoete smaak houden, leidt dit jaarlijks tot heel wat dodelijk ongelukken. Vergiftiging verAPRIL
oorzaakt door anti-vries is een ernstige medische noodsituatie
die ONMIDDELLIJK moet behandeld worZaterdag
april
Lentewandeling & kaasavond
den door de07
dierenarts.
Dinsdag 10 april
Raad van bestuur
Hypothermie
MEI
Wanneer 08
de lichaamstemperatuur
van een
hond
onder de 35/36 °C daalt (door blootstelling aan koud water
Dinsdag
mei
Raad
van
bestuur
gedurende een langere periode, of door de combinatie nat en koud), loopt hij een ernstig risico.
JUNI
Dinsdag
12
juni
Raad
van
Bestuur
Kleine en kortharige honden dragen best een jasje als ze in de winter een wandeling maken. Bij het minste
signaal dat aangeeft dat de hond koud heeft –zoals bibberenmoet het baasje de hond onmiddellijk terug
JULI
naar binnen brengen.
Zaterdag 07 juli
Fietstocht & barbecue
Strooizout
andere chemische
producten
Dinsdag
10en
juli
Raad
van bestuur
Het gebruik van strooizout en andere chemische producten op voetpaden en wegen kunnen de voetkussens
van je hond ernstig beschadigen. Als het kan, vermijd je best dat je hond met deze producten in aanraking
AUGUSTUS
komt. En anders maak je zijn voetkussens bij thuiskomst
goed zuiver. Er zijn ook producten op de markt,
Dinsdag
07
augustus
Raad
van
bestuur
die je voor het naar buiten gaan kan aanbrengen op de voetkussens en die de pijn, veroorzaakt door het zout
en andere producten, verminderen.
SEPTEMBER
Zaterdag 01 september
Clubkampioenschappen
Zondag
01 september
Clubkampioenschappen + Opendeur WE—GEEN training
Engelenhaar
en andere kerstversiering
Dinsdag
11
september
Raadof
van
bestuur
Wanneer een hond (of kat) engelenhaar
andere
kerstornamenten opeet kan dit een darmobstructie verZaterdag
29
september
Wedstrijd
Debutanten,
GP1 en
GP2
oorzaken. De scherpe kantjes van het materiaal
kunnen de darmen
zelfs
beschadigen. Mogelijke symptomen
zijn : verminderde eetlust, braken, diarree, lusteloosheid en gewichtsverlies. Een operatie is meestal de enige
uitweg.

Welkom in onze hondeschool :

Veiligheidstips voor honden die buiten leven
Hoewel we hondeneigenaars afraden om hun hond altijd buitenshuis te houden (vooral in de winter), realiseren we ons dat sommige mensen dit toch doen.
als nieuw lid of door hernieuwing van hun lidgeld in december 2017
Beroepsverzorgster, Nancy Gourley, maakt ons opmerkzaam dat veel honden die altijd buiten leven in een
koudklimaat,
brandwonden
vertonen in de nek.
Deze brandwonden
Martijnvaak
met
Mila
 Kelly
met Suzy worden veroorzaakt door de metalenhalsband
(choke
collar)
die
ze
dragen.
Staal
trekt
koude
aan en zo ontstaan brandwonden in de nek
Gilke met Pastis
van 
de Emily
hond. met Blitz
 Sandra met Zico
Daarbij
komt nog dat honden zonder begeleiding beter geen verstikkende ketting dragen. Een lederen of
 Ingrid met Nelson
nylon halsband met een platte sluiting (die geregeld gecontroleerd wordt) is een veel veiligere halsband voor
 Emma met Maurice
honden die buiten leven in eender welke weersomstandigheid. (Zowel het identiteits- als vaccinatieplaatje
zouden
de halsband
moeten
Hetaan
bestuur
wenst
dehangen).
nieuwe leden van harte welkom en een
aangename tijd met jullie trouwe viervoeter, in onze hondenschool .
http://www.hondencentrum.com

Wist je dat...?

WIST JE DAT?
Als aangesloten lid van een hondenclub, je een tussenkomst kunt krijgen
van je ziekenfonds. Hieronder volgt een opsomming van de meest gekende:
•

CM (Christelijke Mutualiteit) Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal
15 euro per jaar.
Download het aanvraagformulier

•

Bond Moyson (Socialistische Mutualiteit) Sportprikkel = 15 euro terug
per jaar! Sportprikkelformulier

•

LM (Liberale Mutualiteit) sportprikkel van 25 euro per jaar
Download het aanvraagformulier

•

OZ (Onafhankelijk Ziekenfonds) een tegemoetkoming tot € 25 per jaar
Download het aanvraagformulier

•

Neutraal Ziekenfonds—tot € 30 tussenkomst van het lidgeld per jaar
Download het aanvraagformulier

Dit formulier dient ingevuld en ondertekent te worden door de secretaris,
alsook voorzien van een stempel.

Sociabilisatietest:
Leden die nog willen deelnemen aan de
sociabilisatietest dienen DRINGEND hun
naam op te geven aan de secretaris!

Goed om te weten !!!!!!

Goed om te weten !!!!!!

