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Spaghettiweekend

Iedereen welkom
Volw: 10€ - kinderen 5€

Raad v Bestuur
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maart: Statutaire Vergadering
10 april: Raad van Bestuur
maart: Raad van Bestuur
14 april: Lentewandeling & Kaasavond
& 18 maart: Spaghettiweekend
maart: Frietjes met Frikadellen

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






Talitha met Skyla
Martine met Bengal’s Queen
Stefan met Charlie
Stijn met Benjamin
Gina met Gangster






Els met Ben
Justine met Odette
Debbie met Zoe
Angelo en magalie met Yoshi

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 :





17 en 18 Maart 2018 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
15/03/2018 bij Brenda of bij een van onze bestuursleden.(pag 4).
03 Maart 2018 om 19.00 uur in onze kantine : Statutaire Vergadering
14 April 2018: 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. (Pag 5)

Wist je dat...?

Wil je een hond aanschaffen?
Het kopen van een hond mag geen bevlieging zijn. Sta even stil bij de veranderingen en de verantwoordelijkheid die het met zich mee brengt. Een hond kan gemiddeld tussen de tien en vijftien jaar
oud worden. Hij zal zijn hele leven verzorgd moeten worden en vraagt veel tijd en aandacht in de
vorm van spel en wandelingen.

Hem in de zomer uitlaten is natuurlijk leuk, maar ben je ook bereid om op een natte zondag op te
staan en de kou te trotseren? Bovendien kost een hond veel geld, er zijn kosten aan voeding, dierenarts, speeltjes, behuizing, pension, enz. Jaarlijks worden veel honden in asielen of terug bij de eigenaar opgenomen. Bij sommige honden wordt zelfs euthanasie gepleegd. Denk dus eerst goed na voor
je een hond koopt.
Kies een hond die bij je past
Vaak kijken de mensen vooral naar het uiterlijk van een hond. Maar het karakter van het ras is veel
belangrijker. Er bestaan honderden hondenrassen, ieder ras heeft zijn eigen karakter. Zoek een soort
hond wat bij je levensstijl past. Ben je van plan grote wandeltochten te maken, dan kan je beter een
grotere hond kopen. Maar denk er aan, deze honden hebben nood aan training en beweging om hun
energie kwijt te kunnen. Geef je ze te weinig beweging, zoeken ze zelf iets om hun energie kwijt te
kunnen zoals knabbelen aan alles wat ze tegen komen en overmatig blaffen.
Zoek je eerder een speelkameraad voor jonge kinderen? Koop dan een familiehond. Denk er ook aan
dat in de verzorging ook een verschil zit. Er is een verschil tussen een langharige hond en een kortharig ras. Informeer je altijd eerst voldoende naar het karakter en de vereiste verzorging van de hond.
Kan je wat hulp gebruiken? Probeer dan eens onze hondentest. Of kijk eens tussen de hondenrassen.
Een pup of een volwassen hond?
Veel mensen kiezen voor een puppy. Het voordeel is dat je hem van jongs af aan kan opvoeden en
zien opgroeien. Denk er wel aan dat een jong hondje veel aandacht en een correcte training nodig
heeft. Als je de opvoeding verwaarloost kunnen gedragsproblemen optreden.
Wanneer je kiest voor een volwassen hond is het belangrijk dat je je voldoende informeert. Vraag
naar zijn verleden, de problemen die hij eventueel heeft en vooral de reden waarom de vorige eigenaar de hond wegdeed. De beste keuze is een hond uit het asiel. Ze zijn veel goedkoper, ze zijn in orde met alle inentingen en zijn voorzien van een identificatiechip.
Medewerkers van een asiel kunnen je goed voorlichten over het gedrag van de hond. Denk goed na,
neem geen hond met problemen uit het verleden uit medeleven.
Een reu of een teef?
Reuen zijn vaak dominanter, zwaarder en groter dan een teef van hetzelfde ras. Teven zijn vaak aanhankelijker en daardoor gemakkelijker op te voeden. Ze worden echter twee keer per jaar loops. Deze
loopsheid duurt 21 dagen.
http://www.hondencentrum.com

Goed om te weten !!!!!!

Goed om te weten !!!!!!

