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              NIEUWSBRIEF 
             Juni 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op zondag 2 juni en dinsdag 4 juni. Al denk je dat 

je hond niet klaar is, probeer toch maar eens mee te doen, dan kan je zien op welke oefening er meer 

geoefend moet worden. Vergeet niet: als je pup 6 maanden is, mag je automatisch naar de A klas 

zonder proef. Opgelet  

 

 

Activiteiten: 

 Zondag 16 juni: Jaarmarkt Kampenhout 

 Zondag 21 juli: geen les 

 

 

 

 

Voor onze leden op Facebook. Er bestaat een facebook groep “Kampenhoutse 

Hondenschool” waar je als eerste de nieuwtjes te lezen krijgt. Het is een gesloten groep dus 

niet iedereen van buiten af ziet wat er gepost is. Maak je zeker lid! 
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Overgang mei 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand mei. Proficiat allemaal!  

De diploma’s kan je terugvinden aan het grote scherm 

 

 

 

A klas naar B klas 

 

 

 

 

 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Axelle Luyten Rosie Duitse Herder 87/100 
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Activiteiten: 
Zondag 16/06/2019: Jaarmarkt 

Zondag 16 juni is het jaarmarkt in het centrum van Kampenhout. Naar jaarlijkse traditie 
zullen we hier dan ook aanwezig zijn met een stand.  

Er zal zondag geen les zijn, maar kom zeker eens langs. Dit is een uitstekende 
socialisatietest.  

Er zal ook een demonstratie plaatsvinden, rond 11 uur. 
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Praktisch zaken 

Ledenfoto’s  

Er zullen ledenfoto’s genomen worden voor ons ledenbord, deze kan je terugvinden in 
onze kantine.  

Terugbetaling mutualiteit  

Je kan van de mutualiteit een bijdrage krijgen omdat je aangesloten bent in een sportclub 
(wel maar voor 1 sport/jaar). Info en de formulieren van verschillende mutualiteiten kan je 
terugvinden op onze website, breng deze ingevuld langs op de hondenschool en wij 
tekenen deze af.  https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/  

Foto’s activiteiten 

Je kan de foto’s opvragen op de website. Hiervoor heb je een passwoord nodig. https://
kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/ 

Dit jaar is het passwoord: Fotohs2019 

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
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 A Dog's Journey in de bioscoop 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IIsfUFASSrw  

Sommige vriendschappen blijven eeuwig duren. In het hartverwarmende “A Dog’s Journey” leidt de geliefde hond Bailey een 

gelukkig leven op de boerderij van zijn baasje Ethan (Dennis Quaid) en diens vrouw Hannah (Marg Helgenberger). Hij heeft 

zelfs een nieuwe speelkameraad: hun kleindochter CJ.  

De moeder van CJ (Betty Gilpin) besluit echter om te verhuizen met CJ. Wanneer Bailey terechtkomt in een ander 

hondenleven, gaat hij op zoek naar CJ om haar voor altijd te kunnen beschermen, een belofte die hij maakte aan Ethan.  

Er start een mooi avontuur gevuld met vriendschap en liefde doorheen . 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=IIsfUFASSrw&fbclid=IwAR1pBTOAtk28sC6barLYKrijueFbq7X2LvF-6RWA7WcpqdJjYuSZe3kSYa4
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Onze sponsors: 
 



 10 



 11 

 


