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              NIEUWSBRIEF 
           Oktober 2019 

Activiteiten: 

De overgangsproeven van deze maand vinden plaats op dinsdag 1 oktober en zondag 6 oktober. 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 29 september: Bokrijk 

 Donderdag 31 oktober: Halloween 

 Dinsdag 24 december: Geen les 

 Dinsdag 31 december: 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 september 2019: 

 

Hierbij de geslaagden van de maand september. Proficiat allemaal!  

De diploma’s kan je terugvinden aan het grote scherm 

 

Zondag 4/08/2019 

B klas naar C klas 

 

 

 

 

Zondag 01/09/2019 

A klas naar B klas 

 

 

 

 

B klas naar C klas 

 

Baasje Hond Ras  Punten 

Luc Holemans Bruce Border collie 85/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Guido Schellekens Bobby Fox Terrier 88/100 

Baasje Hond Ras  Punten 

Kathleen Cloet Prosper Nova Scotia Duck tolling 

Retriever 

91/100 

Jelle De  Neef Ruby Nova Scotia Duck tolling 

retriever 

83.5/100 

Stijn Ursi Enzo Kooikerhondje 85/100 
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Activiteiten: 

Zondag 29 september: Uitstap naar Bokrijk 

Dit jaar hebben we gekozen om naar Bokrijk te gaan. Onze uitstap gaat door op zondag 
29 september, er is dan geen les.  

Indien je interesse hebt om mee te gaan, gelieve in te schrijven met de 
inschrijvingsstrookjes (te vinden aan de tv in de kantine) of via email naar 
media.kampenhoutsehondenschool@gmail.com met volgende info: 

We spreken af om 10 uur ter plaatse.  
Prijs groep: 
 Kinderen tot 3 jaar: gratis 
 Kinderen 3 – 12 jaar: 2 euro   
 Niet leden: 60+, mensen met beperking: 10,50 euro 

Leden: 60+, mensen met beperking:  5,50 euro         
 Niet leden: Volwassen: 12,50 euro  

Leden: Volwassen: 7,50 euro 

Parking: 5 euro. Toegang voor de honden is gratis (gedurende heel de tijd aangelijnd).  
We voorzien ook de mogelijkheid (niet verplicht) om ‘s middags samen een 
hoofdschotel (videe) te eten. Voor kinderen tot 12 jaar is dit 11,50 euro en voor 
volwassenen is het 15,50 euro.   

Er is dan geen les 

Donderdag 31 oktober 2019 

Wie durft er mee voor een griezelige tocht? 
Kom samen met de honden, familieleden, vrienden,... Halloween vieren op de 
Kampenhoutse Hondenschool! 
De wandeling start om 19u aan de kantine. (Je hoeft niet in te schrijven.) 
Haal de enge kostuums maar boven zowel voor de baasjes als de honden! Er zal een 
prijs voor het beste kostuum zijn. 
Na de wandeling kunnen jullie terecht in 
de kantine om een beetje te bekomen met 
een hapje en tapje en nog wat na te 
griezelen. 
 
PS voor de wandeling is het misschien 
makkelijk om een zaklamp mee te nemen.  
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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 

Lidkaarten 

Heb je nog geen lidkaart gekregen? Vraag deze dan zeker eens na aan de toog. Voor de 
recenste leden kan deze soms nog in de maak zijn. 

Meradog 

Je kan nog tot 29/09 jouw bestelling plaatsen voor Meradog eten. Neem zeker een kijkje 
naar onze vernieuwde lijst met voordelige prijzen. 

We hebben in de kantine ook de catalogus met meer info uitgeprint zodat je deze kan 
inkijken. 

https://www.meradog.be/  

 

 

https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/voordelen/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://kampenhoutsehondenschool.wordpress.com/fotoalbums/
https://www.meradog.be/
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Nieuw! Fotowedstrijd Kampenhoutse hondenschool 
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Thaise koning adopteert 13 uitgemergelde honden 

De 

koning van Thailand, Rama X, heeft een hart voor honden. Hij neemt dertien 

graatmagere Duitse doggen onder zijn vleugels. De verzwakte dieren werden 

begin deze week gered van een verlaten hondenfokkerij. Ze werden er 

achtergelaten zonder eten. Bijgevolg waren de honden vel over been. De 13 

viervoeters zijn nu mentaal en fysiek aan het herstellen in een gespecialiseerd 

centrum met ondersteuning van hulporganisatie Watchdog Thailand. De koning 

heeft laten weten dat hij alle kosten van hun behandeling, voedsel en overige 

zorgen op zich zal nemen. Zijne majesteit wil de dieren ook adopteren. Wat die 

koninklijke adoptie exact inhoudt, weten we nog niet, maar Thaise media 

speculeren dat hij de dieren niet in zijn paleis zal houden, maar dat hij er wel 

voor zal zorgen dat ze niets tekortkomen. De lokale pers vermoedt dat het 

entourage van de koning de dieren zal verzorgen 

De eigenaar van de kennel, een Thaise vrouw, beweert dat ze in financiële 

moeilijkheden verkeerde. Ze werd onlangs werkloos en heeft net een scheiding 

achter de rug. De dame beweerde dat haar financiële problemen zodanig 

ernstig waren, dat ze geen eten meer kon betalen voor zichzelf en de dieren. In 

de fokkerij werden ook overleden honden aangetroffen: een teefje en twee 

pups die stierven aan ondervoeding. De eigenares van de fokkerij zal zich 

binnenkort moeten verantwoorden voor de rechtbank. En de doggen?Die zij nu 

volop aan het herstellen en mogen zichzelf binnenkort royalties noemen.  

https://www.woef.be/thaise-koning-adopteert-13-uitgemergelde-honden/  

https://www.woef.be/thaise-koning-adopteert-13-uitgemergelde-honden/
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 Enkele spelletjes om binnen de dag door te komen 
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Halloween kostuums ideetjes 
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Onze sponsors: 
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