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NIEUWSBRIEF           12 Juni, 2016 

Jeugdwerking Doggydance: 

Op 6 juli en op 10 augustus van 9u30 tot de middag ongeveer, staan de deuren van Ter Dries weer open voor de 
jeugdwerking van Heist op den Berg.  We krijgen een 10-tal jongeren op bezoek, leeftijd van 7 tot 12 jaar, om 

trucjes en kunstjes te leren met onze honden. 
Vorig jaar deden we in dit kader een oproep naar alle mensen van Ter Dries die zin hadden om hier aan mee te 

werken en we hebben daar heel leuke reacties op gekregen, en bijgevolg willen we dit medium nog eens benut-

ten. 
Wat zoeken we: 

Sociale honden, die zowel sociaal zijn naar mensen als naar kinderen toe 
De honden moeten niets kennen, ‘t is wel interessant dat ze in de buurt van de baas blijven en niet aan het ren-

nen gaan, we werken nl veel los. 
Pluspunt is dat de hond interesse toont in beloning met snoepjes, speeltje (zelf meebrengen). 

Voor de rest moet de hond niets kennen, maar als ze al eens een kunstje hebben gedaan zal het natuurlijk wel 

iets vlotter lopen, dus toch ook wel een pluspunt. 
We hebben wel wat hondjes nodig gezien de tijdspanne, we proberen in ‘t half de hondjes die moe zijn te vervan-

gen door frissere exemplaren. 
Wat krijg je: 

Leuke socialisatieoefening met jongeren 

Uitleg over leuke kunstjes en trucjes waar je misschien later zelf ook mee aan de slag kan 
Een kei leuke voormiddag in een mega fijne groep 

En last but not least, quality time met je beste vriend! 

Bekijk hier maar eens de vorige editie: 
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-bonheiden/kinderen-en-honden-maken-plezier-aan-krankhoeve-a2397988/  

 
Wegens demo's is er geen les Dogdance meer op zaterdag tot en met 2 juli 

de maandaglessen gaan wel gewoon door op de normale tijdstippen 

Zondag 10/7: Agility wedstrijd op Ter Dries:  Onze jaarlijkse Agility wedstrijd komt eraan. 

Tussen 9u en 17u kan je kunst- en vliegwerk bewonderen van honden en geleiders. 
En tussendoor kan je vanzelfsprekend genieten van een hapje (friet stoofvlees, Mandus-burger,  rijstpap, …), en 

een drankje.  Supporters welkom! 

Waf deadline: zondag 7/8. 

Artikels, foto’s, … kunnen doorgestuurd worden naar veerle.dieltjens@gmail.com. 

Verhaaltjes over een training of wedstrijd, of gewoon iets over je hond, … … 
Iedereen kan iets schrijven! 

Geen les op zondag:  

Door de drukke wedstrijdkalender van onze instructeurs zal er op zondag geen les zijn van 12 juni tot en met 25 
september. 

Mosselfeest op Ter Dries: 

Hou alvast deze datum vrij; 8 oktober 2016 want dan zijn ze er weer… de lekkerste mosselen op Ter Dries. 
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