Hierbij de 1ste nieuwsbrief van 2017 van
Hondenclub My Best Friend
Het lopende seizoen:
Alle cursussen zijn op dit moment in volle gang. We zijn gestart op zaterdag 4
februari en dinsdag 7 februari.
Op zaterdag:
- om 9.30 uur een puppycursus
- om 11.00 uur een gevorderdencursus
- om 12.30 uur een basiscursus
Op dinsdag:
- om 14.00 uur een gevorderdencursus
- om 15.30 uur een basiscursus
Hieronder de data waar de hierop volgende cursussen gaan starten:
Woensdag 5 april om 19.15 uur een puppycursus (hiervoor zijn nog 2 plaatsen vrij)
Zaterdag 22 april om 9.30 uur een basiscursus (deze cursus zit vol)
Zaterdag 2 mei een gevorderden PLUS cursus (deze cursus is alleen voor cursisten
die de gevorderdencursus gelopen hebben)
Zaterdag 15 mei om 12.30 uur gevorderdencursus
Dinsdag 2 mei om 14.00 uur een basiscursus
Dinsdag 2 mei om 15.30 uur een gevorderdencursus
Ik wens iedereen een plezierige en succesvolle cursus toe met je hond. Mocht je
ergens tegenaan lopen of vragen hebben, laat het me dan weten dan help ik je graag
verder.
Theorieavond:
Er zal op maandagavond 24 april om 19.30 uur een theorieavond plaatsvinden. Wat
er onder andere behandeld wordt: hoe leert een hond, lichaamstaal, in- en
uitwendige prikkels, gevaarlijke voorwerpen/situaties voor je hond en
gezondheid/verzorging. Ook zal ik stilstaan bij het verschil tussen lichamelijk en
geestelijke voldoening/uitdaging van een hond en waarom met name geestelijke
uitdaging belangrijk is. Je ontvangt binnenkort een mail waarin meer informatie
staat.
Wandelen:
Hondenclub My Best Friend gaat weer gezellig wandelen op zondag 13 november om
13.30 uur. We gaan wandelen in het Panbos is Zeist.
Workshop hersengym vrijdag 31 maart
Er staat weer een workshop hersengym op het programma. De datum is wel een
beetje kort dag, namelijk op vrijdag 31 maart om 15.00 uur. Wil je hier aan
meedoen, geef je dan snel op via de email. De workshop duurt ruim 1,5 uur en de
kosten zijn € 25,-.

Tot ziens op het veld bij de les of bij een activiteit!
Groetjes van Brenda Velu
Hondenclub My Best Friend

