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Kerst? Nu al?
Ja, nu al, althans als je de winkels moet geloven. Daar waren een paar
maanden geleden al de eerst Kerst spullen al te vinden. Nu we pas net in
november zitten, ga je het ook steeds meer zien en binnenkort zie je vanzelf de
eerste Kerstmarkten in binnen- en buitenland
En met de komst van Kerst, komen ook de gevaren voor de hond.
Voor veel hondenbezitters is het natuurlijk al bekend, maar er zijn nog steeds
mensen die dit jaar voor het eerst een hond hebben. We zullen de gevaren
hieronder even opsommen:





Colofon

Chocolade is vergif voor honden en zij kunnen hier goed ziek van
worden. Bij een grote hoeveelheid zou het zelfs dodelijk kunnen zijn. Pas
dus goed op waar je de kerstkransjes neerzet. Zorg ervoor dat de hond
er niet bij kan.
Een plant die men met Kerst vaak in huis ziet, is de Kerstster. Deze plant
bevat een melksap en deze is giftig voor honden. Denk ook aan de hulst
takken die in Kerststukjes zitten. Ook niet zo raadzaak voor honden.
Kerstballen kunnen ook gevaarlijk zijn voor honden en dan vooral
honden die ook bal-gek zijn. Veel kerstballen zijn van glas. Wil jij veilige
ballen in de boom, ga dan zelf knutselen om ze van papier of stof te
maken. Je kan ook kunststof ballen in de boom hangen
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Afmelden voor de les het liefst
bij je eigen instructeur
Op zondagochtend en
donderdagavond k an dat door
te bellen naar de
kantine van de VVH:
040-2012373

In een eerdere nieuwsbrief staan alle
gevaren uitgebreid behandeld. Via
deze link kan je die bekijken.
http://vvh-info.nl/images/PDF_Files/
nieuwsbrieven/2013/
nieuwsbrief_2013-09.pdf

Sporten met de hond
Agility - DogDance
Recreanten - FCI Obedience
De VVH biedt hondensport aan voor
combinaties die in het bezit zijn van
hun GH-diploma of gelijkwaardig.
Als u dus bij een andere vereniging
cursus gevolgd heeft met de hond
moet er een certificaat overlegd
kunnen worden.

Het is dan misschien erg vroeg, maar
iedereen hele fijne Kerstdagen
toegewenst

Veilig het nieuwe jaar in.
Wil jij veilig met je hond het nieuwe jaar in? Dan
is een bezoek aan de vuurwerk-lezing een
aanrader. Deze is op 8 november in de kantine
van de VVH om 20.00 uur.

Kalender okt 17 - jan 18
29 okt
31 okt

Wil jij deze lezing bijwonen?
Meld je dan nu aan via activiteiten@vvh-info.nl

05 nov Clubwedstrijd Obedience
08 Nov Lezing vuurwerk

Clubkampioen Agility 2017
Aan het einde van de laatste clubwedstrijd Agility
is bekend geworden wie de Clubkampioen 2017 is
geworden.
Carmen Beckers met haar Franse Bulldogg Anky is
de clubkampioen van 2017.
Namens het hele Agility team van
gefeliciteerd met het behaalde resultaat.

Geen les i.v.m.
Instructeursochtend
Theorieavond nieuwe
cursisten

harte

In 2018 kan er weer opnieuw worden gestreden
voor de kampioen van 2018.

03
07
10
17

dec
dec
dec
dec

Zwarte piet op VVH veld
Dierenarts training
Dierenarts training
Laatste les 2017 op
zondag
21 dec Laatste les 2017 op
donderdag
Kerstvakantie t/m 09 jan ´18
09 jan
14 jan
18 jan

Theorieavond nieuwe
cursisten
Start lessen op zondag
Start lessen op
donderdag
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Inschrijving dierenartstraining van start

Leden van de VVH kunnen zich vanaf heden inschrijven voor de dierenartstrainingen voor pups en jonge honden
(maximale leeftijd 1 jaar). De VVH organiseert deze trainingen op locatie bij Dierenkliniek de Kempen en
Dierenkliniek Waalre.
De oefensessies zijn primair bedoeld voor pups en jonge honden die geen probleemgedrag ondervinden bij de
dierenarts. Mensen met honden die wel problemen ondervinden bij dierenartsbezoek kunnen hiervoor contact
opnemen met onze gedragstherapeut.
De sessies duren ca. 45 minuten en vinden plaats op de volgende momenten.
Dierenkliniek Waalre

Dierenkliniek De Kempen

Donderdag 7 december
16.00 – 16.45 uur
17:00 – 17:45 uur
18:00 – 18:45 uur

Zondag 10 december
09.00 – 09:45 uur
10:00 – 10:45 uur
11:00 – 11:45 uur

Wat houdt het programma in?
Iedere hond gaat in zijn leven een keer naar de dierenarts. Voor zijn jaarlijkse entingen, een castratie/sterilisatie,
bij ziekte etc. Hoe zorg je er voor dat het voor je hond en voor je zelf een prettige ervaring wordt? Tijdens deze
sessies laat u uw hond op een verantwoorde wijze kennis maken met de dierenarts. Dit gebeurt onder
professionele begeleiding van instructeurs van de VVH en een dierenartsassistente. Het doel is dat de hond en de
eigenaar op een zo rustig mogelijke manier de praktijk van de dierenarts leren bezoeken.
Aandacht wordt o.a. besteed aan:
Hoe begeleid je jouw hond bij de dierenarts zodat de hond meewerkt en het bezoek als prettig ervaart?
Hoe weeg je jouw hond?
Hoe til je jouw hond veilig op?
Hoe leer je jouw hond allerlei handelingen op de tafel op een rustige manier te ondergaan?
Hoe leer je tandjes kijken bij jouw hond?
Hoe leer je jouw hond een pilletje te geven.
Er is ook gelegenheid tot het stellen van vragen.
Heb je interesse?
Mail de onderstaande gegevens naar kwaliteitscommissie@vvh-info.nl.
Naam cursist (persoon die cursus volgt met de hond)
Telefoonnummer
Email-adres
Naam hond
Ras hond
Geboortedatum hond
Voorkeur voor deelname training
(geef middels 1, 2, 3, 4 etc. je
voorkeuren aan)

Donderdag 7 december:
…

16.00 – 16.45 uur

…

17:00 – 17:45 uur

…

18:00 – 18:45 uur
Zondag 10 december:

…

09.00 – 09:45 uur

…

10:00 – 10:45 uur

…

11:00 – 11:45 uur

De lessen gaan op beide dagen gewoon door. Houd daar rekening mee bij het maken van uw keuze!!
Schrijf je snel in. De maximale deelname is 10 honden per sessie. En … vol = vol!
Na je inschrijving ontvang je zo spoedig mogelijk een bevestiging van deelname.

