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17 juni  2012:  
 Overgangsproeven  
 
 24 juni 2012:  
Brunchwandeling 
 
1 juli 2012: 
Startdag nieuwe pups 
 
29 juli t/m 19 aug.2012: 
Zomervakantie 
 
26 augustus 2012: 
Eerste les na vakantie 
 
 
 

Agenda: 
 

De ruwbouw is ondertussen gerealiseerd 
maar voor afwerking kunnen wij heel 
goed nog wat handjes gebruiken. 
Zijn er misschien handige vrijwilligers 
onder u die ons willen helpen met de 
afwerking  van ons clublokaal? 
 
De volgende werkzaamheden moeten  
o.a. nog uitgevoerd worden: 
 

 Aanleg elektra (onder leiding 
van Luc van Lishout) 

  Loodgieterwerk zoals o.a.  
leidingen leggen, plaatsen 
sanitair, plaatsen keukentje e.d. 

  Tegelwerk (onder leiding van 
Hein Meurkens) 

  Bestrating rondom lokaal 
(onder leiding van Jean 
Kauffman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals jullie allemaal gezien hebben is er 
de afgelopen maanden hard gewerkt 
aan de bouw van ons nieuwe clublokaal.  
 
 
 
durende de bouwwerkzaamheden is er 
een hondentoilet voorzien aan de 
achterzijde van het nieuw te bouwen 
lokaal. Gelieve hier voor aanvang van de 
les uw hond uit te laten en niet op de 
aangebrachte gele zand.  
De bouwwerkzaamheden zouden voor 
enige overlast kunnen zorgen, wij 
vragen hiervoor uw begrip. 

 

Beste leden, 
 
dit is het tweede exemplaar 
van "de Hadog Nieuwsbrief".  
 
Via deze nieuwsbrief 
proberen wij jullie op de 
hoogte te houden van 
nieuwtjes en activiteiten van 
onze vereniging. 
 
Veel leesplezier toegewenst ! 
 

Mocht je zin hebben om ons te helpen, meld je dan op het secretariaat, geef je 
naam en telefoonnummer door en  welke werkzaamheden je zou kunnen doen.  
Wij nemen contact met je op zodra de betreffende werkzaamheden aan bod 
komen.  
Voor elke meegeholpen dag krijgt u een gratis lidmaatschap van 2 maanden. 
 
Namens het hele Hadog team alvast hartelijk dank! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Handige vrijwilligers gevraagd

 

 Nieuwbouw lokaal 
 

Belangrijke info: 
 
* Kijk regelmatig op onze website www.HADOG.be  voor nieuws 
mededelingen, foto's en andere leuke en belangrijke zaken. 

 
* Zorg  ervoor dat u een geldig lidmaatschapskaartje bij u heeft tijdens de 
les. We zullen hierop controleren. Mocht u uw lidmaatschapkaartje niet bij 
hebben of  is uw lidmaatschap verlopen, dan kunt u dit melden op het 
secretariaat. Een publicatie van verlopen lidmaatschappen hangt voor het 
raam op het secretariaat. 
 
 

http://www.hadog.be/


 

 

 

Zondag 24 juni vindt onze jaarlijkse brunchwandeling plaats. 
Het vertrek is om 9.00uur bij de Punch (voorheen Inalfa)  
 
Voor de puppy's is er een korte route voorzien, deze vertrekken om 9.30uur 
vanuit de Punch.  
 
Onderweg zullen onze koffiedames  ons voorzien van een heerlijke Brunch. 
 
Een gezamenlijke wandeling is zeker net zo belangrijk als een groepsles. 
Probeer er bij te zijn! 
 
Inschrijven voor deze wandeling kan op ons secretariaat (tot uiterlijk woensdag 
20 juni) . De kosten bedragen €3,50 p/p. Thuiswonende gezinsleden zijn ook 
van harte uitgenodigd! 

Brunchwandeling 24 juni 2012 

contact: 
 
Hadog Hondenschool 
Bevrijdingsstraat 55A 
3930 Hamont Achel 
 
Telefoon: 
+32 (0)494 167445 
 
Website: 
www.hadog.be 
E-mail: 
info@hadog.be 
 

 
 

Heeft u tips, foto's of 
andere leuke ideeën voor 
onze nieuwsbrief, laat het 
dan weten via e-mail op 

Info@hadog.be Warm weer tips: 
 Honden in de auto met warm weer is heel gevaarlijk. De 

temperaturen in de auto kunnen heel hoog oplopen, zelfs 
met de ramen open. Doe dit dus niet!! 

 Laat uw hond niet in de directe zon liggen, maar zorg voor 
voldoende schaduwrijke plekken in huis, in de tuin en tijdens 
uitjes. Plan de grote wandelingen in de koelte van de 
ochtend en laat op de avond. Zorg altijd voor voldoende koel 
vers water. 
Laat uw hond zwemmen, als hij dat wil en kan. Vermijd het 
lopen op asfalt. Zoek in plaats daarvan plekken uit waar uw 
hond op gras kan lopen. Ook zand kan zeer warm worden als 
daar lang de zon op staat. 
Rem uw hond op tijd af. Veel honden willen altijd en overal 
spelen en rennen, zeker als u of andere honden ze daarbij 
aanmoedigen. Wees wijzer dan uw hond en rem hem op tijd 
in zijn activiteit. Dat een hond door wil gaan betekent niet 
dat het ook goed voor hem is! 

 
 

www.hadog.be
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