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OOSTENDE 
 

Clublokaal en terrein: 

Oostende, Steensedijk z/n,  

in het sportpark De Schorre 

 

Trainingen tijdens Coronatijden 
Wekelijks op woensdagavond: 

* vanaf 19:00 Hr. maximum 10 honden, per half uur 5 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

. 

Wekelijks op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. maximum 12 honden, per half uur 6 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 omgeving van de club 
 



   Voorwoord 
 

 

 Corona blijft ons leven nog steeds beheersen, weliswaar reeds in mindere mate. 

 

 We krijgen meer en meer ademruimte en er zijn al meer mogelijkheden om iets te 

organiseren. We moeten wel nog steeds alert en vooral voorzichtig zijn, daarom 

blijven de veiligheidsmaatregelen nog steeds van toepassing. 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

 Houdt voldoende afstand min 1,50 m. 

 Was en ontsmet uw handen regelmatig en zeker wanneer het noodzakelijk lijkt. 

 Kies om zoveel mogelijk buiten te verblijven. 

 In de kantine is het mondmasker nog steeds verplicht wanneer men zich 

verplaatst. Binnen komen, naar het wc gaan, naar buiten gaan, enz. 

 Zowel binnen als buiten mag men met 8 personen aan een tafel zitten,  

TIPS 

 Laat je vaccineren. 

 Als iedereen van een gezelschap gevaccineerd mogen de mondmaskers af. 

 Ziek of symptomen, blijf liever thuis. 

 Kleiner is fijner – blijf in kleine groepen. 

 

 Momenteel kunnen we nog niet echt activiteiten plannen. We volgens de 

Coronatoestand zo goed als mogelijk verder op. Indien er activiteiten kunnen gepland 

worden, zullen we dat ten gepaste tijde melden. 

 

 We konden gelukkig al een trainingsnamiddag buiten ons terrein organiseren. 

Het was een  navigatietraining waarbij men naar de gekregen coördinaten moest rijden 

om aldaar de oefeningen uit te voeren. Deze waren op 5 plaatsen voorzien. 

 

 Ook dit jaar een rustige aanloop naar de “Tour de France”, en een EK voetbal. 

 

 

Ideeën 

 

Nieuwe ideeën zijn steeds welkom, zowel met betrekking op oefeningen als op toestellen. Het 

bestuur, de hondeninstructeurs en pakwerkers zullen de haalbaarheid ervan bespreken. 

 

Ledenstop 

 

De ledenstop blijft voorlopig nog gehandhaafd. Er wordt geregeld geëvalueerd en wanneer de 

mogelijkheid er is, worden nieuwe leden met een pup, na grondige overleg door het bestuur, 

aangenomen. 

 

Medewerkers 

 

Wij blijven op zoek gaan naar medewerkers, die met verslagen, weetjes, enz… ons 

clubblaadje kunnen verrijken. 

 

Geniet ervan, 

Het bestuur. 



Onze wekelijkse trainingsdagen: in Coronatijden 
 

Op woensdagavond: 

* vanaf 19:00 Hr. maximum 10 honden, per half uur 5 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

Op zaterdagnamiddag: 

* vanaf 14:30 Hr. maximum 12 honden, per half uur 5 x 2 honden 

 op het plein van De Kusthond vzw 

 en op het plein van Happy Dog vzw 

Opgelet!!! 

Uitzonderlijk kan er op bepaalde woensdagen en/of zaterdagen geen trainingen zijn, door 

verschillende omstandigheden: 

 wedstrijden door onze club zelf ingericht 

 training en/of wedstrijden op verplaatsing 

 samenvallen met een wettige feestdag  

 afwezigheid van lesgevers en/of pakwerkers 

 gebruik van ons terrein en kantine door Happy Dog Stene Dorp vzw 

 ….. 

Bekijk daarom regelmatig het infobord in de kantine. 

 

Andere activiteiten voorzien en georganiseerd door onze club: 
 

 

BBQ.  

Voor de traditionele BBQ kijken we nog uit en volgen de Coronatoestand op de voet. 

Indien het toch kan door gaan zullen we u op tijd verwittigen. 

 

Op 07 augustus wordt mogelijks wel een wedstrijd georganiseerd, evenwel beperkt gezien de 

Coronatoestanden, De leden worden daar later nog van op de hoogte gebracht. 

 

Andere activiteiten niet georganiseerd door onze club: 
 

Zaterdag 10 juli is er geen training. 

Ons terrein is niet vrij. 

 

Happy Dog Stenedorp vzw heeft de hiernavolgende activiteiten gepland: 

 

Zaterdag 24 juli: doggy dance  

Onze club is deze dag gesloten er zal  dan ook bij ons geen training kunnen doorgaan.  

 

Zondag 25 juli vanaf 09:00 Hr is er een test sociaal gedrag voor de honden vanaf 1 jaar.  
Ook onze leden kunnen de test afleggen. Normaal volgen nog enkele voorbereidende 

trainingen.  

 

Vrijdagavond 20 augustus is er in Happy Dog vzw, worden de brevetten gespeeld. 

 

Zondag 22 augustus: gehoorzaamheid 

 



 

Zaterdag 04 september: agility.  
Onze club is deze dag gesloten er zal  dan ook bij ons geen training kunnen doorgaan.  

 

Zondag 19 september: flyball. 
 

 

Andere: 
Mogelijks komen er voor ons nog enkele speciale trainingsdagen bij. 

Bijkomende info vindt u terug op ons infobord of per mail. Zo blijft het steeds spannend.  

 

  

 

Waar gebeurd verhaal van Henrietje met zijn hond. 
 

Een Oost-Vlaming, een Antwerpenaar en Henrietje zitten met hun hond op een Ringwedstrijd 

te kijken naar de andere spelers. Er verschijnt plots een geest. 

De geest zegt : "Ik kan je een eeuwig gelukkig, jong en fantastisch leven bezorgen, maar dan 

moet je wel aan 1 voorwaarde voldoen: elk van jullie mag een voorwerp, hoe klein ook, in 

welke rivier of zee gooien, maar als ik het terugvind, dan ga je sterven."  

Zo gezegd, zo gedaan.  

De Antwerpenaar gooit zijn voorwerp in de Atlantische Oceaan. De geest zoekt en zoekt, en 

vindt heel snel de tandenstoker die de Antwerpenaar erin gooide terug. De Antwerpenaar 

krijgt het eeuwig leven niet!  

Vervolgens gooit de Oost-Vlaming zijn voorwerp in de Schelde. De geest zoekt en zoekt en 

zoekt, en vindt uiteindelijk de speldenknop terug. Ook de Oost-Vlaming krijgt het eeuwig 

leven niet. 

Dan is het de beurt aan Henrietje. Hij gooit zijn voorwerp achteloos in de Ijzer, en gaat rustig 

naar huis. De geest zoekt en zoekt en zoekt en zoekt, maar kan maar niet terugvinden wat 

Henrietje in de Ijzer heeft gegooid. Ten einde raad gaat hij naar hem toe, en zegt : "Ik kan niet 

anders dan jou het eeuwig, gelukkig, jong en fantastisch leven geven.  

Dit is me echter nog nooit overkomen, mag ik je vragen wat het juist is wat je er hebt 

ingegooid?"  

Henrietje zwijgt even, glimlacht en zegt dan: " e bruustablette ! " 

 

Huidige CORONA-maatregelen 

 

Maatregelen voor de beoefening van sport en voor de horecasector  

(vanaf 27.06.2021) 

Sport en vrije tijd 

 Er zijn evenementen of voorstellingen. Bijvoorbeeld: theater, professionele 

sportwedstrijden of concerten. 

 Dit mag met maximum 2000 personen binnen of 2500 personen buiten. 



 Je mag in een groep van acht een evenement bezoeken. Of met de mensen met 

wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. Hou 1,5 meter 

afstand van andere groepen. 

 Georganiseerde activiteiten (bijvoorbeeld een club of vereniging) mogen in groepen 

van maximum 100 personen. 

 Er moet altijd een trainer of begeleider zijn. 

 Je blijft zo veel mogelijk in groepen van acht. Of in een groepje met de mensen 

met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

 Kan je de activiteit niet doen in groepjes van 8 (bijvoorbeeld voetbalmatch)? 

Dan mag je grotere groepen vormen. 

 Wat blijft gesloten? 

 Discotheken 

 Dancings 

Sport 

 Sport je in een club of vereniging? 

 Dit mag in groepen van maximum 100 personen. 

 Je blijft zo veel mogelijk in groepen van acht. Of in een groepje met de mensen 

met wie je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

 Kan je de activiteit niet doen in groepjes van 8 (bijvoorbeeld voetbalmatch)? 

Dan mag je grotere groepen vormen. 

 Er moet altijd een trainer of begeleider zijn. 

 

 

Horeca 

 Cafés en restaurants zijn open van 5:00 ’s morgens tot 1:00 ’s nachts. 

 Je mag met maximum 8 personen aan tafel zitten. Of met de mensen met wie 

je samenwoont. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. 

 Je moet aan tafel blijven zitten. Je moet geen mondmasker dragen. 

 Moet je even van tafel om naar de wc te gaan of te betalen? Draag wel een 

mondmasker. 

 Je mag ook een sport op café spelen, bijvoorbeeld biljart. Draag wel een 

mondmasker. 

 Heb je een café of restaurant ? 

 

 

OPGELET!!! 

Dit zijn de gegevens gekopieerd van info-coronavirus.be op 27/06/2021. Aanpassingen 

zijn steeds mogelijk. 
Bron: info-coronavirus.be/nl/faq 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



Hond van het 

kwartaal  
Golden Retriever  

 

Algemeen voorkomen 

De Schot Lord Tweedham trof ooit in een nest jongen van de wavy coated retriever een 

goudgele pup aan. Die kruiste hij met een leverkleurige waterspaniël. Na een aantal generaties 

van strenge selectie ontstond de golden retriever zoals wij die vandaag kennen. De golden 

retriever is niet alleen een uitstekende apporteerhond, maar ook een aanhankelijke, lieve en 

..gehoorzame huis- en familiehond. Hij is zelfs geschikt als geleidehond. Zijn goudkleurige, 

halflange en golvende vacht maakte hem enorm populair. De vacht is dicht en waterafstotend. 

De hond mag alleen effen goudbruin (in verschillende nuances) zijn, niet roodbruin of geel. 

Het is zeer belangrijk om een goede zoektocht te maken als je een Golden Retriever in huis 

wilt halen. Hoe populairder de hond hoe meer overfokte honden je krijgt van het bepaalde ras. 

Vooral bij de Golden Retrievers komen er veel gestoorde honden voor door geen goede 

fokrichtlijnen te houden. Hiermee bedoel ik dat er veel agressie gestoorde honden voorkomen 

en dit is absoluut uit den boze voor dit ras. Omdat er zoveel fokkers zo onzorgvuldig te werk 

gaan moeten de andere goede fokkers hiervoor op draaien. Het terug recht zetten van een ras 

kan wel meer dan 5jaar duren. Iedereen kent de verhalen wel van de Collie (lassie) en 

de Dalmatiër.  

 

Een Golden Retriever opvoeden 

Een Golden Retriever is gemakkelijk op te voeden. Hij leert snel en vergeet niet rap. Het is 

een plezier om met deze honden te trainen. Een consequente opvoeding is nodig maar zeker 

niet met een harde hand. Ze zijn enorm gevoelig voor harde woorden. 

 

Uiterlijk 

Grootte: 51-61 cm Gewicht: 27-34 kg Kleur: goudbruin 

 

Aard 

Het zijn intelligente, vriendelijke, goedaardige, evenwichtige en zelfverzekerde honden. Ze 

zijn goedmoedig en meegaand, ze zijn niet rap 

ergens van onder de indruk. Agressie is uit ten boze. 

De Golden Retriever blaft enorm weinig en past zich rap 

aan. Ook werken ze enorm graag voor hun baas. Hun 

reukzin is enorm. Ook al zijn ze enorm zelfverzekerd toch 

zijn ze gevoelig voor harde woorden. Ze worden niet graag 

alleen gelaten, daarom zijn ze ook aanhankelijk naar het 

hele gezin toe. De meeste Golden Retrievers zijn gek op zwemmen en apporteren, vooral de 

combinatie van deze twee. 

 

 

https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/curly-coated-retriever/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/ierse-waterspanil/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/schotse-herdershond-collie/
https://www.hondencentrum.com/hondenrassen/dalmatier/


Beweging 

Golden Retrievers hebben een groot uithoudingsvermogen. 

Dus een grote wandeling waar ze onaangelijnd kunnen 

ravotten en spelen is zeker niet uit den boze. Ook zijn ze zot 

op apporteren en zwemmen, vooral als je deze twee 

combinaties combineert. Met je Golden Retriever kun je 

verschillende sproten uitoefenen. Gehoorzaamheid, agility, 

flyball, dogydance, dogfrisbee, canicross, .... 

Erfelijke ziekten 

Geen erfelijke ziektes bekend 

 
Bron: Hondencentrum.com 

 

 

Oostende en zijn NIEUW hondenreglement. 

Leiband  
 

De hond loopt steeds aan de korte leiband, behalve op de 

hondenloopweiden en op het strand. 

De Stad beschikt over negen hondenloopweiden waar de hond vrij kan 

rondlopen. 

Strand + loopweiden 

De hond mag vrij rondlopen op het strand in de daarvoor voorziene zones en perioden. Je 

moet echter steeds je hond in bedwang (kunnen) houden en ervoor zorgen dat de openbare 

orde niet wordt verstoord. 

Alle loopweiden op kaart. 

 

Honden op het strand 
 

1 oktober - 31 maart: honden zijn de klok rond welkom op het strand 

April, mei, juni en september: honden zijn niet toegelaten tussen 10.00 en 18.30 uur 

Juli en augustus: honden zijn niet toegelaten tussen 10.00 en 20.00 uur 

Honden mogen vrij rondlopen op het strand behalve op deze locaties (hier moeten honden 

steeds aan de leiband): 

het Sportstrand (zone vanaf de trap ten westen van strandhoofd 7 tot aan het kunstwerk 

‘Hulde aan Léon Spilliaert (Vertigo) ten westen van het Beachhouse en ten oosten van 

strandhoofd 8. 

in het gebied tussen de Westlaan (Raversijde - strandhoofd 15bis) en de grens met de 

gemeente Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20)  - dit is een natuurgebied. 

Op de volgende locaties zijn honden het hele jaar door 24 uur op 24 uur welkom: 

Vanaf strandhoofd 5 op de Oosteroever tot aan de grens met Bredene. 

Op het Klein Strand tussen het Westerstaketsel en de Westelijke Strekdam - Op dit stuk strand 

moet de hond aan de leiband!  

http://stratenplan.oostende.be/?laagid=687


Op het strand vanaf de Westlaan (Raversijde - strandhoofd 15 bis) tot aan de grens met 

Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20).  Op dit stuk strand moet de hond aan de 

leiband!  

Als eigenaar en/of begeleider van de hond moet je steeds de loslopende hond in bedwang 

kunnen houden. De openbare orde mag niet verstoord worden door de aanwezigheid van je 

hond. Hou dus rekening met andere strandbezoekers. Op die manier kan iedereen volop 

genieten van onze mooie kustlijn! 

 

 

 

 

 

 

 

Hondenpoep 

Stad Oostende levert heel wat inspanningen om 

onze straten vrij van hondenpoep te houden. Zo 

worden extra afvalkorven en hondenpoepbuizen 

geplaatst waarin je zakjes met hondenpoep kwijt 

kan. Van hondeneigenaars wordt immers 

verwacht dat zij de hondenpoep van hun 

viervoeter opruimen met een zakje. Zo blijft onze stad aangenaam voor iedereen! 

Alle hondenpoepbuizen op kaart 

Vind je toch geen hondenpoepbuis in de buurt? Ruim dan de hondenpoep op met een 

hondenpoepzakje en neem het mee. Laat de hondenpoep in ieder geval nooit achter (ook niet 

op 

het gras of op het strand)! Hondenpoepzakjes horen thuis in de afvalkorven, 

hondenpoepbuizen 

of thuis bij je huisvuil. Gooi ze in ieder geval niet in de riolen. Als je hondenpoepzakjes in de 

riool gooit komen ze in de regenwaterriolering terecht en gaan ze rechtstreeks de zee in. Denk 

dus aan het milieu en de baders en gooi geen zakjes in de 

riool. 

Dagelijks gaan de Lokale Politie en GAS-vaststellers op pad 

om inbreuken op de Stedelijke reglementering vast te stellen. 

Mensen die de regels aan hun laars lappen en de Stad 

bevuilen, riskeren een Gemeentelijke Administratieve Sanctie 

(GAS) tot 250 euro. 

 

Vergunning nodig? 

Als je één tot vijf honden houdt, hebt u geen vergunning nodig. Als je vijf tot tien honden 

houdt, moet je dit melden bij de dienst Leefmilieu, Stadhuis, vierde verdieping, kantoor 408. 

Voor meer dan tien honden moet je een vergunning aanvragen. Je doet dat ook bij de dienst 

Leefmilieu. 

 

 

http://stratenplan.oostende.be/?laagid=684


Identificatie en registratie 

Bij Koninklijk Besluit moeten alle honden geboren na 1 september 1998 én honden die van 

eigenaar veranderen, worden geïdentificeerd en geregistreerd. Je gaat daarvoor naar een 

erkende vereniging of dierenarts. Die zet een tatoeage of plant een microchip in bij je hond. Je 

krijgt dan een identificatiedocument van de Belgische Vereniging voor Identificatie en 

Registratie van Honden (BVIRH). 

Hondenpoep 
 

Stad Oostende levert heel wat inspanningen om onze straten vrij van hondenpoep te houden. 

Zo worden extra afvalkorven en hondenpoepbuizen geplaatst waarin je zakjes met 

hondenpoep kwijt kan. Van hondeneigenaars wordt immers verwacht dat zij de hondenpoep 

van hun viervoeter opruimen met een zakje. Zo blijft onze stad aangenaam voor iedereen! 

Vind je toch geen hondenpoepbuis in de buurt? Ruim dan de hondenpoep op met een 

hondenpoepzakje en neem het mee. Laat de hondenpoep in ieder geval nooit achter (ook niet 

op het gras of op het strand)!  

Hondenpoepzakjes horen thuis in de afvalkorven, hondenpoepbuizen of thuis bij je huisvuil. 

Gooi ze in ieder geval niet in de riolen. Als je hondenpoepzakjes in de riool gooit komen ze in 

de regenwaterriolering terecht en gaan ze rechtstreeks de zee in. Denk dus aan het milieu en 

de baders en gooi geen zakjes in de riool. 

Dagelijks gaan de Lokale Politie en GAS-vaststellers op pad om inbreuken op de Stedelijke 

reglementering vast te stellen. Mensen die de regels aan hun laars lappen en de Stad bevuilen, 

riskeren een Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) tot 250 euro. 

 

 

Vergunning nodig? 
 

Als u één tot vijf honden houdt, hebt u geen vergunning nodig. Als u vijf tot tien honden 

houdt, moet u dit melden bij de dienst Leefmilieu, Stadhuis, vierde verdieping, kantoor 408. 

Voor meer dan tien honden moet u een vergunning aanvragen. U doet dat ook bij de dienst 

Leefmilieu. 

     

 

 

  

 

 

 

 

Navigatietrainingsnamiddag 

 
Pascal kwam op het genereus idee om oefeningen buiten ons plein te organiseren op 

verschillende locaties. De verplaatsingen dienden te gebeuren met eigen vervoer. Bijkomend 

was dat je op iedere locatie de oefeningen met iemand anders zou uitvoeren. 

Aanvankelijk zouden we het adres van de nieuwe locatie op een blaadje meegeven na het 

beëindigen van de oefeningen op de vorige locatie. 



Gelukkig is Pascal nog al sterk in communicatie en kon iedereen via gsm naar de juiste 

plaatsen loodsen.  

Oefeningen in het bosje langs de Gistelsesteenweg en aan de Keignaertkreek in Zandvoorde. 

Bij Patrick en Stephanie                                           en bij Pascal. 

 

 

 

 

 
Verder nog oefeningen in de wijk Stene en in de Karperstraat. 

Bij Danny          en bij Gino en Conny. 

 

 

 

 
 

 

 

Patrick en Sanchez stonden in het randbos, spijtig genoeg heb ik daar geen foto’s van. 

’s Avond werd de trainingsnamiddag afgesloten met een BBQ,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Met dank aan Olivier voor de foto’s. 

 

 
 

 



Identificatie van huisdieren  

Hond of kat kwijt? Vanaf 1 mei wordt je huisdier terugvinden moeilijker 

door strengere privacyregels 

Vanaf 1 mei worden alle contactgegevens op de chips van huisdieren automatisch anoniem. 

Alleen bevoegde personen zoals dierenartsen en politie kunnen die gegevens dan nog lezen. 

Eigenaars kunnen er wel voor kiezen om die gegevens openbaar te maken, maar dat is niet zo 

makkelijk, ontdekte "De inspecteur" op Radio 2. 
Bron: vrt NWS 

 

Ik zoek verder uit hoe of de eigenaar van een huisdier moet doen om eventueel meer gegevens 

vrij te geven. 

 

  

 

“Het kluchtenhoekje” 
 

Talenknobbel 

Een opa wil een vreemde taal aanleren in de avondlessen voor senioren.  

  

Hij spreekt de jonge lerares aan en vraagt om zich in te schrijven voor een cursus oude 

klassieke talen. 

  

"Welke taal mag dit dan zijn ? Latijn of Oudgrieks ? 

  

"Noch het een noch het ander" antwoordt de kranige opa. 

  

“Ik had eerder gedacht aan  Aramees, de taal die door Jezus werd gesproken!" 

  

"Maar mijn goede meneer", repliceert de lerares. "Aramees wordt niet langer onderwezen, 

want deze taal is reeds 2000 jaar uitgestorven. 

Zeg me eens, waarom zou je vooral Aramees willen spreken?" 

  

"Kijk juffrouw,: Ik heb waarschijnlijk niet lang meer te leven. Dus als ik in het paradijs kom, 

zou ik graag rechtstreeks met Christus communiceren in diens eigen taal”.  

 

"Dat begrijp ik meneer, maar wie zegt dat je naar de hemel gaat?  

Misschien ga je wel naar de hel?” 

 

"Dat is geen probleem, ik spreek reeds vloeiend Arabisch...!" 

 
 
 
 



Medisch weetje. 

WATER DRINKEN 
 

WANNEER WATER DRINKEN ? 

 

Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze dan 's nachts 

moeten opstaan om naar het toilet te gaan. 

 

HARTAANVAL EN WATER. 

 

Ik wist dit allemaal niet. Interessant..... 

Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen vaak zoveel moeten plassen 's nachts. 

Zijn antwoord was: 

De zwaartekracht houdt het water in het onderste deel van je lichaam wanneer je rechtop staat 

of zit. 

Dat is de reden waarom de benen opzwellen. 

Wanneer je ligt zoekt het onderste deel van je lichaam evenwicht met de nieren. 

Dan verwijderen de nieren het water samen met de afvalstoffen omdat het gemakkelijker gaat. 

Water is essentieel om afvalstoffen uit je lichaam te verwijderen. 

Ik vroeg aan de cardioloog wat de beste tijd is om water te drinken.  

De cardioloog zei: 

 

Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 

2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 

1 glas water 30 minutenvoor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 

1 glas water voordat u een bad (of douche)neemt, verlaagt uw bloeddruk. 

1 glas water voordat u gaat slapen,vermijdt een beroerte of een hartaanval. 

 

Water drinken voor het slapen gaan, vermijdt ongewenste beenkrampen tijdens de nacht. Uw 

beenspieren zoeken namelijk vocht op wanneer ze verkrampen. 

 
 

Allerlei 

 Enkele belangrijke tips voor deze zomer:  

 

 Laat uw hond niet achter in een afgesloten auto die in de zon staat of tijdens zomerse 

temperaturen. 

 Geef aandacht aan de verzorging van uw hond.  

 Zorg dat hij altijd vers water heeft. 

 Opgelet voor de teken. 

 Zwemmen in stilstaande poelen, tijdens langdurende en aanhoudende hitte, kan 

gevaarlijk zijn voor o.a. blauwalgen,  legionella, botulisme, ziekte van Weil en 

zwemmersjeuk. 

 

Reacties, opmerkingen en nieuwe ideeën 
Deze zijn steeds welkom bij de secretaris Patrick Salenbien: 

patrick.salenbien1@telenet.be 


