Hovawart Club Nederland Evenementen NIEUWS

HCN Evenement 8 oktober 2017, PUINZOEKEN

Wegens enorme succes in 2016, nu op 8
oktober, nogmaals PUINZOEKEN
Datum:

8 oktober 2017

(bij enorme interesse ook 29 oktober)
Tijd:

10.00 – 16.00

Locatie:

Bork Sloopwerken B.V.
Zwartschaap 46
7934 PC Stuifzand ( vlakbij
Hoogeveen)

Max. aantal: 10 !!(geef je dus snel op)

Kosten:

€ 80 euro voor gehele dag (hond
plus geleider), dit is incl. koffie,
thee en lunch. *

Inschrijven kan t/m 1 september 2017!

Kijk voor verhalen en impressies van
puinzoeken in 2016 op www.hovawartclub.nl
onder evenementen/workshops

In samenwerking met Martine Dietz van Ccoons Compass (en voorheen ook onze
puinzoekbegeleidster namens Oger Zoekhonden) is er voor de HCN de gelegenheid om samen met
uw hond op een puinlocatie een hele dag te trainen en te zien hoe wij onze honden leren mensen
te vinden en te verwijzen onder het puin. Nieuwe ondergronden, obstakels, donkere stukken, dus
spannend!
Na ontvangst met koffie of thee en iets lekkers maken start een veelzijdig programma. Aan het
einde van de dag heeft u uw hond de beginselen bijgebracht van het vinden en zelfs van het
uitgraven van een slachtoffer onder het puin. De dag wordt afgesloten met een kleinigheidje.
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Aanmeldingsformulier
U kunt zich aanmelden via het onderstaande inschrijfformulier. Of mail alle gegevens naar
evenement@hovawartclub.nl ovv “het betreffende evenement!” Opgave verplicht tot betalen en
VOL is VOL !!! Er is plek voor 10 honden. Als het storm loopt, kunnen we nog 10 op 29 oktober
plaatsen. Maar eerst wordt 8 oktober gevuld.
Workshop Puinzoeken 8 oktober à €80

10-16 uur (inschrijven t/m 1 september!)

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Emailadres
Naam hond
Leeftijd hond
Ik kom alleen, zonder hond om te kijken * (€40
euro)
*Mensen die alleen willen komen kijken zonder hond betalen 40 euro krijgen ook de lunch!
(Dit is omdat Martine verantwoordelijk is voor alle mensen op het terrein)
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