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Eindejaarsnieuwsbrief 2017
Traditioneel staat de decembermaand veelal in het teken van cadeautjes en net zoals de afgelopen twee jaar ga ik graag met deze
traditie mee....
GRATIS PRIVÉ LES SPEUREN NAAR ‘VERMIST’ PERSOON
Nieuwsbrieflezers mogen zich opgeven voor een speurles van circa 45 minuten. Dit is
een gratis privé les. De voorwaarden zijn als volgt:

Je stuurt een duidelijk en stabiel gefilmd fimpje in van:
o een hond die speurt of neuswerkt en/of
o een hond die (lichamelijk) niet goed in z’n vel zit, en/of
o een hond die rustig en ontspannen speelt (met mens, dier of voorwerp).

Het filmpje mag door mij worden gebruikt als lesmateriaal.

Je kunt het filmmateriaal insturen tot 5 januari a.s.

De winnaars worden in de eerstvolgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

De les vindt plaats in januari of februari 2017 in een groengebied omgeving
Amstelveen.

Het maximum aantal aanmeldingen is 3.
Je kunt je eenvoudig aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl.
Guus en Lófi kiezen de winnaars dus over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd

SPEUREN OP ‘VERMISTE’ PERSONEN IN HET KORT UITGELEGD
Speuren is een natuurlijke activiteit en geschikt voor elk ras, voor iedere kruising en voor elke
leeftijd. In het kort uitgelegd: we zetten in een groengebied een route uit door middel van
voetstappen, je laat je hond een voorwerp ruiken dat de geur van de loper heeft, je hond pikt
de lucht op en volgt het spoor.
We beginnen heel eenvoudig en bouwen het stap voor stap uit, steeds zonder druk.

DECEMBERMAAND – CADEAUMAAND
Cadeautip: de MichelleVrolijk.nl cadeaubon!
Je kunt de bon cadeau geven of cadeau vragen, ze zijn verkrijgbaar voor ieder gewenst
bedrag en onbeperkt geldig. De bon is te gebruiken voor speurlessen op ‘vermiste’
personen, neuswerk sessies, lezingen, workshops, fotoshoot, opleiding pijn bij honden
2018 (of een deel daarvan), etc.
Meer informatie?
Mail naar info@michellevrolijk.nl

VAKANTIE!
MichelleVrolijk.nl is in verband met de feestdagen gesloten van 14 december 2017 tot en met
5 januari 2018: een paar weken quality time
Mails worden zo spoedig mogelijk na de
vakantie beantwoord. Aanmeldingen voor de opleiding Pijn bij honden worden wel tijdens de
vakantie beantwoord.
<3

Tot slot nog een vakantietip: recent heb ik het volgende boek cadeau gekregen: ‘Dingen die
je alleen ziet als je er de tijd voor neemt’, geschreven door Haemin Sunim. Daar ga ik
binnenkort de tijd voor nemen 

* * * IK WENS IEDEREEN GEZELLIGE FEESTDAGEN EN EEN MOOI EN GEZOND 2018!! * * *
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