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Michelle Vrolijk
Nieuwsbrief 1 - januari 2018
Allereerst de beste wensen voor 2018! Ik hoop dat het een beestachtig goed jaar gaat worden voor ons allemaal! 2018 is het jaar van de
hond; dat lijkt mij een extra reden om je eigen kennis uit te breiden waarvan jij én je hond zullen profiteren... 
In deze nieuwsbrief vind je:
Het lesprogramma 2018 tot nu toe
De winnaars van de december actie (gratis speurles)
Twee hondenvakantietips

LESPROGRAMMA 2018
Hieronder vind je het lesprogramma 218 tot nu toe. Er zal nog het e.e.a. worden toegevoegd.
OPLEIDING PIJN BIJ HONDEN
De basisopleiding Pijn bij honden vindt plaats op 17/18 maart, 5/6 mei en 16/17 juni, met
20 verschillende sprekers over allerlei facetten rondom hetzelfde onderwerp.
Leer ‘Óut of the box’ denken, kijken
en doen!

Sprekers zijn o.a. Paul Mandigers, Anneke Schelingerhout, Caspar Broekman, Marieke de
Vries, Tannetje Koning en Frans Knaake. Het volledige programma en alle overige informatie
kun je vinden op http://michellevrolijk.nl/opleiding-pijn-bij-honden.html
WORKSHOP ‘DOOR DE OGEN VAN DE HOND: LICHAAMSTAAL EN HANDLING’
Datum: Driedelige workshop op 19 mei, 26 mei en 2 juni 2018
Locatie: Amstelveen
Tijden: Sessie 1 en 2: 10.00 - 12.30 uur en sessie 3: 10.00 - 13.45 uur
Kosten: € 87,50 met hond en € 67,50 zonder hond
Aantal deelnemers: 4 personen waarvan maximaal 3 met hond. Sessie 3 gaat steeds met één
hond tegelijk waardoor ook minder sociaal vaardige honden kunnen deelnemen
Omschrijving: Door middel van informatie, praktijkvoorbeelden en beeldmateriaal wordt
gekeken naar zaken die het leven van een hond beïnvloeden. Het doel is het verbeteren van
het leven van de hond daar waar mogelijk. Deelnemers leren breder kijken, anders handelen,
problemen voorzien en consequenties begrijpen. Ze krijgen als het ware een kijkje in het leven
van hun hond waardoor het leven van beide wijzigt.

Sessie 1 (19 mei): Introductie, theorie en videomateriaal (zonder honden).

Sessie 2 (26 mei): Observeren in de praktijk (zonder eigen honden).

Sessie 3 (2 juni): Praktijksessie met eigen honden.
Deelnemers krijgen vooraf een vragenformulier toegezonden zodat de workshop zo veel
mogelijk op maat gemaakt wordt.

LEZINGEN IN AMSTELVEEN (let op: de lezing van 27 januari zit bijna vol!):












27 januari: Probleemgedrag bij honden: leer over oorzaken én oplossingen
17 februari: Quality time & teambuilding: hoe beter de band, hoe beter de basis
31 maart: Hond, gezondheid en dierenarts: kleine wijzigingen maken een verschil, in
gezondheid én gedrag
15 april: Case studies I: voorbeelden uit de praktijk met videomateriaal: eye-openers!
27 mei: Case studies II: voorbeelden uit de praktijk met videomateriaal: eye-openers!
30 juni: Blafgedrag: wanneer blaffen een probleem wordt voor hond, mens en omgeving
22 september: Spelgedrag bij honden: wat is spel, wat wordt 'pesten' of opdringerig en hoe
voorkom je dat?
21 oktober: Probleemgedrag bij honden: leer over oorzaken én oplossingen
3 november: Pijn bij honden: een belangrijke trigger voor probleemgedrag
9 december: Tips en tops rondom neuswerk voor honden: 'n cadeau voor hond en mens

Tijden: 13.00 - 15.15 uur m.u.v. de lezing van 3 november, deze is van 13.00 tot 15.45 uur.
De prijs is EUR 25 en je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar info@michellevrolijk.nl.
Punten toekenning is aangevraagd bij o.a. de Raad van Beheer.

WINNAARS DECEMBER ACTIE
De winnaars zijn:

Jason G.

Anne K.

Madelon K.
Van harte gefeliciteerd! Julie ontvangen binnenkort een mail met een data-voorstel.

HONDENVAKANTIETIPS
Rijkdom komt in verschillende vormen. Het winnende oudejaarslot (deze keer won ik 35 euro
) ,maar het zit ‘em ook of misschien wel juist in ‘kleine’ dingen:
Ik was recent een paar dagen naar het Drents Friese Wold. Een aanrader en mooi in ieder
jaargetijde. Daarom heb ik hieronder twee vakantietips neergezet, waar honden niet slechts
‘getolereerd’ worden maar meer dan welkom zijn. Ik ken beide locaties en vind ze fantastisch!
Foto: Staatsbosbeheer

https://www.easterwood.nl/ Alles is erop gericht om samen met je hond(en) te genieten. De tuin
is geheel omheind, en of je nu één of acht honden meeneemt, ze zijn allemaal welkom.
https://www.drenthevakantie.eu/bungalow.html De Bosuil ligt in bijna 3000 m2 privébos dat
goed en geheel omheind is.

Met warme groet,
Michelle Vrolijk

