
 

  

 

De laatste lessen van dit jaar zijn afgerond. Het volgend blok start op zaterdag 6 januari 2018 en hopen 
u op zondag 7 januari 2018 te ontmoeten in de kantine om samen met ons het glas te heffen op het 
nieuwe jaar! De nieuwjaarsreceptie start om 14.00 uur met een oliebollenwandeling en bij terugkomst 
van de wandeling staat er heerlijke erwtensoep en een broodje knakworst voor u klaar.  

  
 
 
 

  

  

  

    
  

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

         
https://nl-nl.facebook.com/KcNijmegen/ 

Wij zijn op zoek naar enthousiaste leden om 
onze commissie aan te vullen.  
 
De activiteitencommissie buigt zich over de 
organisatie van verschillende activiteiten op 
de hondenclub. Je kunt denken aan de 
volgende werkzaamheden:  
 
 -Meedenken over de invulling van activiteiten  
-Op touw zetten van verschillende activiteiten  
-Meehelpen op de dagen van de activiteiten 
Voorbeelden van activiteiten waarbij je 
betrokken zult zijn: wandelingen, de open 
dag, de dag van de hond, de clubmatch, 
lezingen en diverse andere activiteiten.  
 
Lijkt het je leuk om deel van deze gezellige 
commissie uit te maken, mail dan snel naar: 
activiteitencommissie-
kcnijmegen@outlook.com 

16 & 17 december 
2017 
7 januari 2018 
17 juni 2018 
26 augustus 2018 

De Kerstshow  
 
Nieuwjaarsreceptie 
Clubmatch 
Open Dag 

  

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP  

Vóór 1 december van het lopende jaar 
schriftelijk of per e-mail bij de cursus- en 
ledenadministratie: 
cursusledenadmin@kcnijmegen.nl 
U ontvangt altijd een bevestiging van uw 
uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet 
ontvangen door de cursus- en 
ledenadministratie.  

  
  Nieuwsbrief KC Nijmegen december 2017   

Belangrijke data 
    

Nieuws van de Penningmeester 

Activiteitencommissie Vacature 



  
 
 
 

 

De Kerstshow  

 

Op 16 en 17 december as vindt De Kerstshow 2017 plaats in de Evenementenhal te 
Gorinchem. 
Bij het organiseren van de Kerstshow komt veel kijken en zonder de hulp van vrijwilligers lukt ons 
dat niet. Zo zijn er voor de opbouw circa 25 vrijwilligers nodig en gedurende de showdagen voor 
allerlei taken eveneens circa 25 vrijwilligers. Gelukkig hebben wij al jaren een vrij vaste groep van 
vrijwilligers die ons komen helpen, maar daar zit uiteraard ook verloop in, zodat wij uw hulp goed 
kunnen gebruiken.  
Hebt u interesse om mee te werken in het vrijwilligersteam, dan vragen wij u contact op te nemen 
met onze secretaris Mw. Annette Oostervink, dit kan telefonisch op nummer 06-43249984 of per  
e-mail: secretaris@kcnijmegen.nl 



 
 
 Kerst en honden 

De feestdagen zijn een vreemde tijd voor onze honden. Hun gebruikelijke huiselijke omgeving is 
gevuld met bomen, bloemen en andere decoraties en er zijn allerlei vreemde geluiden, zoals 

vuurwerk, te horen. Je routine zal waarschijnlijk veranderen en er kunnen onbekende bezoekers 
langskomen. Stuk voor stuk kan dat tot stress leiden. 

We hebben geprobeerd om je op een paar van de meest voorkomende kerstgevaren rond het huis te 
attenderen waar het je hond betreft. Het spreekt voor zich, bij twijfel over iets altijd de dierenarts 

bezoeken. 

Gevaren voor de voedselveiligheid 

Chocolade, uien, noten, blauwe kaas, fruit cakes, puddingen, ze kunnen allemaal giftig zijn voor 
honden. Kijk uit voor kalkoenbotten, omdat deze verstikking, constipatie of schade aan de darmen van 
je hond kunnen veroorzaken. Kijk ook uit met je hond te veel verwennen, plots veel meer eten is ook 

niet goed voor hem. 

Kerstbomen 

De meeste soorten zijn niet echt heel giftig, maar kunnen toch milde gastro-intestinale klachten 
(braken en / of diarree) veroorzaken als ver op gekauwd wordt. Dennennaalden kunnen vast komen te 

zitten in de poten en irritatie veroorzaken en tot irritatie of perforatie van de darmen leiden indien je 
hond ze binnenkrijgt. Dagelijks stofzuigen, de voer- en drinkbak niet onder de boom zetten,  

het helpt problemen te voorkomen. 
Kerstversiering zijn aantrekkelijk en mooi om naar te kijken, helaas betekent dit meestal ook dat ze 
verleidelijk zijn voor je hond. Weliswaar zijn ze zelden echt giftig, maar bij inslikken kunnen er wel 

problemen ontstaan. Kerstballen kunnen versplinteren in de maag en perforaties veroorzaken, 
slingers worden vaak ineens naar binnen geschokt en kunnen tot verstopping etc. leiden. Bovendien, 
zo 'n lange draad door het spijsverteringsstelsel...  Electrische bedrading kan als er op gekauwd wordt 

tot elektrische schokken leiden. En de lampjes kunnen ook versplinteren. 

Hulst, maretak en poinsettia (kerstroos) 

Al deze mooie feestelijke kerstplanten zijn mild giftig als ze worden ingeslikt en kunnen braken, kwijlen 
en diarree veroorzaken, om er maar een paar te noemen, dus zorg dat deze buiten bereik van je hond 

blijven. 

Batterijen 

Inslikken van batterijen komt vaker voor in deze tijd van het jaar. Als de batterij wordt gekauwd en 
doorboort kan dit chemische brandwonden en vergiftiging door zware metalen veroorzaken. Als ze 

geheel worden doorgeslikt is het mogelijk dat ze een obstructie veroorzaken. Alle batterijen zijn 
potentieel giftig, dus als je vermoedt dat je hond iets heeft ingeslikt van dit soort, gelijk naar 

de dierenarts. 

Cadeautjes 

Ze liggen mooi onder de boom, maar pas op. Het cadeautje waar chocolade in zit, je hond pakt het 
wellicht onder de boom vandaan. Maar kan ook gaan kauwen op de linten, en deze inslikken. Zorg 
ervoor dat alle smakelijke of verleidelijke cadeautjes buiten het bereik van Fikkie blijven, dan heb je 

een stuk rustiger kerst. 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vuurwerk en honden  

Net als knallende kurken en oliebollen hoort vuurwerk voor ons bij het inluiden van het nieuwe jaar. Maar 
voor huisdieren betekent het afsteken van gillende keukenmeiden en rotjes veel angst en stress.  
Met onderstaande tips houd je de jaarwisseling ook voor jouw hond, kat, konijn of ander dier prettig. 

Train je huisdier vooraf: 

 Laat je huisdier langzaam en tijdig wennen aan vuurwerk, met hulp van cd’s of een app met 
vuurwerkgeluiden; 

 Volg een vuurwerktraining bij een hondenschool. Begin daar wel tijdig mee! 

Op oudejaarsdag: 

 Het gebruik van kalmerende medicijnen is niet ideaal. In sommige gevallen wordt het dier wel 
verdoofd, maar blijft het gehoor hetzelfde. Soms wordt het dier zelfs gevoeliger voor geluid. Dan is 
het dus nog steeds angstig, maar kan er niet op reageren. Als de hieronder beschreven 
alternatieven niet werken, overleg dan altijd met je dierenarts voor de juiste medicatie; 

 Laat je hond op oudejaarsnacht al voor 22.00 uur aangelijnd uit; 
 Houd katten in huis en zorg dat kattenluik, ramen en deuren gesloten zijn; 
 Stel het avondeten van je huisdier uit tot later op de avond. Als dieren hongerig zijn, hebben zij 

minder aandacht voor het vuurwerk; 
 Laat je dier liefst zelf een plekje in huis opzoeken waar het zich prettig voelt; 
 Sluit de gordijnen, laat het licht aan en zet radio of TV aan. De prikkels van buiten vallen dan iets 

minder op; 
 Zorg dat je dier gechipt en geregistreerd is en zijn naamkokertje om heeft. Mocht hij onverhoopt 

weglopen of ontsnappen, dan kan hij sneller met je herenigd worden; 
 Troost je dier niet overdreven. Het dier krijgt daardoor bevestigd dat er iets mis is en dat zijn angst 

terecht is. Gedraag je zo normaal mogelijk; 
 Straf je dier niet bij een angstige reactie; 

 

     



  

Stille nacht, tovernacht rs 

over ware vriendschap 

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten zich. 

Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht. 

 

Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort door de 

sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem.  

Riton had geen familie en geen thuis. 

 

De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn 

weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen.  

 

Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht... Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan?  

Om zijn nek had hij een halsband met een ster. 

 

Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. "Ben je verdwaald?  

Dan kunnen we beter bij elkaar blijven." De hond keek hem aan.  

 

Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. 

"Hier!" zei hij met een glimlach. "Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet." 

 

Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog 

wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. "Kom," zei Riton. Hij zette de kraag 

van zijn oude, versleten winterjas op. "Laten we schuilen in die hut." 

 

Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: "Schrik niet en luister. Ik 

ben geen hond. Ik ben een tovenaar." "Jij? Een tovenaar?" zei de oude man verbaasd. 

 

"Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen," zei 

de tovenaar. " En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. 

Vertel me wat die wens is." 

 

"Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig," zei Riton. "Maar ik heb altijd al een hond gewild."  

De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend  

van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op. 

Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken.  

En zijn vriend, de hond, volgde hem. 

 

Samenvatting 

Een kerstverhaal over ware vriendschap. Een verhaal over een oude man die niets bezit en  

die toch geen andere wens heeft dan de vriendschap van een hondje.  

En een tovenaar die zoveel waarde hecht aan deze wens dat hij zelfs  

bereid is zijn toverkracht ervoor op te geven.  

Samen zorgen ze voor dit bijzondere verhaal over ware vriendschap. 
 

* * * 



 

 
 
 
 
 

 


