Spelletjesdag 2018
Jawel, volgende maand is het weer zover: onze Jaarlijkse Spelletjesdag! Op

Zaterdag 23 juni 2018 vanaf 11.00 uur
gaan we er weer een feest van maken!
Inmiddels al een flinke traditie geworden: Ieder jaar vieren we de verjaardag van de
hondenschool in de vorm van onze bekende Spelletjesdag. Een feest waarbij plezier en
gezelligheid voorop staan. Veel Oud Hollandse Spelletjes, samen met je hond! Blikgooien,
ringwerpen, grabbelton. En dat alles uiteraard in wedstrijdvorm voor de enorme
wereldberoemde wisselbeker!
Wat vooral belangrijk is op deze dag is wat we eigenlijk het hele jaar ook tijdens de training
zo belangrijk is: Plezier met elkaar hebben! Dat samen met andere baasjes is hét recept voor
een geweldige gezellige dag! Iedereen is welkom, jong en oud! Kinderen onder de 18 jaar
mogen meedoen, mits onder begeleiding. Ben je boven de 50? Kun je ook gerust meedoen,
we passen graag wat dingen aan 😉
Het programma is als volgt: Om 11.00 uur is iedereen van harte welkom. Bij aanmelding en
betaling ontvang je een consumptiebon. Deze kun je bij de catering inleveren voor een kop
koffie of thee en wat lekkers. Uiteraard is de catering ook dit jaar weer goed bemand en kun je
in de ochtend lekkere broodjes kopen en rond 13.00 uur gaat de BBQ weer aan. We zorgen er
weer voor dat de prijs van het eten en drinken laag blijft, we willen alleen uit de kosten
komen.
Als iedereen er is gaan we tussen 11.15 en 11.30 uur van start. Jullie gaan in teamverband aan
de slag met de meest geweldige/leuke/grappige/knotsgekke spellen! Meestal duren de
spelletjes tot een uur of 14.30 uur. Uiteraard hebben we daarna de prijsuitreiking. Er zijn ook
dit jaar weer mooie prijzen te winnen met dank aan Prins Petfoods en PetsPlace Emmeloord.
Iedere deelnemer ontvangt ook weer een mooie goodybag.
Ook zal “Dog Eyes Snacks” aanwezig zijn met een stand met allerlei heerlijke hondensnacks
en PetsPlace Emmeloord met leuke producten voor je hond.
Een dag voor iedereen: is je hond groot/klein/oud/jong/sociaal/wat onzeker/perfect luisteren
of juist wat minder? Of als baas jong/oud/sportief/wat slechter ter been? Iedereen is welkom
en er wordt met iedereen rekening gehouden!
Voor een sfeerimpressie van vorige jaar: Bekijk hier de foto’s van vorig jaar
Inschrijving kost € 5,= per hond incl consumptiebon voor gratis koffie/thee met lekkers!
Zin in een leuke dag met je hond? Kom dan ook!
Schrijf je dan nu snel in via info@dogeyes.nl
(Oud) Cursisten maar ook bekende en fans van de hondenschool mogen allemaal meedoen!
In verband met de indeling van de teams graag opgeven hoeveel personen er mee doen en hoe
oud de kinderen zijn die meedoen.

