
Na een lange tijd van voorbereidingen was de open 
dag aangebroken. De laatste puntjes werden op de i 
gezet. De weergoden waren ons goed gezind; het zon-
netje scheen, de temperatuur was lekker.

Vanaf 11 uur werden de bezoekers ontvangen door 
een paar levensgrote “honden”. Zij ontvingen een tasje 
met een proefzakje hondenvoer van Royal Canin, een 
balpen van ons hondenpension en een lootje om later 
een prijs voor de hond te kunnen winnen.

De gasten werden verwelkomd met een kopje kof-
fie of thee met iets lekkers erbij. Er was een gezellige 
hoek ingericht waar bezoekers samen met hun trouwe 
viervoeter gratis en vakkundig door Gaby van de Kar 
op de foto werden gezet. In groepjes werden er rond-
leidingen gegeven door het personeel, waarbij uitleg 
werd gegeven over het reilen en zeilen van het pension 
en er vragen konden worden gesteld. Verder was er 
een speelweide ingericht met behendigheidstoestellen 
waar belangstellenden aan konden deelnemen, al dan 
niet onder begeleiding van Marion en Marlou. Vele hon-
den/hondjes zijn door de slurf gegaan, langs de slalom-
stokken en over de wip. Men bleek hier erg enthousiast 
over te zijn. Ook de demonstraties pakwerk werden 
goed bezocht. Er werd duidelijk uitleg gegeven en men 
kon met eigen ogen zien dat de hond gefocust is op het 
voorwerp waar hij in bijt. Het pakwerk is niet aan een 
ras gebonden, wat telt is dat de hond en zijn baasje er 
samen veel plezier aan beleven. 

In de tent konden de bezoekers nog even nagenieten 
(of bijkomen) onder het genot van een hapje en een 
drankje. Voor de honden werd door Vobra een speciale 
hondenlunch geserveerd. Hun baasjes mochten kiezen 
wat de hond te eten kreeg; hondenworst, verschillende 
soorten brokken, kauwsticks. De hond kon zelfs plaats 
nemen aan tafel, wat erg leuke taferelen opleverde. In 
de tent was ook een stand van het dierenasiel te vin-
den. Ook hierin was men zeer geïnteresseerd. Er werd 

o.a. een sponsorloop onder de aandacht gebracht, 
waarbij mensen samen met hun hond een bepaalde 
afstand in het Mastbos kunnen wandelen of hardlo-
pen. Ook de dierenpolitie is ook nog even ter plaatse 
geweest, maar kon helaas niet lang blijven. En als 
laatste kon men met het lootje deelnemen aan “botje 
trekken” (een variant op het touwtje trekken). De 
prijzen varieerden van een speeltje tot een dag verblijf 
in het pension of een wasbeurt, dit alles voor de hond 
natuurlijk.

Wij kijken terug op een zéér geslaagde open dag, die 
door ruim 725 personen werd bezocht. Wij willen 
eenieder bedanken voor de getoonde interesse en de 
ontvangen attenties. Ook een speciaal woord van dank 
gaat uit naar;
Gaby van de fotografie, John en het team van het pak-
werk van ‘hondenschool de hondenleraar’ , Marion en 
Marlou van de behendigheid, de medewerkers van het 
dierenasiel, Royal Canin en Vobra. En last but not least; 
deze dag hebben wij kunnen realiseren mede dankzij 
de inzet van ons team, een team waar wij trots op zijn!
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