De grote Sennenhonden familiedag
Zaterdag 30 april 2022 vanaf 10u00
Belgische Sennenhonden Club
Wat staat er op het programma?
10u00 – Een selectie.
U heeft een Berner Sennenhond en u wenst te weten wat ervaren keurmeesters van uw beer denken op gebied van karakter
en schoonheid?
Prijs: niet-leden € 75,- , leden € 50,--

10u00 – Een jonge hondendag.
U heeft een jonge Sennenhond tussen de 3 en de 18 maanden waar u trots op bent en u wilt weten wat een keurmeester
ervan denkt?
Prijs: met deelname aan BBQ gratis, zonder deelname aan BBQ € 5,-

10u00 – Een veteranendag.
U hebt een veteraan van minimum 8 jaren oud (op 30 april 2022) die nog fit door het leven gaat? Ook dan moet u er bij zijn.
Voor hen hebben we iest speciaal.
Prijs: met deelname aan BBQ gratis, zonder deelname aan BBQ € 5,-

10u00 – 16u00 – Een wandeling.
Voor de liefhebbers en voor hen die niet deelnemen aan de selectie kunnen deelnemen aan een wandeling in de buurt van het
fort van Brasschaat en ‘Klein Schietveld’.

14u00 – Een socialisatieproef.
Dit is een proef met als doel te onderzoeken of uw Sennenhond sociaal gedrag vertoond tegenover mensen en andere dieren
en zich normaal gedraagt in het verkeer. Op al deze oefeningen mag de hond noch agressief noch bang zijn. Minimum leeftijd
van 9 maanden op 30 april 2022.
Prijs: € 10,-

12u30 – Een gezellige BBQ.
U kunt tijdens onze gezellige BBQ spreken met ander Bernerliefhebbers om ervaringen uit te wisselen of ervaringen en
avonturen delen van uw Bernerberen.
Prijs: € 17,- per persoon met keuze uit 3 stukken vlees of vis en 2 stukken dessert.
Inschrijving voor deelname aan BBQ ten laatste voor 22 april 2022 via e-mail rodger.rabbit@skynet.be
Keuze:
•

BBQ-worst

•

Kippensaté

•

Varkenshaasje met champignonnen- of pepersaus

•

Vispannetje – Rolletjes van tongschar met zeevruchten

•

Gebakken mosselen met ui en paprika (licht pikant)

Alles voorzien van de nodige groenten, brood, enz.
Dessert:
•

Riz Condé

•

Rijstpap met safraan

Voor alle andere deelnames: inschrijvingsformulier via e-mail voor 22 april 2022 naar secretaris@sennenhonden.be
Betalingen op rekening van B.S.C. bij KBC bank: BE04 7330 2132 0731 (BIC: KREDBEBB)
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