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WEGWERKZAAMHEDEN
Het Agentschap Wegen en Verkeer startte op 14 mei met onderhoudswerken op de Waversesteenweg (N4) in Overijse
tussen het kruispunt met de Nijvelsebaan (N218) en de grens met het Waals gewest. De straat krijgt een nieuwe asfalt
laag en plaatselijk wordt het fietspad hersteld. Deze werken zouden één week in beslag nemen. Het verkeer richting Waver
wordt omgeleid terwijl het verkeer richting Overijse over versmalde rijstroken wordt geleid. In beide gevallen is het
afslaan naar de Waaienbergstraat onmogelijk/verboden.
Voor de leden komende van Waver richting Overijse via de N4 is het aangeraden door te rijden tot aan de Nijvelsebaan
(eerste verkeerslichten na de hondenschool), aan deze lichten links af te slaan richting E411, dan de 2de straat links te
nemen (Reutenbeek), deze te volgen en ook hier de 2de straat links nemen (Bergstraat), deze te volgen tot in Tombeek Dorp,
links de Lanestraat te nemen totdat je rechts de Waaienbergstraat kan inslaan.
Voor mensen komende van/via Overijse centrum volg je de Waversesteenweg tot aan de Nijvelsebaan, rechts afslaan en
dan de omleiding zoals hierboven staat, volgen.
Je kan eveneens via de E411 de afrit 3 nemen, de Terhulpensesteenweg nemen richting Overijse, de 1ste straat rechts nemen
(Reutenbeek) en de omleiding volgen zoals hierboven aangegeven.

NIEUWE LESUREN
Vanaf 24 mei ziet de lesplanning op donderdag er iets anders uit: 18.30 uur Debutantenklas, 19.15 uur puppytraining
(tot 19.45 uur), 20.00 uur A-klas (tot 20.45 uur) en om 21.00 uur B- en C-klas (tot 21.45 uur). De D-klassers (honden
met een officieel brevet) hebben de mogelijkheid om ofwel te trainen om 18.30 uur (debutantenklas), ofwel mee te
trainen vanaf 21.00 uur met de C-klas. Vanaf deze datum neemt Chris (Lybeert) de debutantenklas voor haar
rekening. Welkom Chris!

LES’WANDELING’ VOOR PUPPIES
Vanaf 27 mei gaat de puppytraining door onder de vorm van een les’wandeling’ en dit éénmaal per maand, telkens de
laatste zondag van de maand. We starten op de parking van de hondenschool en trainen dan in de omgeving
(Tombeek Dorp, akker- en wandelwegen in de buurt, …). Zorg dat je op tijd aanwezig bent en hou er rekening mee dat
de les dan iets langer kan uitlopen. De lessen van de andere klassen gaan gewoon door op ons trainingsveld!

EXTRA LESSEN OP MAANDAG (OP AFSPRAAK)
Sinds enige tijd organiseert je hondenschool extra (privé) lessen op maandagavond tussen 18.00 en 22.00 uur. Deze
lessen gaan door op afspraak en duren ongeveer 30 minuten.
Tijdens de privélessen is het mogelijk om dieper in te gaan op bepaalde specifieke problemen (uitvallen naar andere
honden, blaffen, moeilijk aandacht houden, ...)
Privélessen zijn ook ideaal om samen in praktijk te zetten wat u in de groepslessen leerde. Wil je met je hond overgaan
naar een hogere klas of wil je binnenkort het officieel brevet behalen en heb je nog problemen met één of meerdere
oefeningen (apporteren, terugsturen naar de plaats, blijven zitten/liggen, los volgen, ….) dan heb je de mogelijkheid
om gedurende een halfuurtje specifiek aan deze oefeningen te werken.

DRUIVENFEESTEN 2018
Van vrijdag 24 tot en met woensdag 29 augustus 2018 is Overijse weer in de ban van de Druivenfeesten, met dit jaar
als thema 'Overijse klinkt'.
Op zondag 26 augustus 2018 wordt Overijse weer onveilig gemaakt voor de doortocht van de Druivenstoet. De stoet is
voor Overijse een jaarlijkse traditie die heel wat volk op de been brengt.
Na de doortocht van de reclamestoet maakt de Druivenstoet de straten onveilig met praalwagens, verenigingen en
externe groepen.
Dit jaar wil ook onze hondenschool deelnemen aan deze folkloristische stoet die om 14.15 uur start ter hoogte van de
brandweerkazerne en eindigt met een optreden om 17.00 uur op het Justus Lipsiusplein.
Wil jij onze vereniging (nog) bekend(er) maken in Overijse en omgeving en ondertussen een centje verdienen voor
onze clubkas laat ons dan iets weten. Ben je en creatieve geest en heb je ideeën rond het thema ‘Overijse klinkt’, laat
het ons dan ook weten!
Meer info volgt nog tijdens en na de lessen.

