
Duinenwandeling voor pups en 
préjunioren op zondag 23 april 2023 

 
 

 

 

Op zondag 23 april 2023 is het geen gewone les op onze terreinen want dan vindt 

de Grote Flyball-wedstrijd plaats.  

Voor onze puppy’s en pré-juniors, voorzien wij een wandeling in het duingebied 

“Loonse en Drunense duinen” in Nederland. Het is een natuurpark met 

afwisselend bos-en duinlandschap. Iedereen rijdt met eigen vervoer naar de 

parking van taverne/restaurant Bosch en Duin, Schoorstraat 50 te 5071 RC  

Udenhout  Nederland waar we om 13u verzamelen. Er is gelegenheid om vers 

drinkwater te nemen en een toiletbezoek is ook mogelijk. We vragen aan elke 

deelnemer om een fluo hesje te dragen. 

We wandelen stipt om 13u30 het bos in en na een 300m bevinden we ons in een 

hondenlosloopgebied. Wie wenst kan zijn hondje laten loslopen of aan een lange, 

flexi of gewone leiband laten meewandelen. Voor de allerkleinste pupjes kan een 

verkorte wandeling worden gedaan, de oudere hondjes kunnen een grotere 

wandeling tot 3,5km doen. Na de wandeling staat het u vrij om gebruik te maken 

van de taverne Bosch en Duin voor een hapje en een drankje.  

De wandeling is niet toegankelijk voor kinderwagens, hondenbuggy’s of 

rolstoelen omdat we wandelen in het mulle zand. Kies dus ook geschikt schoeisel 

uit. Wij hopen dat jullie begrijpen dat oudere hondjes NIET welkom zijn  op deze 

wandeling, tenzij ze deel uitmaken van het gezin van de pup en sociaal zijn. Indien 

uw hond te druk is voor de pups, kan gevraagd worden om de hond aangelijnd te 

houden. Familieleden en vrienden (zonder hond) mogen meewandelen. 

Als je NU inschrijft en je mag voor 23-4-23 overgaan naar de juniors dan ben je 

met jouw pup/junior tóch nog welkom op de duinenwandeling. 

Afval droppen we in de daartoe voorziene vuilbakken of nemen we mee naar huis. 

We nemen mee: Europees paspoort hond – Drinkwater – Poepzakjes – Snoepjes - 

Fluo hesje - Geschikte stapschoenen - Eventueel lange lijn of flexi-lijn - Goed 

humeur en veel goesting 

Inschrijvingsformuliertjes liggen in ’t Twinkeltje op Hondenschool Pallieter. 

Inschrijvingsgeld: € 5,00 per hondje. Hiervoor krijg je ter plaatse een 

verrassingspakketje.  Betaling bij voorkeur met bancontact. 

INITIATIEFNEMERS EN COORDINATIE:  Ingrid Smets en Nancy Dauwe 


