EH B O
Informatie over eerste
hulp bij honden

De Nederlandse Berner Sennen Vereniging (NBSV) houdt haar najaarsvergadering
(ALV) op 6 oktober 2018 bij de
Apeldoornse Kynologen CLUB (AKC), Polderweg 5 te 7327 GX Apeldoorn.
Deze vergadering is bedoeld voor haar leden en start om 11.00 uur.
Na deze vergadering organiseren wij om 12:30 een bijeenkomst waar een lezing
wordt gegeven over eerste hulp bij honden. Wouter Kranenbarg, dierenarts bij het
Dierenziekenhuis Nunspeet, neemt ons mee van de theorie van de hond naar
oorzaken waar je mee te maken kunt krijgen.
Het programma ziet er als volgt uit:

Het laatste onderwerp “ Verbanden/spalken “ doen we 6 april 2019 en dan mag je je
hond meenemen en zelf ook met verband oefenen nadere info volgt nog.
Voor we gaan oefenen is het aan te raden deze lezing te volgen om te weten wat je
allemaal met je hond kunt mee maken en hoe je hond reageert en dat verzorging en
voeding heel belangrijk zijn. Kom dus naar deze interessante lezing.
Aansluitend op de ALV van 11:00 beginnen we om 12.30 uur met de lezing.
Vanaf 12.00 uur is de kantine open voor diegenen die trek hebben in een broodje,
frites etc.
De lezing is kosteloos voor leden van de NBSV.
Ben je geen lid, dan ben je van harte welkom en vragen wij een bijdrage ad € 5 per
persoon.
Wil je de lezing bijwonen, meld je aan ( leden en niet leden ) door een mail te sturen
naar evenementen@bernersennenhond.nl noem
> Naam
> Lidmaatschapsnummer
> Hoeveel personen je komt.
Het overmaken van de bijdrage € 5 per persoon ( niet leden ) kan naar
NBSV te Wognum NL65INGB0004467446. o.v.v. EHBO Lezing
Je mag ook een vraag stellen aan de dierenarts omtrent dit onderwerp. Zo heb ik een
vraag over “ Hoe herken je dat je hond een maagdraaiing heeft “.
We zien jullie graag op 6 oktober 2018 om 12.30 uur bij de AKC , Polderweg 6, 7327
GX Apeldoorn.
Met vriendelijke groet,
Jan Kranenbarg
Voorzitter NBSV

