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Activiteitenprogramma 

Corona-maatregelen:  
Handgel aanwezig 

 
2020 

Datum Tijd Lokatie Inhoud Leeftijd hond 

Donderdag 28 mei 
2020 

19.15 
Noordduinen 

Campingweg! 
Duin- en 

strandwandeling 

Vanaf 6 
maanden 

Zaterdag 6 juni  
2020 

10.15 
Welkoop 
Rijnsburg 

Puppyles 
Tot ong. 9 
maanden 

Donderdag 11 juni 
2020 

19.15 
Zuidduinen 
Soefitempel 

Duin- en 
Strandwandeling 

Vanaf 6 
maanden 

Vrijdag 12 juni  
2020 

16.15 
Welkoop 
Rijnsburg 

Kind & Hond 
Alle 

leeftijden 

Woensdag 17 juni 
2020 

19.15  
De Paauw 
Wassenaar 

Wandelen en 
spelletjes 

Alle 
leeftijden 

 

= Rolstoeltoegankelijk  

 
Wijzigingen voorbehouden op basis van weer, inschrijving en onvoorziene omstandigheden. 
 

❖ Puppy en puberles: tot ongeveer 9 maanden: basisoefeningen en informatie, rust, 
aandacht en samenwerken 

❖ Vervolgles: voor alle leeftijden, van alles en nog wat: lekker samen bezig zijn met 
spel en oefeningen, samenwerking en beheersing. 

❖ Wandelles: Voor honden vanaf (4 tot) 6 maanden, wandelen, met aandacht voor 
hondencommunicatie, lopen aan en los van de lijn, spelletjes en oefeningen voor 
onderweg, beantwoorden van vragen etc. 

 
Hond, begeleider en benodigdheden 

❖ De hond is - voor de wandelingen - minimaal 6 maanden oud. 
❖ De hond is gezond en ingeënt. 
❖ De hond is niet agressief naar andere honden en vreemde mensen. 
❖ De begeleider is volwassen en kent de hond goed.  
❖ Kinderen zijn welkom, maar niet meer dan twee per volwassen begeleider. 
❖ Halsband/tuig, riem, (veel kleine!) beloningssnoepjes, water, geschikte schoenen en 

kleding. 
 
Kinderen 
Kinderen zijn altijd welkom, maar altijd onder begeleiding van een volwassene. Waar 
mogelijk worden zij ook direct bij de oefeningen betrokken. 
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Locaties o.a.: 
❖ Parkeerterrein Welkoop, Rijnsburg, Bankijkerweg 2 
❖ Fam. De Mooij, Voorhoutseweg 86, Rijnsburg 
❖ Zuidduinen Katwijk, ingang Soefi-tempel, Zuidduinseweg, (15 augustus tot 15 maart) 
❖ Zuidduinen Katwijk, Ingang Cantineweg, Scouting 
❖ Noordduinen Katwijk, parkeerterrein Campingweg 
❖ Leidse Hout, parkeerterrein sportvelden Hofdijck, verzamelen bij muziektent 
❖ Klinkenbergerplas, op parkeerterrein linksaf, daar parkeren en verzamelen. 
❖ Valkenburgse Meer, parkeerterrein tegenover Kwantum 
❖ Getsewoud, Venneper Lodge, Getsewout weg 1, Nieuw-Vennep 
❖ Hoofddorp, Vork en Mes, Parkeerterrein Paviljoenlaan 1, 2131 LZ Hoofddorp,  
❖ Wassenaar, De Paauw, Rijksstraatweg 
❖ Velsen-Noord, Beeckestijn, Rijksweg 134, 1981 LD Velsen-Zuid 
Andere suggesties voor leuke losloopgebieden zijn welkom! 

 
Kosten 

❖ Eén strip per activiteit per hond 
❖ Strippenkaart 10 lessen: € 133,50   

o Vervolgkaart: € 110,- 
❖ Strippenkaart 5 lessen: € 71,50  

o Vervolgkaart:  € 66,50 
❖ Bij advies aan huis buiten Rijnsburg (Katwijk/Valkenburg) komt er € 10,- (5-strippen) of € 20,- (10-strippen) bij. 

 

Wanneer gaat de les niet door? 
❖ Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de instructeur 
❖ Bij heel slecht weer bijv. stromende regen, onweer, harde storm, ijzel.  

o Uiterlijk één uur voor aanvang ontvangen de deelnemers bericht als het NIET 
doorgaat. 

 

Wanneer gaat de les wel door? 
❖ Bij minimaal 2 of 3 aanmeldingen (wordt per les bekeken) 
❖ Bij meer dan 5 of 6 aanmeldingen wordt in overleg een tweede activiteit 

georganiseerd zodat de groep altijd klein, overzichtelijk en veilig is. 
❖ Aan- en afmelden tot 48 uur vóór aanvang. 

 

Interesse? 
Mail naar info@hondenkompas.nl  
 

https://maps.google.com/?q=52.4523,4.65343
mailto:info@hondenkompas.nl

