Nieuwsbrief – februari 2014
Kort voorwoord voorzitter:
In deze eerste nieuwsbrief, wat verlaat nogmaals een mooi 2014 toegewenst namens uw
bestuur. Het belooft een belangrijk jaar te worden voor uw DHCN. De vereniging groeit nog
steeds, en staat nu voor het aansluiten bij de Raad van Beheer. Om vanuit onze
denkbeelden mee te kunnen praten in de Nederlandse kynologie. Houd de aankondigingen
en de website in de gaten voor andere details.
Alle winterwandelingen lijken wel lentewandelingen te zijn geweest. Niets garandeert ons
echter het wegblijven van de winter. Onze volgende wandeling in Leenderheide hebben we
in  deze  nieuwsbrief  dan  ook  maar  eens  in  een  winters  jasje  gestoken…
U komt toch ook?
Peter van de Wiel

DHCN Wandelingen
zondag 19 januari 2014 – Nieuwjaarswandeling Soesterduinen
De eerste wandeling in het nieuwe jaar, georganiseerd door Lex, vond traditioneel plaats in
de Soesterduinen en was weer een groot succes. Honden en baasjes genoten.
Er  zijn  heel  veel  foto’s  gemaakt,  kijk  hiervoor in het wandelarchief:
http://www.dhcn.nl/archiefwandeling/Wandelarchief_2014-01-19.html

zondag 23 februari 2014 – Leenderheide
Tweede wandeling met onze herders:
Het Leenderbos is een prachtige locatie met diverse routes én een losloopgebied.
De wandeling bestaat uit een aaneenschakeling van twee routes, één van 4 kilometer en
één van 3 kilometer. De totale wandeling van 7 kilometer, duurt ca. 2 uur.

Verzamelen bij de parkeerplaats Leenderbos (kijk op de website voor meer)
vanaf 13.15 uur, vertrek: 13.30 uur
Informatie: Ellen van Vierbergen. Mail Ellen: ellenvanvierbergen@home.nl
Graag aanmelden!
Kijk verder bij onze wandelingen: http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Pup info!
Bij Oudduitse Herder Kennel ‘Double Troubels’ zijn er pups geboren
Bij  Oudduitse  Herder  kennel  ‘Angel of Wassenaer’  worden er pups verwacht
Bij Oudduitse Herder kennel ‘of the Heart of Lothian’  heeft  er een dekking plaats gevonden
Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

DHCN Inventarisatie
Zondag 16 februari 2014 bij  Clubhuis  ‘Dogout’  in  Heerhugowaard
De inventarisatie, op zondag 16 februari
gepland staat, is inmiddels vol geboekt.
Voor meer informatie:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/invaanm.html
Wilt u uw hond inzetten voor het
fokken dan is de inventarisatie een
van de stappen.
Meer weten? Kijk op de website onder
“fokken inventarisatie”.  

Nieuwe fokkers
Wij verwelkomen 3 nieuwe fokkers:
-

Oudduitse Herder kennel ‘Double  Troubels’
Oudduitse Herder kennel ‘of  Farmerhouse  Rûfan’
Oudduitse  Herder  kennel  ‘De  Haere’s’ (website volgt)

De actuele stand (met website en banner) is natuurlijk te vinden op onze fokkerspagina:
http://www.dhcn.nl/fokkers.html

DHCN Voorjaarsbokaal 2014
Zondag 13 april bij Dogcenter in Zaltbommel
Op zondag 13 april 2014 zijn we te
gast bij DogCenter in Zaltbommel.
Eén van de keurmeesters is
Birgit Mengel.
Kijk voor meer informatie bij:
http://www.dhcn.nl/show.html

Wie graag wil mee helpen kan hiervoor Heidi mailen!
Mail Heidi: bovenbei@zonnet.nl

Clubblad  “Herderleven”
Het 3de Clubblad "Herderleven" is rond kerst verzonden.
Heeft u deze niet ontvangen neem dan contact op met
de redactie.
Heeft u nog leuke copij dan zien we deze graag tegemoet.
Mail de redactie!
Voor meer informatie: kijk bij Herderleven:
http://www.dhcn.nl/basiscommunicatie/herderleven.html

Hulp gevraagd!
We blijven het vragen:
Helpende handjes zoals redactiewerk of mee denken met het DHCN Fokbeleid?
Heeft u tijd over en lijkt u dit wel wat ?
Meldt u zich dan aan bij het bestuur! Wij wachten op uw mailtje.
U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers. Heeft u vragen en of
opmerkingen, stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

