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Nieuwsbrief – januari 2012

De DHCN wenst u;
een voorspoedig en gezond 2012
DHCN Wandelingen.
zondag 5 februari
Leenderbos - info Ellen van Vierbergen (mail: Ellen)
Op zondag 5 februari organiseert de wandelcommissie van de DHCN, een wandeling in het Leenderbos.
Het Leenderbos is een prachtige locatie met diverse routes en een losloopgebied.
Helaas zijn er in dit gebied geen vennen maar de omgeving maakt dat ruimschoots goed.
Voor meer informatie over deze wandeling, kijk verder op pagina “Wandelingen” op onze website.
Lees het verslag van de afgelopen wandeling in Soesterduinen op de pagina “Wandelarchief”.
Een prachtig stuifzandgebied waar de honden heerlijk kunnen ravotten.
De wandelagenda voor 2012 staat geheel online. Schrijf alle wandelingen die u mee wilt lopen alvast in
uw agenda. Lees verder op de pagina “Wandelingen” op onze website.

DHCN Voorjaarsbokaal
Show, kind-hond parade, ringtraining,
fotowedstrijd.
Opnieuw allemaal leuke onderdelen tijdens onze
Voorjaarsbokaal.
De datum en locatie zijn al bekend
Zondag 20 mei 2012 bent u welkom in onze
gezellige binnenlocatie in Holten.
Wilt u zelf meedoen ? Inschrijven is nu al mogelijk!
Vul het Inschrijfformulier voor de Show in! Lees
snel verder op de pagina “Show” op onze website.

Nieuwe fokker
Opnieuw heeft zich een fokker aangesloten bij de DHCN.
Oudduitse herder kennel De Vordense Beek is de 14e fokker bij de DHCN.
Voor meer informatie, kijk verder op de pagina “Fokkers” op onze website.

DHCN Najaarsbokaal
Hoewel de DHCN Voorjaarsbokaal nog van start moet gaan hebben we inmiddels ook een
datum vastgesteld voor de DHCN Najaarsbokaal.
7 oktober 2012 (zet deze datum alvast in uw agenda)
Gezien de grote opkomst bij de DHCN shows zijn de locaties welke we tot nu toe hebben
gebruikt niet meer toereikend. We zijn dus op zoek naar een grotere binnenlocatie waar
voldoende ruimte is voor 4 ringen en alle bezoekers.
Wij houden u op de hoogte via de website of een van de volgende nieuwsbrieven.

Badge DHCN Logo
Vanaf heden zijn we gestart met de verkoop van geborduurde badges met
daarop het DHCN logo.
De badges zijn geborduurd op een stoffen ondergrond en voorzien van een
lijmlaag aan de achterzijde. De badges zijn eenvoudig door middel van
strijken op vrijwel elk kledingstuk aan te brengen.
Voor meer informatie en/of bestellen kijk verder op de pagina “Nieuws”

Algemene ledenvergadering 25 maart 2012
Op zondag 25 maart 2012 houden we onze tweede algemene leden vergadering.
Dit keer een “gewone” ALV als afsluiting van het eerste volle jaar van de DHCN.

Naast de “gewone” zaken als het verslag van het afgelopen eerste jaar en de financiële
verantwoording van de penningmeester over 2011, zal er op deze vergadering ook veel
aandacht zijn voor diverse zaken rondom het “breed fokken”.
De agenda voor deze vergadering zal binnenkort op de website worden gepubliceerd.
Houdt deze datum dus vrij in uw agenda, zeker de fokkers onder u.

Aankeuring voor fokgeschiktheid.
Zou u wel eens een nestje puppen willen hebben
van uw teef?
Heeft u een prachtige reu en wilt u die
beschikbaar stellen voor een dekking?

Op 12 februari 2012 is de eerstvolgende
aankeuring. Voor meer informatie, lees
verder op de pagina “Nieuws”.
Op dit moment is er nog plaats voor 1 of 2
honden. Heeft u interesse?
Aanmelden kan per mail bij AnneMarie van
Krimpen: aankeuring@gmail.com
Voor meer informatie over het aankeuren, kijk op de pagina “Aankeuren” op onze website.
U ontvangt deze brief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers. Heeft u vragen en of opmerkingen,
wenst u deze nieuwsbrief niet langer te ontvangen. Stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

