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Nieuwsbrief – maart 2012
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”.
Het verslag van de vorige ALV en de agenda voor de komende ALV vind u op onze
website op de pagina “Nieuws”
Houdt deze datum dus vrij in uw agenda, zeker de fokkers onder u.
U bent welkom in de kantine van HSV Tiel, Inundatiedijk-Noord 6, 4006 PD Tiel
Aanvang 13.30 uur.

Fotowedstrijd DHCN Voorjaarsbokaal
Vooraf aan onze DHCN Voorjaarsbokaal organiseren wij opnieuw een fotowedstrijd
welke is gekoppeld aan de nationale Dag van de Hond.
Het thema van de Dag van de Hond is dit jaar Sport & Spel, een breed thema waar
ontzettend leuke foto’s van zijn te maken. Hondensport of honden die met ons mensen
meesporten, honden die spelen met elkaar of met ons, mensen.
Alle foto’s worden uiteraard weer op onze website gepubliceerd en voor de winnaar is
er weer een mooie prijs. Lees verder op onze website op de pagina "Fotowedstrijd"

DHCN Wandelingen.
zaterdag 7 april
Kaatsheuvelse IJsbaan - info Ellen van Vierbergen (mail: Ellen)

Op zaterdag 7 april organiseert de wandelcommissie van de DHCN, de wandeling
Kaatsheuvelse IJsbaan.
Een prachtige wandeling door de bossen en langs de vennen van het natuurgebied “De
Loonse en Drunense Duinen” Zoals elke keer een wandeling met een grote opkomst.
Een pracht gezicht om een zo grote groep Oudduitse Herders bij elkaar te zien. Na
afloop van de wandeling is er uiteraard gelegenheid voor een hapje en een drankje op
het terras van een van de horeca gelegenheden.
Voor meer informatie over deze wandeling, kijk verder op pagina “Wandelingen” op
onze website.
Lees het verslag en bekijk de vele foto’s en de films van de afgelopen wandeling
Katwijk - Noordwijk op de pagina “Wandelarchief”.
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.
Onze wandelingen zijn ook voor niet leden gratis toegankelijk.

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.
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

