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Nieuwsbrief – april 2012
Facebook
Ook de DHCN ontkomt niet aan de steeds
verdere opgang van de social media.
Vanaf 10 april zijn wij nu ook te vinden op
Facebook.
Regelmatig presenteren wij daar de laatste
nieuwtjes en natuurlijk leest u alle reacties van
andere liefhebbers van de Duitse en Oudduitse
Herder.
Meer over Facebook leest u op de pagina
“Nieuws” van onze website “www.dhcn.nl”

Fotowedstrijd DHCN Voorjaarsbokaal
Insturen van foto’s kan nog tot 30 april.
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 5 mei
Austerlitz - info Lex van Eimeren (mail: Lex)
Op zaterdag 5 mei organiseert de wandelcommissie van de DHCN, de wandeling
Austerlitz.
We wandelen niet zover van de piramide van Austerlitz. Het is enkel bos met her en der
wat zand. We komen langs een stuk waar het bos is afgegraven en waar het de
bedoeling is dat stuifzand gaat ontstaan. 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
Kaatsheuvelse IJsbaan 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.
Zondag 20 mei 2012 bent u welkom in
onze gezellige binnenlocatie in Holten.
Wilt u zelf meedoen? Vul het
inschrijfformulier voor de show in!
Wacht niet te lang met inschrijven. We kunnen deze dag 80 honden inschrijven maar
zitten op dit moment al op de helft van dit aantal. 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

