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Nieuwsbrief – juni 2012
EK 2012 fotoalbum
We mogen nog niet alle hoop
opgeven. Er is nog altijd een kleine
kans dat oranje door gaat naar de
volgende ronde. Alle reden dus om
nog een paar leuke foto’s te maken
van onze herders in het oranje.
Insturen kan naar;
redactie.dhcn@gmail.com
Bekijk alle oranjefoto’s in het EK
Album op de pagina “Fotogalerij” op onze website.

DHCN Wandeling
zaterdag 23 juni
We starten onze wandeling
bij Hotel Het Witteveen.

Halverwege is er een
prachtig ven waar de
honden heerlijk kunnen
zwemmen.
Natuurlijk is er na afloop
weer alle gelegenheid om
te genieten van een hapje
en een drankje, als het
weer het toelaat buiten en
anders in de gezellige bar.
Voor meer informatie, kijk op de pagina “Wandelen” op onze website.

Facebook
Ook de DHCN ontkomt niet aan de social media. 22 april is onze
facebook pagina in de lucht gekomen en dat is niet onopgemerkt
voorbij gegaan. Inmiddels heeft onze facebook pagina vele
belangstellenden mogen ontvangen. Door te klikken op “Vind ik
leuk” in onze pagina blijft u op de hoogte van alle nieuws wat deze
pagina wordt geplaatst.

Pupinfo
Regelmatig worden er bij de fokkers van de DHCN puppen
geboren. Binnenkort wordt er weer een nest geboren bij
Oudduitse Herder kennel “Van de Seeduyne”
Alle informatie over onze fokkers en de beschikbare puppen
vind u op de pagina “Pupinfo” op onze website

Verhuizing
Normaal gesproken natuurlijk geen groot nieuws als een van onze leden gaat
verhuizen. Toch willen we dit keer wel een verhuizing vermelden van een van onze
leden. Niet in de laatste plaats omdat zij een camping openen in Frankrijk waar onze
herders welkom zijn. Lees het verhuisbericht van Ruud en Leida. Of klik op het logo van
camping La Plaine op de home pagina van 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

