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Nieuwsbrief – september 2012
DHCN Wandeling
Zondag 7 oktober
Wandeling Almere – Noorderplassen.
Verzamelen vanaf 13.30 uur. Vertrek 14.00 uur.
Ook dit jaar organiseren we weer een gezellige wandeling in de bossen rondom Almere. Afwisselend
lopen we over geasfalteerde paden of (modderige) zandpaden, langs grasvelden, strandjes en door
bossen van hoge populierenbomen, echt typerend voor deze bossen in onze polders.

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 of aanmelden, kijk op de pagina “Wandelen” op onze website.
Nog nooit mee gewandeld? Kijk eens naar de foto’s van alle wandelingen in het “Wandelarchief” voor
een mooie impressie van deze wandelingen.

Fotowedstrijd "Vakantie 2012"
Stuur uw leukste foto's in van uw honden tijdens de vakantie.
De laatste dag vandaag om uw foto’s in te sturen.
Vanaf morgen 1 oktober tot en met 7 oktober
kan er weer worden gestemd op de mooiste
foto’s.
Van de 12 mooiste foto’s wordt een kalender
voor 2013 gemaakt. De winnaar van de
fotowedstrijd krijgt de kalender natuurlijk gratis.
Uiteraard is deze leuke DHCN kalender vanaf 1
november ook te koop via de DHCN shop
Bekijk het volledige vakantiealbum op onze
website. (klik op de foto op de home pagina)
Inzenden kan alleen nog vandaag !
Insturen kan naar; redactie.dhcn@gmail.com

Fokkers en dekreu-eigenaren overleg.
Tweede DHCN Fokkers en dekreu-eigenaren overleg wordt gehouden op

28 oktober 2012.
Het overleg wordt gehouden in de kantine van HSV Tiel, aanvang 13.00 uur.
Bent u fokker of dekreu-eigenaar en heeft u interesse om mee te discussiëren over de toekomst van
onze (Oud)Duitse Herders, geef u op bij de fokadviescommissie (fokcommissie.dhcn@gmail.com).
Op de agenda van deze dag staat onder andere het eerste verslag van de commissie Genetica met een
shortlist van de erfelijke afwijkingen binnen de (Oud)Duitse Herder.
Belangrijke vraagstukken als o.a.;
“Welke maatregelen zijn nodig voor de gezondheid van onze populatie”
“Testen op genetische afwijkingen wel of niet verplicht”
“Wat doen we met DM”
“Registratie van afwijkingen in een nest”
Meer informatie, lees verder op de pagina “Medisch”
Geen fokker of dekreu-eigenaar van de DHCN? Ook dan bent u welkom om mee te discussiëren.

Pupinfo
Regelmatig worden er bij de fokkers van de DHCN puppen geboren.
Op dit moment is er een baby-boom bij de DHCN.
Bij de kennel “From Luna
Wolfskin” zijn afgelopen
nacht 7 mooie puppen ter
wereld gekomen.
Bij “Megan’s Pride”, “Giants
May Be’s Place” en “of the
Heart of Lothian” worden
de puppen de komende
weken verwacht.
Verder hebben er geslaagde
dekkingen plaatsgevonden
in de afgelopen weken bij
“Energiek”, “van Dorpzicht”
en “of Heartland”.
Alle informatie over onze fokkers en de beschikbare puppen vindt u op de pagina “Pupinfo” 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

