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Nieuwsbrief – december 2012
DHCN Wandeling
Zondag 15 december
Oliebollenwandeling - Staphorst
Ook zin om mee te gaan wandelen?
Op zaterdag 15 december gaan we wandelen met onze (oud) Duitsers in het nieuwe
losloopgebied in Punthorst (Staphorsterbos).

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.

DHCN kalender Fotowedstrijd "Vakantie 2012"
De mooiste foto's van uw honden tijdens de vakantie.
Van de 12 mooiste foto inzendingen is een leuke jaarkalender voor 2013 gemaakt.

Uiteraard is deze leuke DHCN kalender vanaf heden te koop via de DHCN shop

Bestellen kan via; redactie.dhcn@gmail.com (meer info, kijk op de home pagina van
onze website)
Bekijk het volledige vakantiealbum op onze website.
(klik op de foto op de home pagina)

DHCN “Herderleven”
Het nieuwe DHCN clubmagazine “Herderleven” gaat in de
loop van volgende week weer naar alle leden op de post.
Deze keer weer een keur aan leuke en interessante
artikelen o.a.
De vaste rubrieken;
- Ellen en Diva, een korte vakantie
- Uit de praktijk…. met deze keer een bijtincident
- Op bezoek bij…. met o.a. kennel Megan’s Pride
- Stevig stappen…. Wandeling Amsterdamse bos met
een droevig einde
Verder een verhaal over Lasertherapie, de opstart van
een nieuwe kennel en uiteraard weer een strip over Fee.
Alle leden krijgen het clubblad automatisch
thuisgestuurd.
Bent u geen lid en vindt u het toch leuk om het blad te ontvangen, losse nummers zijn te
bestellen bij de redactie van de DHCN (redactie.dhcn@gmail.com)
Losse nummers kosten € 5,95 inclusief verzendkosten.
(ook de eerder uitgekomen nummers van “Herderleven” zijn na te bestellen)
Herderleven is een A5 uitgave, 24 pagina’s dik en gedrukt in full-color.
Het drukken is in handen van drukkerij Steenman in Enkhuizen
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

