Nieuwsbrief - april 2011
Beste leden, voor u staat een volledig vernieuwde Nieuwsbrief op het
scherm. Het bleek dat de oude Nieuwsbrief niet op elk mailprogramma
goed te lezen was. Onze leden hebben inmiddels het clubblad “Herderleven” ontvangen en die zullen bovenstaande opmaak hieruit wel
herkennen.
Uiteraard is deze Nieuwsbrief helemaal opgebouwd rondom 22 mei,
Nationale Dag van de Hond, een initiatief van de Raad van Beheer om
onze gezamenlijke hobby, de hond, onder de aandacht te brengen bij
een breed publiek. Landelijk worden er diverse evenementen georganiseerd met als thema Kind-Hond. De DHCN heeft voor deze dag twee
evenementen georganiseerd, onze grote clubmatch, de “DHCN Voorjaarsbokaal” en een leuke fotowedstrijd van kinderen met onze (Oud)
Duitse Herders.
Ria Hoekstra – Redactie DHCN

Fotowedstrijd Kind-Hond
Er zijn inmiddels veel foto’s ingezonden welke te zien zijn via onze
website. (klik hier) De sluitingsdatum voor het insturen van de foto’s
hebben wij speciaal voor de lezers van onze Nieuwsbrief nog één dag
doorgeschoven en sluit nu op zondag 1 mei om 24.00 uur. Wilt u nog
meedoen, zendt uw leukste foto’s nog snel even in. U kunt zoveel foto’s
insturen als u wilt naar redactie.dhcn@gmail.com
Vanaf 2 mei t/m 15 mei kunt u via onze website www.dhcn.nl stemmen
op de ingezonden foto's. Alle foto’s hebben vanaf maandag 2 mei een
nummer als omschrijving meegekregen. Kies de leukste drie foto’s uit in
de volgorde welke voor u de eerste tot de derde plaats zou moeten krijgen en geef dit per mail door naar redactie.dhcn@gmail.com
De 10 foto's met de meeste stemmen worden afgedrukt op canvas en
worden tentoongesteld tijdens de DHCN Bokaal op 22 mei. Tijdens deze
show presenteren we deze 10 leukste foto inzendingen van kinderen
met onze (Oud)duitse herders en wordt hieruit de leukste combinatie
Kind/Hond gekozen door de keurmeesters van deze dag.
Zit uw foto bij de laatste 10.......kom naar de show en u kunt de afbeelding op canvas mee naar huis nemen. Natuurlijk willen we dan graag
als mogelijk "het kind en de hond" in levende lijve ontmoeten.
Uiteraard is er voor de winnaar een leuke prijs beschikbaar.

DHCN Voorjaarsbokaal
22 mei houden wij ook onze eerste grote clubmatch. Inmiddels begint de
sluitingsdatum van 15 mei te naderen. Zoals gebruikelijk bij een dergelijke
show komen de meeste aanmeldingen in de laatste weken binnen. Op dit
moment zitten we over de helft van het mogelijke aantal inschrijvingen
Van 80 honden. Wilt u zich nog inschrijven, wacht dus niet te lang meer.
Volgorde van binnenkomst van zowel het inschrijfformulier als de betaling
is bepalend of u kunt meedoen. (Mocht het aantal van 80 inschrijvingen
nog niet zijn bereikt is inschrijven en betalen op de dag zelf nog mogelijk,
echter u kunt dan niet meer vermeld worden in de catalogus van deze
dag.)
Meer over de keurmeesters en de dagindeling kunt u uiteraard vinden op
onze website www.dhcn.nl.
Als extra hebben wij het inschrijfformulier ook als bijlage aan deze
Nieuwsbrief meegestuurd.

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

