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Nieuwsbrief – augustus/september 2011
Van de Redactie
Beste herderliefhebbers en andere lezers,
Maandag aanstaande, 5 september, gaat ook het noorden weer naar school. Dat betekend dat alle
vakanties ten einde zijn. Een zomer om nooit meer te vergeten……wat een waterballet, zeker hier in
Nederland.
Toch heeft de natte zomer ook iets positief opgeleverd. Zoals u elders in de Nieuwsbrief kunt lezen is de
website www.dhcn.nl geheel vernieuwd. In plaats van wandelen heeft het redactieteam achter de laptop
gezeten.
Voor het komende najaar komen er nog wel een aantal leuke en belangrijke evenementen aan. We
hebben nog een paar leuke wandelingen op de agenda staan en niet te vergeten de DHCN
Najaarsbokaal! Ook niet onbelangrijk is de eerste ALV die we gaan organiseren.
Ria Hoekstra – Redactie DHCN.

Website www.dhcn.nl
Zondag 4 september is de volledig vernieuwde website van de
DHCN online gegaan. Niet alleen het uiterlijk van de website is
aangepast. Juist onder de “motorkap” is veel werk verricht aan
de structuur van de website. Optimalisatie van de vindbaarheid
bij de zoekmachines, een verbeterde menustructuur enz.
Veel lees en kijkplezier www.dhcn.nl.

DHCN Najaarsbokaal
Datum en locatie voor de komende
najaarsbokaal zijn bekend!
Zondag 20 november bent u welkom in onze
gezellige binnenlocatie in Hoenderloo. Lees
meer op de pagina “Show” op onze website

Fotowedstrijd DHCN Najaarsbokaal.
Ook vooraf aan deze show organiseren we weer een
leuke fotowedstrijd.
Dit keer gaat het om leuke foto’s van onze trouwe
“Duitsers” op vakantie !
Voor meer informatie kijk op de pagina “Fotowedstrijd”
op onze website.

Algemene ledenvergadering 16 oktober 2011
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden alle stukken, die een vereniging nodig heeft om te kunnen
functioneren, samengesteld. Administratieve stukken (reglementen, statuten), maar ook inhoudelijke
stukken (rondom fokken, genetica, historie).
16 oktober houden wij onze eerste Algemene Ledenvergadering om al deze stukken te bekrachtigen. De
ALV wordt gehouden in de kantine van HSV Tiel, aanvang 13.00 uur.
We rekenen op uw komst !!

DHCN Pupinfo
Oudduitse Herder kennel - "Des Quatre Montagnes"
Half juli heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Diva (Fiona-Diva van Stoopy) en Arko
(Nilo vom Sante’s Home)
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.
Oudduitse Herder kennel - "of the Heart of Lothian"
Half juli heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Peluda (Legend of Darkness E’Brave
Peluda) en Gentle ( Gentle in Black Giants May Be’s Place).
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.
(Oud)Duitse Herder Langstokhaar kennel - "Giants May Be's Place"
Half augustus heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Preska (Princes Pippa Giants May
Be’s Place) en Ivan (Ivan von der Blitse Düne).
Voor meer informatie kijk op de pagina “Pupinfo” op onze website.

DHCN Wandelingen.
De zomervakantie is ten einde !
De volgende wandeling is weer een heerlijke
strandwandeling vanuit Katwijk en wel op zondag 18
september 2011. Voor meer informatie, kijk verder op
pagina “Wandelingen” op onze website. Klik ook eens op de
pagina “Wandelarchief” voor leuke foto’s van de afgelopen
wandelingen.

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

