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Nieuwsbrief – december 2011
Van de Voorzitter
Beste herderliefhebbers en andere lezers,
Het lijkt nog maar gisteren, maar wat hebben we genoten van de bijna 80 honden op onze show!
Natuurlijk, niet alles verliep helemaal volgens de regels, ook wij zijn een lerende organisatie, maar we
hebben ons beste beentje voorgezet om het een geslaagde dag te laten worden. Ik wil ook op deze
plaats iedereen echt bedanken die heeft meegeholpen om tot zo’n mooie dag te komen! Op de website
vindt u voldoende foto’s en filmpjes om het nog eens mee te maken. Kijk snel verder op de pagina
“Showarchief”
Intussen loopt dit eerst volle verenigingsjaar op een eind. We kunnen ons in zo’n korte tijd
verheugen op een groot aantal leden (inmiddels ruim 160!) en een prettige positief
ingestelde groep mensen. Voorwaar heerlijk voor een voorzitter, en fijn voor het bestuur.
Ik wens u, en de uwen, namens ons allen, een goed en prettig Kerstfeest, een mooie
(rustige!) jaarwisseling, en voor het nieuwe jaar weer een prachtig jaar met onze honden
(en onze DHCN!)
Peter van de Wiel – Voorzitter DHCN.

DHCN Wandelingen.
zondag 18 december
De wandeling op het recreatiegebied Bussloo is de afsluiting van alweer het eerste wandelseizoen van de
DHCN. Deze wandeling in het recreatiegebied Bussloo loopt om de grote recreatieplas heen en duurt
ongeveer twee uur. Halverwege de wandeling is er gelegenheid tot het nemen van een kopje koffie of
warme chocolademelk. Voor meer informatie over deze wandeling, kijk verder op pagina “Wandelingen”
op onze website.
Lees het verslag op de pagina “Wandelarchief” van de afgelopen wandeling in het gebied rond de Loonse
en Drunense Duinen. Een geweldige opkomst van ruim 50 honden op deze geslaagde dag.
De nieuwe wandelagenda voor 2012 staat ook online. Schrijf alle wandelingen die u mee wilt lopen
alvast in uw agenda. Lees verder op de pagina “Wandelingen” op onze website.

DHCN Voorjaarsbokaal
Show, kind-hond parade, ringtraining,
fotowedstrijd.
Opnieuw allemaal leuke onderdelen tijdens onze
Voorjaarsbokaal.
De datum en locatie zijn al bekend
Zondag 20 mei 2012 bent u welkom in onze
gezellige binnenlocatie in Holten.
Wilt u zelf meedoen ? Inschrijven is nu al mogelijk!
Vul het Inschrijfformulier voor de Show in ! Lees
snel verder op de pagina “Show” op onze website.

Badge DHCN Logo
Vanaf heden zijn we gestart met de verkoop van geborduurde badges met
daarop het DHCN logo.
De badges zijn geborduurd op een stoffen ondergrond en voorzien van een
lijmlaag aan de achterzijde. De badges zijn eenvoudig door middel van
strijken op vrijwel elk kledingstuk aan te brengen.
Voor meer informatie en/of bestellen kijk verder op de pagina “Nieuws”

Algemene ledenvergadering 16 oktober 2011
Afgelopen zondag 16 oktober 2011 is de eerste de eerste Algemene leden Vergadering gehouden.
Alle stukken, zoals de statuten en het Rasspecifieke Fokreglement zijn door de ALV bekrachtigd.
De notulen van deze vergadering vindt u op de pagina “Nieuws”

Aankeuring voor Fokgeschiktheid.
Zou u wel eens een nestje puppen willen hebben
van uw teef?
Heeft u een prachtige reu en wilt u die
beschikbaar stellen voor een dekking?
Begin 2012 gaan we een volgende aankeuring
starten. De datum hiervoor wordt binnenkort
bekend gemaakt (houd hiervoor de pagina
“Nieuws” in de gaten). Aanmelden kan per mail
bij AnneMarie van Krimpen:
aankeuring@gmail.com
Voor meer informatie over het aankeuren, kijk op
de pagina “Aankeuren” 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

