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Nieuwsbrief – juni 2011
Van de Voorzitter.
Beste Herder liefhebbers en andere belangstellenden,
Werelddierendag is de oprichtingsdatum van de DHCN. Ik had er 9 maanden
geleden niet om durven te wedden: vanuit het niets uitgroeien tot over de
magische 100 leden grens. Velen van u voelen zich snel thuis bij onze DHCN.
De opzet is dan ook samen met de fokkers te zorgen voor goede nakomelingen,
een hoop gezelligheid te brengen, en dat met elkaar te gaan bereiken.
We staan aan het begin van de zomer, dus iedereen zoekt nu even rust, in de
buurt of verder weg. Geniet van de zomer, zo mogelijk samen met je viervoeter
(s). Intussen gaat het bestuur verder met het voorbereiden van de Algemene
Ledenvergadering, waar de oprichting door de leden wordt bekrachtigd, samen
met de statuten, huishoudelijk reglement, fokreglement en rasstandaard. We
hebben al een datum geprikt: houdt 16 oktober a.s. vrij in uw agenda!
Peter van de Wiel – Voorzitter DHCN

DHCN Wandelingen.
zondag 3 juli
Loonse en Drunense Duinen /
Roestelbergroute
info Ellen van Vierbergen (mail: Ellen)
Starten; Waalwijksebaan in Kaatsheuvel (5171)
Verzamelen tussen 13.15 uur en 13.30 uur. Vertrek 13.30 uur.
We starten de wandeling vrijwel meteen bij een ven, lees meer

DHCN Pup info.
Oudduitse Herder kennel - "of Heartland"
Begin mei heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Imala (UlaniImala von El Dorado) en Eron (of Heartland)! Lees meer,
Oudduitse Herder kennel - "of the Heart of Lothian"
Begin mei heeft er een geslaagde dekking plaats gevonden tussen Ciara
(Christal-Mexor of Yentl’s Yard) en Cookie vom Zicken-Haus! Lees meer.

Algemene Ledenvergadering
Zondag 16 oktober aanstaande houden wij onze eerste ALV. De locatie voor
deze vergadering maken wij binnenkort bekend via onze website. Zet 16
oktober alvast in uw agenda.

Aankeuringen voor Fokgeschiktheid.
Zondag 17 juli aanstaande is de volgende aankeuring voor Fokgeschiktheid.
De volgende honden worden aangekeurd; lees meer

100-ste lid is ingeschreven !
Afgelopen week hebben wij ons 100ste lid
mogen verwelkomen. Familie Suijkerbuijk uit
Schijf. Marie-Louise en Jack en hun pup
“Angel of Wassenaer’s Ezra”; bedankt !
Een geweldige stap..lees meer

Oudduitse Herder….een Duitse Herder
In Onze Hond uitgave 2011 nr 7, is een prachtig informatief
artikel over de Oudduitse Herder Vs Duitse Herder
Langstokhaar geplaatst, geschreven door DHCN Redactie Ria
Hoekstra.
Het maandblad Onze Hond heeft een zeer voorname plaats in
de Nederlandse kynologie. lees meer
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

