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Nieuwsbrief – mei 2011
DHCN Wandelingen.
zondag 5 juni
Chaamse bossen - info Ellen van Vierbergen (mail: Ellen)
Verzamelpunt : Cafe/dagrecreatie De Steengroeve - Chaam
Industriestraat 24
4861 PR Chaam
www.steengroeve.nl
Deze wandeling heeft veel slootjes en een ven. Dus onze ODH's kunnen hun hart
ophalen. Of wij het altijd even leuk vinden, die baggerhondjes? Lees meer,
zaterdag 25 juni
Schilleveen Norg - info Ria Hoekstra (mail: Ria)
De bossen en vennen in Drenthe. Heerlijk wandelgebied met veel kleine paadjes,
stuifduintjes en een prachtig ven. Meer informatie op de website volgt.

Pup info.
(Oud) Duitse Herder Langstokhaar kennel - "Giants May Be’s Place"
Op 13 mei is Bijoux (Amy) bevallen van 8 gezonde pups ! Lees meer,
Oudduitse Herder kennel - "Van Het Rieten Kasteel"
Op 18 mei is Indi bevallen van 7 zwarte pups ! Lees meer,
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,

DHCN Voorjaarsbokaal
Onze eerste show mogen we gerust een groot succes noemen. 57
inschrijvingen en gewoon veel gezelligheid.
Alle uitslagen staan op de website,
op de pagina Showarchief.
Daarnaast vindt u op deze pagina
diverse links met alle foto’s van
deze dag en een leuke film met een
compilatie van de keuringen.

Fotowedstrijd Kind-Hond
67 fotoinzendingen en meer als 1000 stemmers
op de mail.
De mailbox van de DHCN puilde dagelijks uit.
Na de ochtendkeuringen van de DHCN
voorjaarsbokaal hebben de drie keurmeesters
zich gebogen over de 10 canvaswinnaars. Mevr.
Birgit Mengel, mevr. Alma Groot en dhr. Maikel
Koot werden het na lang discussiëren toch eens
over foto nummer 3 - ODH Tessa met Floris
van Monica Hopman.
Monica Hopman krijgt een waardebon van Rostero (www.rostero.nl)
toegezonden en uiteraard de canvasafbeelding van Tessa en Floris. Kijk nog
even terug naar alle foto's
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

