Nieuwsbrief – oktober 2013
DHCN bestaat 3 jaar!
4 oktober: Werelddierendag én een datum om niet te vergeten!
Inmiddels is het alweer 3 jaar geleden dat wij op
deze dag de DHCN hebben opgericht.
En wat is er veel gebeurd in al die jaren! We zijn
hard op weg naar een ledental van 300 leden!
Ons beleid wordt gedeeld door 23 fokkers en is
nog steeds in beweging. Wandelingen zijn
gezellig en zeer goed bezocht. Het bestuur heeft
hard gewerkt aan de contouren van de
vereniging maar nu we zo groeien hebben we
nog steeds behoefte aan hulp! (zie kopje Hulp
gevraagd)

Nieuwe DHCN Website www.dhcn.nl
Vanaf augustus 2013 hebben we een geheel nieuw ingerichte website! Om u makkelijker kennis te
laten maken met onze vereniging, en om u een betere toegang te geven tot de vele informatie die
we in de loop van ons korte bestaan hebben opgebouwd.
Heeft u op of aanmerkingen welke u wilt melden,(mist u wat?) stuur dan een mailtje naar onze
redactie. Dan horen wij dat graag!

DHCN Wandelingen
Zaterdag 5 oktober, nieuwe wandeling Herperduin (bij Oss)
Een nieuw gebied waar loslopen is toegestaan
binnen ons "wandelassortiment". De
Herperduinen liggen tussen Herpen en Oss in
Noord-Brabant, en zijn een mooi
natuurgebiedje met stuifduin, bos en vennen.
Inmiddels is het gebied door Janny verkend,
wat leidt tot de volgende gegevens:
Verzamelen op de parkeerplaats bij restaurant
Herperduin (Schaijkseweg 12 A 5337 KL
HERPEN) om 12.45. Parkeren is gratis.
Info Janny Quaak . Mail Janny:
J.M.Quaak@kpnmail.nl Graag aanmelden!

Kijk verder bij onze wandelingen
http://www.dhcn.nl/wandelingen.html

Pup info!

Bij de volgende kennels zijn er pups geboren:
- Oudduitse Herder kennel “From  Luna  Wolfskin”
- Oudduitse Herder kennel “a  Fortes”
Onze fokkers weer gefeliciteerd met de mooie nestjes!
Houd de actuele stand in de gaten via onze Pupinfo: http://www.dhcn.nl/basisfokken/puppen.html

Nieuwe fokkers
Wij verwelkomen de volgende 6 (!) fokkers, welke zich sinds de zomer hebben aangemeld:
- Oudduitse Herder kennel “Mayhof”
- Oudduitse Herder kennel “van  ‘t Neerland”
- Oudduitse Herder kennel “van  der  Heigrave”
- Oudduitse  Herder  kennel    “Saorsa  Gu  Brath”
- Oudduitse Herder kennel ”El  Pelo  Rubio”
- Oudduitse Herder kennel “of  Hurricane  Jazz”
We hopen dat we veel steun aan elkaar zullen hebben, en dat ook bij hen mooie en leuke nestjes
geboren zullen worden: welkom!
Ook zijn er een aantal nieuwe dekreuen beschikbaar: kijk maar op
http://www.dhcn.nl/basisfokken/dekreuen.html
De actuele stand (met website en banner) is natuurlijk te vinden op onze fokkerspagina:
http://www.dhcn.nl/fokkers.html

DHCN Inventarisatie
Zondag  3  november  bij  Clubhuis  ‘Dogout’  in  Heerhugowaard

Op zondag 3 november staan er
weer een aantal herders op de
planning voor inventarisatie. Is er
interesse, meldt u dan snel aan want
er is nog maar 1 plekje over. Voor
meer informatie:
http://www.dhcn.nl/basisfokken/inva
anm.html

DHCN Voorjaarsbokaal 2014
Zondag 13 april bij Dogcenter in Zaltbommel
Onze laatste jaarlijkse show is in juni j.l. weer gehouden. Met veel plezier en gezelligheid zijn er weer
60 honden getoond aan ons talrijk aanwezige publiek. De shows bieden u de mogelijkheid om een
kwalificatie te verkrijgen voor het fokken, u kunt er naar andere honden gaan kijken, een praatje
maken met andere hondenbezitters. Uiteraard is er competitie, maar gemoedelijkheid voert de
boventoon.

De volgende show is al weer in voorbereiding en inmiddels is de datum definitief bekend:

Zondag 13 april 2014 zijn we te gast bij DogCenter in Zaltbommel. Kijk voor meer
informatie bij: http://www.dhcn.nl/show.html

Hulp gevraagd!
Een vereniging leiden kost veel tijd. We
proberen altijd datgene te doen waar we zelf
goed in zijn.
Daarom is er behoefte aan mensen die kunnen
zorgen voor de informatieverstrekking:
bijhouden van de website en het verzorgen van
onze nieuwsbrieven en Herderleven uitgaven.
Bent u zo iemand meldt u zich dan aan bij het
bestuur! Wij wachten op uw mailtje.
Ook geïnteresseerd in de erfelijkheid van onze
honden, en een beetje bekend met dit terrein?
Voor de geneticacommissie zoeken wij nog
enthousiaste medewerkers, om mee vorm te
geven aan het fokbeleid in onze DHCN.
Past dit profiel u? Meldt u dan aan via uw
mailtje

U ontvangt deze nieuwsbrief als lid van de DHCN, of als bekende van een van onze leden of fokkers. Heeft u vragen en of opmerkingen,
stuurt u dan even een mailtje naar; redactie.dhcn@gmail.com

