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Beste HCN-lid.
In deze eerste nieuwsbrief van de HCN komen de volgende onderwerpen aan de orde:
De “katerwandelingen” op 5 januari 2020
Enkele bestuursmededelingen
Enkele vragen om je nog meer bij de HCN te betrekken

Kerst en nieuwjaarswensen
-
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"Katerwandelingen" 5 januari 2020

weer uit de benen te wandelen.

De vier locaties zijn:
1. Wandeling Drents-Friese Wold;
verzamelen op parkeerplaats

3. Wandeling Amerongse Bos;
parkeren en verzamelen bij
-

"katerwandeling" georganiseerd
voor baas met Hovawart op zondag 5 januari 2020.
We verzamelen om 10.30 uur en

-

4. Duin- en strandwandeling De
Blink in Noordwijk aan Zee; ver-

mige plaatsen in overleg met de
wandelcoördinator los rond lopen.
voor eigen rekening een kopje

2. Duinen
strandwandeling
IJmuiden; verzamelen op parden. Coördinator Caitlin van
aan op
club.nl

drinken.

-

je nog wat leuke Hovawart-beken-
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Nieuws van het bestuur
Guido
Klabbers als voorzitter met zijn volgende woorden bekend gemaakt:
-

Hovawarts neemt toe en ontwikkel daarom beleid als HCN
leverde geanimeerde discussies op
waar veel ideeën uit naar voren zijn
gekomen.
Een kleine greep:
-

en tot slot kom met een
e-nieuwsbrief voor de leden
-

meer mogelijk is”.
zijn inzet voor de HCN en wensen
komende tijd.

organiseer een nieuwjaarswan-

Kees Dullemond. Hieronder afgebeeld met zijn driejarige teef Sam.
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Daarnaast zijn nog diverse overige suggesties gedaan en ideeën
-

Leuke ideeën en leuke verhalen

onze Hovawart. We maken alle-

Heb je daarnaast suggesties voor
onderwerpen waar je eens wat

maar ook emotionele dingen mee

dan bij

.

kan je mooie foto’s maken van je
ons in de Hovawartaal?
We zijn namelijk altijd op zoek naar
len en foto’s van en over onze Hovawart.

Speciale activiteiten en data
we u over zullen informeren zijn in ieder geval al de volgende twee data bekend.
met de leden over de toekomst van de HCN.

centraal deze dag.

Hovawart.
Reserveer deze data alvast in je agenda en volg de Hovawartaal en de digitale nieuwsbrief voor meer infor-

vond.
zenden naar

Colofon
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