30 maart 2022

Wandeling 27 Februari 2022
Op deze dag heeft het 1ste evenement van dit jaar van onze vereniging weer plaats gevonden,
namelijk een wandeling in Kootwijk.
Hij was 3,5 km lang waardoor we 1,5 uur met prachtig weer met een temperatuur van ongeveer 14 °c
hebben gelopen.
Rond de 30 honden hebben zich heerlijk vermaakt waardoor de baasjes zich heerlijk hebben genoten.
Natuurlijk moet er altijd 1 hond dwars liggen door te denken nou baas je kan me wat ik ga terug naar
de auto. Gelukkig is zij wel tegen gehouden, zodat ze de weg niet over kon gaan. nadat deze hond
weer bij de groep was gevoegd is zij toch maar gebleven omdat het toch leuk leek om mee te lopen en
bij de baas in de buurt te blijven
Zo liep er ook een imitatie Cattle Dog mee (een Husky), iedereen verbaasde zich al dat die los mee kon
lopen en dat zij de Cattle Dogs waardeerde en andersom.
Op deze dag liep ook een Cattle Dog mee die helemaal in België woont vlakbij de Franse grens.
Na de wandeling zijn we met een aantal naar de Gasterij 't Hilletje geweest hier hebben we heerlijk van
een drankje en hapje kunnen genieten. Jammer genoeg konden we niet naar het Pannenkoekenhuis,
omdat ze geen grote groepen accepteerde en deze dag waren ze ook achteraf gesloten omdat ze
geen personeel hadden.
Er waren veel positieve reacties van de mooie omgeving en de goede organisatie.
Voor meer foto’s kunt u altijd kijken op onze facebookpagina: Australian Cattle Dog Vereniging
Nederland of op de website: www.cattledognederland.nl
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De algemen Leden Vegadering zal plaats vinden op het terrein van KC Gorinchem en omstreken, Haarweg
31a, 4205 NC Gorinchem.
Deze vergadering is uitsluitend alleen voor leden van de Australian Cattle Dog Vereniging Nederland.
Datum en tijd volgen nog.
Tijdens deze ALV wenst onze voorzitter af te treden en hierdoor zoeken wij nieuwe bestuursleden om de
ontstane vacatures in te vullen zoals;
secretaris, penningmeester, gedrag en gezondheid, evenementen en pr.
Op deze dag willen we ook een activiteit houden in de vorm van behendig bewegen, dit evenement is voor
leden en niet leden. Hier zitten wel kosten aan verbonden, de hoogte van de kosten worden tegen die tijd
bekend gemaakt en wanneer u zich kunt inschrijven.
Deze evenement zal dan plaats vinden op het terrein van KC Gorinchem. Datum en tijd volgen nog.

Kampioens Clubmatch
10 juli 2022
Keurmeester:
Myriam Vermeire
Waar:
KC Arnhem EO
Drielsedijk 15A
6841 HJ Arnhem
Welkom 9:30 uur
Start Show 10:30 uur
Inschrijven:
www.onlinedogshow.nl
Sluiting inschrijving:
28-06-202

Helpende
handjes ?

Heeft u een idee voor een evenement
laat het ons weten door een mail te
sturen naar:
Evenementen@cattledognederland.nl

Je kan je altijd opgeven door een
mail te sturen naar:
Evenementen@cattledognederland
.nl

Aankomend evenement
Najaar: nog niet bekend
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