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Een clubactiviteit op zondag 26 juni te Maria Hoop in Limburg  

Kerkweg 67 6105 CD Maria Hoop 

Gedurende de ALV heeft Clara Hamers een leuke clubactiviteit bedacht. Namelijk een BBQ bij 
haar thuis, wel een eind weg maar superleuk! 

Het plan is om 11.00 uur bij haar thuis te verzamelen en daar een kopje koffie mét te doen om 
daarna in het Limburgse te gaan wandelen. 
In de namiddag gaat de BBQ aan.  

Het zou natuurlijk fijn zijn 
als u daar ook aan mee 
wilt doen, de BBQ wordt u 
aangeboden door de 
vereniging. 

Als u wilt deelnemen zou 
het prettig zijn i.v.m. met 
de inkopen om van te 
voren te weten met 
hoeveel personen u dat 
wilt doen. 

Wellicht heeft u speciale 
wensen omtrent het eten, 
dan willen we dat 
eveneens weten. 

Ik zal u mijn mailadres geven zodat we kunnen inventariseren, dan speel ik dat weer door aan 
Clara: secretaris@iwsvn.nl 

Natuurlijk zijn uw viervoeters welkom. 

Neem zelf een stoel(tje) mee want het aantal dat beschikbare stoelen is beperkt. 

Hartelijke groet,  Nettie Zindel

 

Enquête activiteiten 

Via de volgende link kunnen jullie een enquête invullen. We willen graag van jullie weten wat 
voor een soort activiteiten er georganiseerd moeten gaan worden! 

Enquête 

Spelletjesdag bij Clara in 2009 

secretaris@iwsvn.nl
https://forms.office.com/r/cxHW6AyAbs


Animal Event 

6 t/m 8 mei 

Wellicht weet u dat wij ons als IWSVN meerdere jaren hebben gepresenteerd op het Animal 
Event alwaar wij een stand hadden. 

Vanwege Corona is het daar door de afgelopen 2 jaren afgelast. Ik ontving kortgeleden  een 
schriftelijke uitnodiging van de organisator Academy Bartels. Of we belangstelling hadden om 
mee te doen.  
Dat formulier heb ik netjes ingezonden maar helaas vanwege een overweldigend belangstelling 
van andere ras verenigingen is de IWSVN uitgeloot. Niet leuk, want ik vind het belangrijk dat 
mensen kennis nemen van ons kleine ras. 

Welnu, een ander plan gesmeed. 

We gaan er gewoon rond wandelen en als er het rassendefilé is, wat in de hondenpiste 
plaatsvind, zal ik er voor zorgen dat we mee lopen, haha! 

Een aantal enthousiaste leden waren er voor te porren, dus die komen allemaal mee lopen.  

Hartstikke leuk, het bestuur en de ALV vond het een goed plan en bekostigd de entreekaarten. 
Er zijn nog kaarten beschikbaar. Wil je dus ook mee, meld je dan bij mij (secretaris@iwsvn.nl) 

Ik houd u op de hoogte, 

Groet Nettie Zindel

 

Kampioenschapsclubmatch 2023 

In 2020 waren we in de gelukkige omstandigheid om onze kampioenschapsclubmatch te 
kunnen houden tussen alle Corona maatregelen door. Zoals het nu lijkt zijn we niet meer 
beperkt door het Covid virus en willen wij als bestuur dan ook een aanvang maken met de 
organisatie voor de 11e kampioenschapsclubmatch in 2023.  

We hebben nog géén concrete datum en locatie 
maar we willen de leden al wel vragen om een 
voorkeur aan de geven welke keurmeester jullie 
graag wensen. Uit de gewenste keurmeesters 
zullen we op basis van stemmen een voorkeuzelijst 
maken en de keurmeesters in die volgorde 
benaderen. 

Naast het bestuur is de organisatie in de 
vertrouwde handen van Annelies Roeterdink en de 
gewenste keurmeesters mogen dan ook per mail worden aangegeven via kcm@iwsvn.nl, graag 
uiterlijk 1 juli 2022. 

 

Agenda  

Datum Activiteit Locatie 

26 juni 2022 Wandeling + BBQ Kerkweg 67 
6105 CD Maria Hoop 
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