Nieuwsbrief IWSVN -

mei 2009

Spelletjesdag bij Clara Hamers
Zondag 7 juni aanstaande zijn jullie van harte uitgenodigd om bij Clara Hamers in Mariahoop de
kunsten van jullie Ieren (en/of andere honden) te laten zien. Clara beloofde dat de spelletjes die er
gedaan kunnen worden door iedereen te doen zijn.
In alles is voorzien en na afloop kan tegen een kleine vergoeding worden deelgenomen aan een
barbecue.
Tussen 11.30 en 12.00 uur worden jullie verwacht aan de Kerkweg 67, 6105 CD Mariahoop.

Wel is het verstandig om zelf een stoel mee te nemen. Er zijn stoelen aanwezig maar wellicht niet
voor iedereen. Mocht het onverhoopt wat regenen dan is er een overkapping aanwezig waar we
rustig onder kunnen zitten. Deze kan natuurlijk ook dienen om de zon wat te temperen en daar
hopen we natuurlijk op!
Opgave is niet nodig, ik hoop dat deze spelletjesdag net zo leuk wordt als de vorige editie in 2002
Roetebeschrijving:
Komend over de A73 (naar het zuiden)
•

Neem op de A73 afslag 21

•

Einde afrit rechtsaf richting Linne/Montfort

•

Rotonde links richting Montfort

•

Rotonde rechtover

•

2e verkeerslicht links af richting Montfort (onder brug door)

•

Rotonde rechtdoor

•

Einde dorp (Montfort) linksaf naar Mariahoop/Brunsum

•

Na 8 drempels linksaf (Annendaalderweg)

•

Na bordje bebouwde kom 2e weg rechts (Kerkweg)

•

Nummer 67!

Komend over de A2 (naar het zuiden)
•

Neem op de A2 afslag 45

•

Einde afrit linksaf

•

3 rotondes recht oversteken (richting Echt)

•

De N572 volgen

•

Linksaf richting Mariahoop (Annendaalderweg)

•

Na bordje bebouwde kom 2e weg rechts (Kerkweg)

•

Nummer 67!

Iers Water Peil
Hel volgende Iers Water Peil zal iets later dan gebruikelijk verschijnen. We hebben nog ruimte om
jullie kopij te verwerken wanneer deze voor 30 mei bij de redactie aanwezig is. Het adres daarvoor
is redactie@iwsvn.nl.

Seminair IWSVN
20 september 2009 zal ’s middags ons eerste seminair gaan plaatsvinden in het Dogcenter te
Zaltbommel.
Noteer deze datum in de agenda. Meer informatie zal in het volgende peil komen te staan.

Met vriendelijke groet,
Michael Roeterdink
namens het bestuur IWSVN en redactie IWP

