Nieuwsbrief IWSVN –

september

2010

HERINNERING - Najaarswandeling
Via deze nieuwsbrief willen we herinneren aan de najaarswandeling op 3 oktober aanstaande.
Uit het IWP van afgelopen maand:

Uitnodiging Najaarswandeling
in Engels Landschapspark Groeneveld te Baarn.
Hiermee nodigt het bestuur van de IWSVN u uit om, samen met de
andere leden, deel te nemen aan de najaars-herfstwandeling van de IWSVN op ZONDAG 3
OKTOBER 2010 bij Kasteel en Park Groeneveld te Baarn (Groeneveld 2, 3744 ML Baarn).
“Uw Ieren kunnen onaangelijnd het park verkennen en wel in 10 sloten tegelijk lopen!”
Programma is als volgt:
11.00 uur
12.00 uur
Rond 13.30 uur

Verzamelen op de grote parkeerplaats; ontvangst en koffie.
(afslag richting Kasteel Groeneveld, zie bijgaande routebeschrijving).
Start wandeling, circa 5/6 km.
(zonodig regenkleding meenemen).
Einde wandeling

Na afloop van de wandeling is er gelegenheid om deel te nemen aan een gezamenlijke lunch*
(voor eigen rekening) bij Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42, 3741 GS Baarn.
* Wilt u zo vriendelijk zijn bij het secretariaat van de IWSVN
(Karin Huijsman), tijdig (vóór 25 september 2010) door te geven of u van de lunch gebruik wilt
maken en met hoeveel personen u denkt te komen?
Tel.: 0575-49 28 29 of via de email: secretaris@iwsvn.nl.
Heel hartelijk dank voor uw medewerking.
Noteer de datum in uw agenda en graag tot ziens op zondag 3 oktober !!

Iers Water Peil – editie 83
Het volgend Iers Waterpeil zal medio december 2010 verschijnen.
Kopij is van harte welkom. Wilt u dat uiterlijk 1 december zenden naar iwp@iwsvn.nl

Lezing
De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland organiseert op vrijdagavond 19
november 2010 een lezing:

“Auto-immuunziekten en genetische achtergrond”.
Sprekers zijn de Zweedse onderzoekers
Helene Hansson-Hamlin* en Maria Wilbe**.
De lezing is gebaseerd op de resultaten van het internationaal onderzoeksproject naar de invloed
van genen, verminderde genetische diversiteit binnen rashonden populaties op het
immuunsysteem en het ontwikkelen van auto-immuun gerelateerde ziekte.
De Nova Scotia Duck Tolling Retriever heeft model gestaan voor dit onderzoek, maar de
onderzoekers gaan ervan uit dat hun theorie over de achtergrond van auto-immuunziekten op alle
hondenrassen van toepassing zijn.
Algemene informatie:
Datum:
vrijdagavond 19 november 2010
Aanvangstijd:
zaal open 19:30, begin lezing 20:00 uur
Eindtijd:
uiterlijk 22.30 uur.
Locatie:
Hotel Haarlem-Zuid
Toekanweg 2, 2035 LC Haarlem
http://www.hotelhaarlemzuid.nl
Maximum capaciteit: 150 personen op volgorde van betaling.
De lezing staat open voor leden en niet leden, de lezing zal in het Engels zijn.
Aanmelden:
Stuur een e-mail naar inschrijven@tollertales.nl, onder vermelding van, ‘lezing Autoimmuunziekten’ uw naam en aantal personen.
De uiterste aanmelddatum is 12 november 2010.
Lezing vindt plaats onder voorbehoud van voldoende aanmeldingen.

Gelieve de betaling te voldoen gelijktijdig met het uw aanmelding d.m.v. overboeking naar ING
rekening 80.80.569 t.n.v. Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
(geen afkorting gebruiken) o.v.v. lezing 19 november 2010.
Leden betalen € 10,00, niet leden € 15,00.
Voor meer informatie zie www.tollertales.nl

