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REMINDER ALV 10 februari a.s.
Beste leden,
De eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar staat in het teken van de Algemene
Ledenvergadering welke gehouden wordt op zondag 10 februari 2013.
De locatie is Hotel-Café-Restaurant ’t Hilletje, De Brink 5, 3775 KP Kootwijk
0577-456581
www.hilletje.nl
De vergaderlocatie ligt op de Veluwe te midden van uitgestrekte bossen, heidevelden
en de grootste zandverstuiving van Europa, op loopafstand van een losloopgebied.
Hier is echter geen mogelijkheid om de honden te laten zwemmen. Op 5 autominuten
met goede parkeermogelijkheid ligt echter een gedooggebied met water. Op de dag
zelf zal na overleg besloten worden, waar de honden zullen worden uitgelaten. De
uitnodiging en agenda zijn reeds half januari verstuurd. In verband met het
stamppotbuffet (kosten € 10 p/p) vragen wij u zich graag aan te melden vóór 3
februari a.s. bij onze secretaris Arjen Mets: a.mets@ziggo.nl
Zaal open vanaf 10.30 uur, de vergadering begint om 11.00 uur.
Ik hoop dat we met velen aanwezig zult zijn!
Karin Huijsman

GEZOCHT ! Bestuursleden …
Het Bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden voor onder andere de
portefeuilles van Penningmeester en PR. U kunt informatie inwinnen bij uw voorzitter
Karin Huijman (0575 492829) en/of u aanmelden vóór 3 februari 2013 bij het
secretariaat (a.mets@ziggo.nl)

Workshop Jachttraining
Op 17 februari a.s. organiseert de IWSVN een workshop jachttraining. We hebben
Robert Bolsenbroek bereid gevonden om voor ons een dag training voor beginners
en gevorderden te verzorgen. Robert is KNJV-trainer en doet zelf mee aan
veldwedstrijden. Hij traint veel op geheugen en meervoudige apporten. De kosten
zijn € 20,- per deelnemer.
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Het terrein is het Caitwickerzand op de Veluwe in de buurt van Kootwijk. Er wordt
getraind van 9.30 - 16.00 uur met een onderbreking voor de lunch. Opgeven kan bij
Karin Huijsman via huijsman@blokkendoos.net.
Belangstellenden zijn ook van harte welkom.
ROUTEBESCHRIJVING CAITWICKERZAND
Vanaf Apeldoorn via de snelweg:
Volg je de A1 richting Amersfoort. Neem afrit 18 richting Harderwijk / Kootwijk. Onder
aan de afrit sla je rechtsaf, dit is de Kootwijkerweg (N302). Na ongeveer 900 meter
sla je linksaf; dit is het recreatiegebied Caitwickerzand.
*GA DIRECT weer links de ventweg op (hier staat een verkeersbord ‘verboden in te
rijden na zonsondergang’!). Blijf deze weg volgen tot je aan het eind bij een
slagboom komt. Aan de rechterkant is de parkeerplaats.
Vanaf Apeldoorn via de Amersfoortseweg (N344):
Ga bij de rotonde richting Harderwijk / Kootwijk linksaf richting Kootwijk. Dit is de
Kootwijkerweg (N302). Sla na 1,7 km. rechtsaf, dit is het recreatiegebied
Caitwickerzand. Volg verder*.
Mocht je hulp onderweg nodig hebben bel dan 06 51373173 (= tel. Karin)

Vooraankondiging Voorjaarsactiviteit
Zaterdag 8 juni 2013: Programma: een bezoek aan de Nederlandse
jachtmanifestatie te Apeldoorn http://www.groenedagen.nl.
Er zijn plannen om met een IWS-team mee te doen aan het
wedstrijdparcours! De opdrachten worden van te voren al bekend
gemaakt, zodat we met elkaar kunnen oefenen :)
Nadere informatie volgt tijdens de ALV en in het komende Iers Water
Peil.

Iers Water Peil – editie 90
Het volgend Iers Water Peil zal medio april verschijnen. Kopij is van harte welkom en
voor editie 90 dient dat uiterlijk 15 april binnen te zijn.

