Nieuwsbrief IWSVN –

juni 2019

Wandeling/speurtocht Dwingeloo 29 juni
Voor zaterdag 29 juni hebben we een letterbox/speurtocht in de bossen van Dwingeloo
uitgezet. Een tocht van ongeveer 5 km met diverse opdrachten.
Phoebe en Sting hebben de wandeling ‘geneusd’ en zij zullen
jullie leiden.
We verzamelen on half 11 bij ‘De Bospub’ (Bosrand 18, 7991 PA
Dwingeloo) waar we eerst beginnen met een kopje koffie of thee.
Vervolgens worden jullie in groepjes verdeeld en achter elkaar
het bos ingestuurd.

Phoebe kan de
letterbox zien
maar misschien
kunnen jullie
honden hem
ruiken?

Hou er rekening mee dat tijdens de wandeling de
mobiele telefoon in de zogenaamde vliegtuigmode
moet staan aangezien het gebied onderdeel is van
de radiotelescopen die her en der in de omgeving
zijn opgesteld.

Aanmelden:
Zowel De Bospub als wij willen graag weten op hoeveel mensen
we kunnen rekenen dus graag even via de mail uiterlijk op 23 juni
aanstaande een berichtje aan michael@iwsvn.nl
Na de wandeling is er gelegenheid om in De Bospub te lunchen.
Annelies en Michael Roeterdink

Kampioenschapsclubmatch 2020
De KCM commissie is nog bezig om de datum te bepalen en de keurmeester voor de KCM van
2020 vast te leggen.
Zoals het er nu uitziet zal de KCM in het weekend van 5-6 september in Assen gaan
plaatsvinden maar zodra we meer informatie hebben zullen we dat melden.

SUP event
Zaterdag 7 september organiseren we een SUP event in Loosdrecht.
Wat is SUP met je hond ?
Stand Up Paddling is de snelst groeiende tak van watersport. Je peddelt staand (bij de hondensup ook vaak zittend) op een extra stabiel surfboard. SUPpen is superleuk en je komt op
mooiste plekjes in de natuur! Maar het is natuurlijk nog veel leuker als je dit samen met je hond
kunt beleven. In Loosdrecht heeft Ingrid Kroon haar SUP school, ikSUP. Door de jaren heen
heeft zij een speciaal programma voor de Honden-SUP ontwikkeld, waarbij gebruik wordt
gemaakt van speciaal materiaal, geschikt voor de hond.
Wat kun je verwachten?
We verzamelen in de (na) middag in Loosdrecht. We varen dan naar een privé eiland te midden
in het natuurgebied de Loosdrechtse Plassen. Daar start het SUP avontuur onder leiding van
Ingrid. Ze geeft gedurende de tocht uitleg en tips. We maken een tocht door het prachtige
gebied met onderweg een stop. Hier wordt een kleine versnapering geserveerd en kunnen
honden even zwemmen en rennen.
Verdere informatie
De SUPtocht is voor iedereen geschikt die het heerlijk vindt
samen met zijn of haar hond in de natuur te zijn (mits
zwemdiploma). Zwem/zomerkleding of sportkleding volstaat. Er
zijn eventueel wetsuits beschikbaar.
De prijs bedraagt 50,00 voor deelnemer mét hond (inclusief
materiaal).
Inschrijven/opgave
Schrijf je in (inschrijven via sup@iwsvn.nl)!
Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
Voor vragen kunt u contact opnemen met michael@iwsvn.nl
Annelies Roeterdink

Agenda IWSVN 2019
Datum
29 juni 2019
7 september 2019
17 november 2019

Activiteit
Letterboxen/speurtocht
Suppen met hond
Najaarswandeling

Locatie
Dwingeloo
Loosdrecht
Nog niet bekend

Iers Waterpeil
Het volgend Iers Waterpeil zal begin augustus verschijnen. Via deze nieuwsbrief roep ik
iedereen op haar ervaringen en belevenissen te delen.
De kopij ontvang ik graag uiterlijk 1 augustus 2019 via redactie@iwsvn.nl!

