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Hellevoetsluis, 9 Maart 2012.
Aan alle geïnteresseerden,

Er zal op vrijdag 20 April een avond worden gehouden voor Fokkers en Belangstellenden.

Aanvang 19.30 uur in de kantine van de Oude Maas, Oprelseweg 4 te Spijkenisse.
Routebeschrijving onder aan de brief.
We zullen op deze avond een aantal dingen gaan behandelen
Lezing van Peter Nefs waarbij hij zijn grote kennis zal gebruiken om e.e.a. uit te
leggen over de gebruikswaarde van de Duitse herder zowel in exterieur als
werkaanleg.
Lezing van Dierenarts Marco Cleton waarin hij in gaat op vragen van de mensen die
vooraf zijn gesteld over Fertiliteit en erfelijke problemen bij de Duitse herder, denk
aan HD, ED, Rugproblemen. Verder zal hij een presentatie geven.
Dan komt John Lijffijt ons e.e.a. vertellen over de voortgang bij de Raad van Beheer
met betrekking tot het fokkersbeleid, lopende zaken m.b.t. de Duitse herder en
nadere uitleg over de nieuwe regels van de FGK.
Verder alles wat ter tafel komt. ik hoop dat hier een gesprek tussen de fokkers uit
gaat komen waar we allemaal onze lering uit kunnen trekken.
Houd allen deze avond vrij en ik hoop dat er genoeg mensen zullen zijn om er een goede en
gezellige avond van te maken.
Met vriendelijke groet,
Yvonne Verschoor
Routebeschrijving:
Komende uit de richting Rotterdam A15 neemt u de afslag Spijkenisse. Boven op de
afrit aangekomen gaat u linksaf de Zoetwaterkanaalbrug (Hartelbrug) over. Bij de
stoplichten gaat u linksaf. Bij de volgende stoplichten gaat u weer linksaf. Aan het
einde van de weg (T splitsing) gaat u wederom linksaf. U vervolgt de weg. Nadat u de
brug onderdoor rijdt, gaat u de 1e links. Dit is de Oprelseweg. Houdt de weg rechts
aan, u bent nu op het terrein van kgr de Oude Maas.(Route: Begraafplaats en
Crematorium De Ommering)

