
  Nieuwsbrief december 2021. 

  

In deze nieuwsbrief vind u de volgende dingen:  

 1. Geen Nieuwjaarsreceptie in 2022. 

2.  Aangescherpte coronamaatregelen en lessen.  

3.  Het overlijden van ons Erelid Dhr. Peter Hermsen op 11-12-2021 

 4. Kerst-Winner-Show gecanceld. 

5. Prijs van de cursussen 

6. Vacature penningmeester.  

7. Kerst en Nieuwjaarwens. 

  
  Geen Nieuwjaarsreceptie  

  In verband met de Corona maatregelen is het helaas weer onmogelijk om elkaar  
  te ontmoeten op onze jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie 2022. 

  

  Aangescherpte coronamaatregelen en lessen.  

  Door de huidige Lock-down maatregelen is het niet mogelijk om les te geven tot  
  14 januari 2022.  
  Dit betekent concreet dat wij gesloten zijn tot 14 januari 2022. 
  Wij hebben al wel bij de instructeurs geïnformeerd over het lesgeven overdag als dit  
  straks mogelijk is.  
  Er zijn enkele instructeurs bereid om op maandagmiddag en of zaterdagmiddag les 
  te geven. Als u heeft ingeschreven voor een cursus zal er t.z.t. contact met u daarover worden  
  opgenomen door Bianca van Leth van de cursusadministratie.  

Het overlijden van ons erelid Peter Hermsen 

Op zaterdag 11 december 2021 ontvingen wij het bericht dat ons erelid Peter Hermsen op 75 jarige 
leeftijd is overleden.  Peter was een bevlogen instructeur en hondenliefhebber. Zijn eigen honden 
waren net zoals hijzelf eigenlijk bijna onderdeel van het meubilair. In zijn actieve jaren als vrijwilliger 
was hij het manusje van alles, zorgde voor het onderhoud  van terrein en clubhuis, stond in de 
kantine en heeft jarenlang met kameraden de kantine wekelijks schoongemaakt.  Verder was hij 
gedreven en goed in het zoeken van nieuwe vrijwilligers voor de club en de Kerstshow. Zo heeft hij 
vele mensen in de loop der jaren bij de club betrokken. Jarenlang regelde hij de vrijwilligers bij de 
Kerstshow, maakte de roosters voor de medewerkers en op de Kerstshow kende velen hem. 
Een hoogtepunt en een mooi feest was toen Peter op aanvraag van de KC Nijmegen op     
Koningsdag naar de stadschouwburg in Nijmegen is gelokt voor een zogenaamde   
bespreking. Wat keek hij op toen hij daar Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd.   
Peter was een clubmens in hart en nieren, die ontzettend veel voor de club heeft gedaan. 
Wij wensen zijn familie en vrienden heel veel sterkte. 

  



  Kerst-Winner-Show gecanceld 

  Tot onze grote teleurstelling hebben wij moeten besluiten de Kerst-Winner-Show door de 
  Corona maatregelen voor de tweede keer te moeten cancelen.  
  Na al de nodige werkzaamheden, het regelen en aapassen van zaken zodat wij toch 
  volgens de laatste regels van het RIVM  konden showen hebben wij toch moeten besluiten  
  om de show te cancelen. 
  Wij konden de gezondheid van onze vrijwillige medewerkers en de exposanten niet meer  
  garanderen en dan is er maar één besluit mogelijk. De gezondheid gaat voor alles ! 

  

  Verandering prijs cursussen 

  Door alle maatregelen etc. is het voor ons niet meer haalbaar om de komende cursussen 
  aan te bieden voor hetzelfde tarief als in 2021. Daarom heeft het bestuur besloten om het 
  cursusgeld te verhogen met ingang van januari 2022 naar € 60,00. 

  

  Vacature penningmeester 

 Wij zoeken nog steeds een penningmeester.   
 Heeft u of kent u iemand die verstand van boekhouden heeft en een paar uurtjes per week tijd heeft 
om de boekhouding van de club te doen? 
Neem contact op met de secretaris Annette Oostervink  
Telefoon: 06-43249984  
Mail: secretaris@kcnijmegen.nl 

  

  Wij wensen u allen hele Fijne Kerstdagen en een  

  Gelukkig maar vooral gezond Nieuwjaar in 2022 ! 

  

                     

  We hopen u in 2022 allen weer te zien en dat we weer heerlijk met onze honden kunnen 
  trainen.   

   
Namens het bestuur van Kynologenclub Nijmegen en omstreken Noviomagum,   
Annette Oostervink 
 
 


