
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nieuwsbrief oktober 2016 

Belangrijke data 

30 oktober: Halloweenwandeling 

17 en 18 Kerstshow 

december 

 

07 januari 2017 Start nieuwe lesperiode 

 

08 januari 2017 Nieuwjaarsreceptie 

Cursus- en ledenadministratie 

Van de penningmeester 

 

OPZEGGEN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Vóór 1 december van het lopende jaar schriftelijk 

of per e-mail bij de cursus- en ledenadministratie; 

cursusledenadmin@kcnijmegen.nl.  
 

U ontvangt altijd een bevestiging van uw 

uitschrijving. Zo niet, dan is uw bericht dus niet 

ontvangen door de cursus- en ledenadministratie. 

 

 

Met deze nieuwsbrief willen wij u informeren over de geplande activiteiten in de komende maanden. 

De hondenwandeling staat volledig in het teken van Halloween. De wandeling zal in Wijchen plaats 

vinden maar na de wandeling bent u natuurlijk van harte welkom om in de kantine van de KC nog wat 

te komen drinken en de wandeling af te sluiten. 

Verder in de nieuwsbrief wordt onze jaarlijkse succesvolle Kerstshow onder de aandacht gebracht. Dit 

is altijd een geweldig groots opgezette show waarbij alle hulp welkom is. Heeft u zin en tijd om te 

komen helpen bij de Kerstshow? Graag! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers voor de opbouw en 

tijdens de showdagen. U kunt zich opgeven bij het secretariaat; secretariaat@kcnijmegen.nl 

Als laatste in de nieuwsbrief de uitnodiging voor de nieuwjaarsreceptie die opgezet zal worden met 

een activiteit. Welke activiteit blijft een verrassing.  

 

https://www.bing.com/images/search?q=halloween+en+hond&view=detailv2&&id=C075F4C33C22BDEBA4BB2D8C98A31704BD7458CD&selectedIndex=19&ccid=S2CJjx4Y&simid=608051977421851109&thid=OIP.M4b60898f1e18046275f04cecc3a1a6b6o0
mailto:cursusledenadmin@kcnijmegen.nl
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12.00 uur   

 

Voor de origineelste 

baas-hond Halloween 

creatie is er een prijsje! 

Zondag 30 oktober 2016 
Vertrek vanaf Boerderij de Eikenhorst 

Adres: Staddijk 1 6603 LM  Wijchen 

 

 



 

 

  



 

  

Op 17 en 18 december a.s. organiseert de KC Nijmegen e.o. “Noviomagum” voor de 39e keer de overbekende 

Kerstshow. Waren we nog maar net gewend aan de locatie in Cuijk, moest het bestuur vanwege een grote 

uitslaande brand van de naast gelegen hallen omzien naar een vervangende locatie. In de directe omgeving 

van Nijmegen zijn geen geschikte hallen beschikbaar en terug naar een sporthal met een aangebouwde tent (in 

de winter) met parkeerperikelen was geen optie. 

Gelukkig was de Evenementenhal in Gorinchem op de datum, waarop de Kerstshow in december gehouden 

gaat worden, nog vrij. Alle zeilen zijn bijgezet om in ieder geval de show doorgang te laten vinden. We 

kunnen nu melden dat dit is gelukt, want in de fantastische hal van ruim 10.000 m2 met duizenden gratis 

parkeerplaatsen is zelfs gelegenheid om de historische 3-daagse show om te zetten naar een 2-daagse.  

Ook deze hal zal door de vele vrijwilligers weer sfeervol omgetoverd worden in een gezellige Kerstsfeer. Het 

bestuur en medewerkers van KC Nijmegen / De Kerstshow hopen dan ook vele hondenliefhebbers en hun 

honden te mogen begroeten om in een traditionele sfeer als vanouds het Kynologisch jaar 2016 af te sluiten. 

In de nieuwe locatie zijn de 20 ringen ruim opgezet en natuurlijk voorzien van vloerbedekking. Ook op deze 

CAC/CACIB Kerstshow 2016 zijn de Nederlandse keurmeesters weer in de meerderheid en ook nu wordt een 

beginnend keurmeester hier een kans geboden om op een internationale show een ras te keuren.  

De verschillende hondenrassen zijn verdeeld over twee dagen en dat is aantrekkelijk voor bezoekers die eens 

rustig naar honden willen gaan kijken en zich willen laten informeren over een bepaald ras om op die manier 

een weloverwogen keus te kunnen maken bij de aanschaf van een rashond.  

Inschrijven voor deze Kerstshow is mogelijk tot 4 december 2016 en dat kunt u doen via 

www.kerstshow.com, en via www.onlinedogshows.eu Bezoekers raden we aan om op de site te kijken op 

welke dag een bepaald ras gekeurd wordt, dit voorkomt een te vergeefse reis.  

Graag tot ziens op, zaterdag 17 en zondag 18 december in de Evenementenhal Gorinchem,            

         Franklinweg 2,     

         4207 HZ  Gorinchem      

         (parkeren is gratis!)  

Wilt u helpen bij de opbouw en/of tijdens de showdagen? Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor 

alle dagen. Ook al kunt u maar 1 dag, daar zijn wij al zeer blij mee. U kunt zich opgeven bij 

secretariaat@kcnijmegen.nl  

 

 

 

Evenals in de voorgaande jaren organiseert KC Nijmegen een Nieuwjaarsreceptie, op 08 januari 2017. U bent 

hierbij van harte uitgenodigd om onder het genot van een drankje en een hapje een toost uit te brengen op het 

nieuwe jaar. Onze voorzitter Anita van Bussel zal een toelichting geven op enkele zaken die het afgelopen jaar 

de revue hebben gepasseerd en blikt natuurlijk vooruit op 2017.  

Wij heten u welkom op 8 januari 2017, 14.00 uur, locatie Kantine KC Nijmegen Noviomagum.  

 

Kerstshow 2016 

Nieuwjaarsreceptie 




