Rasvereniging Basset Fauve de Bretagne
Nieuwsbrief
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Clubdag 7 oktober 2018

__________________________________________________________

Noteer het in uw agenda; de Clubdag voor de RBFDB is
op zondag 7 oktober 2018.
Plaats Het Lierderholt, Spoekweg 49 7361 TM in
Beekbergen.
We gaan aan de wandel met de honden en we hebben na
de wandeling een presentatie over vachtverzorging van
de Fauve.
Denk alleen wel aan de leeftijd van je hond. Jonge honden
mogen nog niet zo lang lopen. Houd de leeftijd in
maanden x 5 minuten aan.
Deze dag ziet er als volgt uit (wijziging voorbehouden);
10.00 uur
Ontvangst met koffie/thee/limonade
10.30/10.45 uur Aanvang wandeling
11.45/12.15 uur Terugkomst
12.45 uur
Presentatie vachtverzorging
14.30 uur
Einde
We hebben Jessica Frijling van Trimsalon Doggy Style
uit Hardenberg uitgenodigd om een presentatie te geven
over vachtverzorging van de Fauve. Jessica Frijling is als
gediplomeerd honden- en kattentrimmer aangesloten bij
de Algemene Belangenvereniging voor het
Hondentoiletteer Bedrijf (ABHB). Vachtverzorging.
Naast theorie over vachtverzorging, gaat ze ook samen
met u aan de slag met uw hond.
Voor de kinderen zijn er kleurpotloden/schetsboeken, ze
kunnen spelen in de speeltuin of tegen kleine vergoeding
zich vermaken op Midgetgolfbaan. Dit op eigen risico.
Inschrijven voor de Clubdag kan via het bijgevoegde
inschrijfformulier dat u uiterlijk 2 oktober per email
secretariaat@rbfdb.nl of per post terugstuurt naar:
RBFDB, Pr. Julianastraat 5, 8019 AS Zwolle.
Kosten : €10,-- over te maken op
IBAN NL50RABO 0125 5624 54 t.n.v. RBFDB.
Ook zullen er deze dag nog stambomen uitgedeeld
worden.
We willen er samen met jullie weer een gezellige dag van
maken. Heeft u nog vragen, neem gerust contact met ons
op.

