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Beste leden,
Een speciale editie van de nieuwsbrief want de Familiedag komt er weer aan en we gaan dit jaar iets
héél bijzonders doen. We gaan smokkelen, een beetje maar hoor, immers een beetje smokkelen
mag….toch??
Smokkelen komt uit een tijd waarin de grenzen van alle landen binnen Europa nog gesloten waren en
alles wat los en vast zat en waarmee geld verdiend kon worden, over de grens gesmokkeld werd.
Smokkelen was eigenlijk niet echt crimineel maar meer een spel tussen smokkelaar en grenswachter.
En aangezien Foxjes dol zijn op het spelen van spelletjes is dat precies wat we zondag 17 september
gaan doen: smokkelspelletjes…….enne niet vergeten, ook bij deze spelletjes mag je soms best een
beetje smokkelen…. Tot de 17e!!!
Groetjes van Petra, Joyce, Ricky en Heleen van de N.F.C. activiteitencommissie.

SmokkelProgramma Familiedag 2017




Kosten voor deze dag.

10.30 uur Ontvangst met koffie
11.00 uur Uitleg programma
11.15 uur aanvang programma
* smokkelroute door Europa
* zoek de smokkelaar
* vind de smokkelwaar
* welke Fox is het snelst op de vlucht?

Ieder spelelement duurt ongeveer drie kwartier
en we werken in groepjes van meerdere Foxen
en baasjes tegelijkertijd.
Om 15.00 uur wordt de dag afgesloten met
heerlijke hapjes en drankjes.

En er is nog meer te doen……
Is je Fox een engeltje of een boefje? Zoekt hij de
smokkelaar en slaat hij op de vlucht voor de
douanier? Heb je foto’s van je Fox, verstopt
onder de dekens of rennend achter de schurk?
Of wellicht een prachtige kiek van je Fox ergens
in Europa? Print de leukste drie foto’s van je Fox
uit en neem ze mee naar de Familiedag voor
onze jaarlijkse fotowedstrijd.
Wil je op een eerlijke manier aan je waren
komen? Winnie’s Winkeltje is ook dit jaar weer
present en bij haar kun je de leukste Foxterrier
spulletjes kopen en ja, ze heeft nog steeds een
aantal van die leuke rugzakjes in het assortiment. Sla je slag bij Winnie!!

Aanmelden:
Een aanmeldformulier vind
je in het clubblad en op
onze website. Vul het in en
stuur deze digitaal naar:
activiteiten@nederlandsef
oxterrierclub.nl of per post
naar N.F.C. Familiedag
Snip 85, 2171 KT
Sassenheim.
Let op of je lid bent. Je
bent nl. niet automatisch
lid wanneer een gezinslid
lid is. Ieder lid betaalt
individueel contributie.
Betaal op tijd en een vrijwillige bijdrage voor de
prijzen wordt zeer op prijs
gesteld. Meld je op tijd aan
G

Ben je lid van de N.F.C. dan
zijn de kosten voor jou
€ 12,50. Niet leden betalen
iets meer; € 17,50. Jeugdige
leden betalen € 5,00. Geen
lid maar niet ouder dan 16
jaar? Dan vragen we € 7,50.
We hanteren deze prijzen
voor iedereen die zich
aanmeldt, met of zonder
Fox, of je blijft eten of niet.
Ook als je alleen maar komt
kijken vragen we deze
bijdrage. Geen gesmokkel
en dus wel zo eerlijk!!

Locatie:
Ook dit jaar zijn we weer te
gast bij Groenhorst in
Barneveld aan de
Wesselseweg 32. Kom niet
vóór 10.30 uur zodat we
alles voor de dag goed
kunnen voorbereiden
Aan-/afmelden nieuwsbrief
Stuur een mailtje naar:
info@nederlandsefoxterrier
club.nl o.v.v. nieuwsbrief

