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Beste leden,
Nog even en dan is het weer zover: de familiedag van de Nederlandse Foxterrier Club. Een dag vol met leuke
activiteiten voor Foxjes en baasjes en een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te genieten van
onze honden. We zijn druk bezig met de organisatie. Heb je nog niet aangemeld, doe dat dan zo snel mogelijk. We
willen graag weten met hoeveel mensen en honden we rekening moeten houden. Wil je weten wat we gaan doen,
lees dan snel verder, we lichten hieronder een tipje van de sluier op.

Familiedag 2015: je Fox topfit!

Een fitte hond is een blije hond en tijdens het ochtendprogramma van deze dag hebben we verschillende
workshops die aandacht besteden aan dit thema. Zo leer je over verschillende aspecten die met de gezondheid van
de hond te maken hebben en krijg je tips mee om thuis toe te passen. Eén van de onderdelen is de traditionele
wandeling maar deze keer met een bijzonder tintje. We hebben namelijk een professionele fotografe uitgenodigd
om tijdens de wandeling foto’s van alle Foxjes te maken. Deze foto’s gaan we gebruiken voor het maken van een
hele bijzondere kalender in verband met het 100 jarig jubileum van de N.F.C. volgend jaar. Op speciaal verzoek
kun je ook foto’s van jezelf met je hond laten maken. Die krijg je dan later (na betaling) per mail opgestuurd.
Ook dit jaar hebben we weer de fotowedstrijd. Neem dus een leuke, bijzondere, gekke of gewoon hele mooie foto
mee van je hond/honden en ter plekke zal een jury de winnaar uitkiezen.

Ook de wildbaan staat weer op het programma. Welke foxterrier is dit jaar de snelste of gaat Puck haar titel
prolongeren? Ieder jaar is de wildbaan weer het hoogtepunt van de familiedag, niet alleen qua spanning en
vermaak, ook wat betreft het aantal decibel dat door de Foxjes en hun eigenaren in alle enthousiasme en strijdlust
wordt geproduceerd. Je bent alvast gewaarschuwd…..

Naast al deze leuke activiteiten is ook het Winkeltje deze familiedag weer present. Leuke foxterrier artikelen
worden te koop aangeboden. Leuk als cadeau, nog leuker om zelf te houden. Niet vergeten dus om even lekker te
snuffelen bij Winnie.

We sluiten deze dag af met een heerlijke barbecue. Tijdens het eten worden ook de prijzen uitgereikt van de
fotowedstrijd en de wildbaan, altijd weer een spannend moment. Wanneer de magen gevuld zijn en het einde van
de dag nadert, hebben we nog één laatste verrassing voor jullie in petto. Wat dat is, houden we nog heel even
geheim.
Heb je je nog niet aangemeld? Doe dit snel. Het aanmeldformulier vind je op de website en in het laatste clubblad.
Stuur het op naar: activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl. Doe dit vóór 9 september!!!
Tot 13 september. Het wordt een leuke dag!!

