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Beste leden,
Allereerst wensen we jullie allemaal een heel gezond en sportief 2017. Na ons jubileumjaar, vol feestelijke
activiteiten rondom ons 100 jarig bestaan, beginnen we dit nieuwe jaar weer met de traditionele start van een
nieuw N.F.C. activiteitenjaar en wel met de Clubdag. We gaan weer gezellig “high tea-en” met ons allen en
uiteraard zijn onze Foxjes ook van de partij. We hebben er zin in en we hopen jullie allemaal die dag te zien en bij
te kletsen tijdens een lekker kopje thee en een heerlijke versnapering van het buffet.
Het hoe, wanneer en hoezo lezen jullie hieronder. Tot dan.
Groetjes van de activiteitencommissieleden: Petra, Joyce, Ricky en Heleen

Uitnodiging Clubdag 2017
Wanneer:
Aanvang:
Locatie:
Kosten:

zondag 22 januari
12 uur
Groenhorst, Wesselseweg 32 in Barneveld
Gratis deelname, we vragen wel een
bijdrage aan het buffet!!

Aanmelden: Stuur een mailtje naar:
activiteiten@nederlandsefoxterrierclub.nl.
Vermeld meteen even met hoeveel personen je aan de
clubdag meedoet. Doe het zo snel mogelijk, dan kunnen we
op tijd starten met de voorbereidingen en weten we op
hoeveel personen we kunnen rekenen.
“American High Tea”
Het idee van een American High Tea is dat alle deelnemers iets
lekkers maken en meenemen naar de Clubdag. Dit gerechtje mag
zoet of hartig zijn en ongeveer 10 mensen moeten ervan kunnen
proeven. Alle lekkernijen mogen bij binnenkomst ingeleverd
worden bij de leden van de activiteitencommissie. Zij zullen het
gerecht op een mooie schaal leggen en plaatsen op het buffet.
Wil je zelf even een mooi kaartje maken waarop de naam van je
baksel en evt. de ingrediënten beschreven staan?
Voor onze Foxterriers staat er weer een speciaal hondenbuffet
klaar waarvan zij mogen snoepen. Wanneer ze even de benen
willen strekken kan dit uiteraard aan de overzijde van de weg in
het bos.
Nog één verzoek……willen jullie alsjeblieft niet té vroeg komen?? We willen graag alles goed voorbereiden en
klaarzetten zodat we jullie allemaal feestelijk kunnen ontvangen en zo een nieuw Foxterrier-jaar kunnen inluiden.

Aan/afmelden nieuwsbrief: Wil je meer weten over de activiteiten van de N.F.C., heb je suggesties voor deze
nieuwbrief, ken je iemand die de nieuwsbrief wilt ontvangen of wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Stuur een mail naar: info@nederlandsefoxterrierclub.nl o.v.v. “nieuwsbrief”.

