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VVDH Nieuwsbrief 
 
Beste leden, 
 
Vanochtend werden we met z’n allen wakker onder een wit tapijt. Ideaal weer om er met 
je viervoeter op uit te trekken. Zo’n sneeuwwandeling doet echt deugd. Ook zalig om te 
zien hoe onze pups voor het eerst kennis maken met het witte goedje. Een winterwande-
ling maakt je sowieso hoofd leeg en je denkt iets minder aan alle corona-maatregelen. 
 
Want we worden er nog steeds mee geconfronteerd: het virus en de bijhorende maatrege-
len. We kunnen weer naar de kapper, wat toch al goed nieuws is, maar trainen in groep en 
aan de toog hangen in onze kantines zit er nog niet in. Onze kalender blijft alleszins offici-
eel leeg tot 1 maart.  
 
Vanaf dan is het afwachten en hopen. Hopen dat onze goed gevulde maart-kalender toch 
kan doorgaan. En dat we tegen Pasen een beetje een normaal leven kunnen leiden.  
En er samen een geweldige lap op geven 
 
Hou het intussen veilig en gezond en geniet van wat wel kan: quality-time met je Duitse 
herder 
 
Tot snel! 
 
Chantal Sneijkers 
Voorzitter 







Activiteiten 
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Voorlopig geen geplande activiteiten wegens de corona-pandemie 

Pakerwerkersdag 27/02/2021 

De pakwerkersdag van 27/02 te Oud-Turnhout kan NIET georganiseerd worden wegens 

de Covid-pandemie.  

Pakwerkers, die hun A-statuut hebben, kunnen dit behouden. 

 

Er is een 2de pakwerkersdag voorzien in september te kringgroep Bokrijk. 
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Op zoek naar een pup? 
 

Onderstaande kennels hebben momenteel pups.  

Voor meer informatie over de combinaties, neem contact op met de kennels of kijk op de puppy-

pagina van de VVDH. 

 

von Haus Trendy – Kynologische lijn 

Peeters Bart 

Varendonksesteenweg 102 

2230 Herselt 

0499/24.55.95  

van ‘t Aardshof – Kynologische & africh-

tingslijn 

Seyen Jozef 

Broekstraat 17 

2440 Geel 

014/85.27.83 

0475/42.69.76 

vantaardshof@gmail.com  

  

  

  

  

https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
https://www.vvdh.be/beschikbare-pups/
http://www.ybajohoeve.nl/
mailto:vantaardshof@gmail.com
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V.V.D.H. wandeldagen: iets voor u? 

 

We zijn nog steeds op zoek naar iemand om de V.V.D.H. Wandeldagen onder zijn of haar hoede te nemen. 

 

Interesse? Neem contact op met de voorzitter: voorzitter@vvdh.be 

 

mailto:voorzitter@vvdh.be?subject=wandelverantwoordelijke


Uw bestuursploeg 

 

Voorzitter:           Secretaris:  Penningmeester: 

Chantal Sneijkers          Ina Frix   Henk Willems 

voorzitter@vvdh.be          secretaris@vvdh.be    penningmeester@vvdh.be 

 

 

Verantwoordelijke africhting     

Guido Quinten     africhting@vvdh.be     

 

Verantwoordelijke communicatie : 

Chantal Sneijkers     redactie@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke tentoonstellingen:   

Guy Verheyen      tentoonstellingen@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke aankeuringen: 

Frank Verbeke      aankeuring@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke pups /fokkers: 

Philip Michielsen     puppy@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke BOP: 

Rudi Mostien      bop@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke wandelingen: 

Vacant       wandeldagen@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke jeugd:     

Stefaan Dewerte     jeugd@vvdh.be 

 

Verantwoordelijke Agility: 

Guy Vermeerbergen     com.agility@vvdh.be  

 

Economaat:   

Patrick Vandewaetere     economaat@vvdh.be  

 

Verantwoordelijke nieuwsbrief en website: 

       nieuwsbrief@vvdh.be 
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