Beste leden,
De vakantie is al weer voorbij en we kunnen nu nog nagenieten van een mooie nazomer. Ik hoop dat u een
fijne periode gehad hebt met familie, vrienden en uiteraard uw geliefd bulletje.

Een nieuwsbrief maken is geen makkelijke opgave omdat zoals het woord "nieuwsbrief" al zegt het om nieuws
moet gaan, maar... Het zou fijn zijn dat de creatievelingen onder jullie (en zo zijn er beslist heel wat) af en toe een
bijdrage zouden kunnen leveren. Dus ik doe hierbij een warme oproep om foto's, showresultaten,
interessante weetjes, leuke verhalen en belevenissen met jullie bulletjes, etc... op te sturen zodat onze
nieuwsbrief wat meer inhoud krijgt en bijzonder fijn zal zijn om te lezen. Alvast bedankt !

Er zijn dit jaar nog enkele shows in Belgie en dan kunt u het "SUPERPRESTIGE" formulier invullen en naar het
secretariaat opsturen. U vindt het formulier in bijlage en u kunt het ook terug vinden op de clubwebsite
www.belgianfrenchbulldogclub.be bij “clubinfo” en daarna doorklikken naar “formulieren”.
De winnaars van de superprestige worden bekend gemaakt op de ledenvergadering die zal gehouden wordt op
8-1-2017. Het adres is TEGENOVER Zaal de Moffel, Martinus van Gurplaan te 3920 Lommel. De
vergadering begint om 14.00 uur en wordt gevolgd door een nieuwjaarsreceptie.

www.belgianfrenchbulldogclub.be/assets/superprestige-reglement.pdf
De inschrijvingen voor onze aanstaande jonge honden en veteranendag druppelen binnen. We willen er
uiteraard weer een gezellige en geslaagde dag van maken en hopen dus op nog meer inschrijvingen. Het
inschrijfformulier vindt u terug op onze clubwebsite. Voor iedere deelnemer is er een leuke attentie ! De datum
is op zondag 23 Oktober en het wordt gehouden in recreatie “Hellewel” te Bonheiden, dit is dezelfde locatie als
onze clubmatch. We hopen u allen daar te mogen verwelkomen !!

Met vriendelijke groeten en tot op de Jonge honden- en veteranendag
namens het bestuur KBKFB
Elly Dillen - Flik
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