
Beste KBKFB lid, 

De lente is begonnen en we hebben al kunnen genieten van een aantal mooie dagen. Helaas zijn er ook wat
nadelen waar we rekening mee moeten houden bv. de teek. Die zijn al aanwezig en daar moeten we alert op zijn.
Er zijn een aantal bestrijdingsmiddelen op de markt en uw dierenarts kan u zeker helpen om het juiste middel te
gebruiken.

Op 18 juni is onze jaarlijkse clubmatch met CAC en in bijlage vindt u hiervan de flyer. De inschrijvingen kunt
u doen via onze website. Dit jaar is er als lunch een uitgebreid Breughelbuffet voor de democratische prijs van
€ 14 en voor kinderen tot 12 jaar is de prijs € 6,kinderen die meedoen aan de kind-hondshow mogen zelfs gratis
eten !

U kunt ook een advertentie inleveren bij Linda Michiels voor de catalogus. Deze wordt afgedrukt in zwart-wit en
kost u € 25. Dit is een goede en voordelige manier om uw kennel te promoten in binnen- en buitenland ! Dezelfde
advertentie zal gebruikt worden voor de catalogus van de jonge honden- en veteranendag en kost u niets extra's.
Dus voor 2 catalogussen kunt u adverteren voor totaal € 25. Ik hoop dat u deze mooie kans aangrijpt. 

De sponsorketting loopt al goed. We hebben al een mooi aantal sponsors die onze club een warm hart toe
dragen maar u kunt u nog altijd opgeven als sponsor,er zijn nog een aantal bekers te sponsoren of als u liever
iets anders wilt sponsoren is dat uiteraard van harte welkom. 



Laten we ook onze zustervereniging de HBC niet vergeten.Op 30 April viert de HBC hun 110 jarig bestaan met
een jubileum show. Dit gaat beslist weer een heel mooi evenement worden en u kunt voor deze show met dubbel
CAC nog inschrijven. U vindt in bijlage de flyer. 

Heeft u nog leuke foto's,artikelen enz? U kunt deze inleveren op mijn e-mailadres want het eerste clubblad zal
uitkomen na onze clubmatch en we willen er een mooi,leuk en goed gevuld clubblad van maken en kunnen uw
bijdrage zeker goed gebruiken. 

Hopelijk tot ziens op een van de evenementen 

Met vriendelijke groeten
Namens het bestuur K.B.K.F.B.

Elly Dillen-Flik 


