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Jaargang 7 – nummer 1! 

Wie had dat ooit kunnen denken en waar blijft de tijd toch?  

We gaan er ook dit jaar weer met frisse moed tegen aan en we gaan als 

redactie weer ons best doen om voor jullie leuke, interessante en goeie 

artikelen te vinden of te maken. 

Wil je ons daarbij helpen? Heb je leuke ideeën, foto's of wil je af en toe 

een verslag schrijven? Alles is welkom en we maken dankbaar gebruik van 

je hulp. 

Meer info of kopij voor de volgende nieuwsbrief kan gestuurd worden naar: 

redactie@topnl.eu.  

 

 
De oliebollenwandeling was weer een groot succes. Dit keer hebben we in 

Bussloo gewandeld. Traditiegetrouw heeft Dora bijna twee weken na oud 

en nieuw, wederom de bollen in het vet gegooid om iedereen van deze 

lekkernij te kunnen voorzien! De opkomst was weer zeer goed waarvoor 

onze dank! 

 

Het jaar is net twee maanden oud en het tweede evenement staat alweer 

voor de deur. We gaan op 31 maart wandelen in Rhenen. Meer info in het 

volgende item van deze nieuwsbrief. Nu duimen voor een mooie 

voorjaarsdag. 

 

Twee weken later wordt dit opgevolgd door de jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering, waar we ook dit jaar niet de deur voor uit hoeven. We 

vergaderen via Skype, wel zo makkelijk en voor iedereen tijdbesparend. 

We starten om 11.00 uur, zodat we allen ook nog iets aan de 

zondagmiddag hebben. 

De agenda en de bijlagen voor de ALV ontvangt u allen via de mail, 

ongeveer drie weken voor de vergadering. Een van de agendapunten is 

het periodiek aftreden van twee bestuursleden. Dit jaar treden Rob Kaag 

en Wilma de Brabander af maar beiden hebben zich herkiesbaar gesteld 

voor een nieuwe periode. Het is voor ieder lid mogelijk om zich ook 

verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Denk daar eens over na! 

We kunnen onder andere voor de organisatie van activiteiten best wat 

extra handen, hulp en input gebruiken. Als jouw sterke punten op een 

ander vlak liggen, dan is dat geen probleem. Samen komen we daar wel 

uit. Als nieuw bestuurslid kom je in een inmiddels ervaren team waar we 

je graag willen betrekken bij diverse aspecten van de vereniging. Enkele 

keren per jaar hebben we een overleg via Skype, om elkaar bij te praten 

en om nieuwe plannen te maken.  

Spreekt een bestuursfunctie je aan? Stuur dan een mail naar het 

secretariaat, of bel even, voor meer informatie of om je verkiesbaar te 

stellen.  

 

Het Tatra-Lentefeest hadden we in eerste instantie gepland voor 2 juni 

maar tijdens het zoeken naar een vrij weekend, is daar helemaal bij 

ingeschoten dat deze datum in het Hemelvaartweekend valt. Voor velen 

een weekend om er even tussenuit te gaan met het gezin. We hebben 

daarom besloten om het Lentefeest een weekend naar voren te schuiven  
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naar zondag 26 mei. Excuses aan diegene die het andere weekend 

vrijgehouden hadden. We zijn in contact met enkele Scoutings, centraal in  

Nederland, om te kijken of we hun locatie voor een dag mogen huren, om 

gezellig een dag met onze leden samen te zijn. Meer info daarover volgt 

in de volgende nieuwsbrief. 

 

Voor het grootste evenement van onze vereniging: de 

Kampioenschapsclubmatch, hebben we dit jaar iets extra's in petto om 

deze dag nog leuker te maken. We hopen dan ook leden die niet veel met 

het serieuze honden showen van doen hebben een leuke dag te bezorgen 

en daardoor een nog grotere groep samen te krijgen.  

 

Zodra wij meer nieuws hebben omtrent onze evenementen of anderzijds, 

vermelden we dit op onze website en in de Facebook groep. Als bestuur 

zitten we zelden met onze armen over elkaar en doen we ons best om een 

leuke vereniging te blijven voor onze leden! 

 

 
Samen er op uit! 

In 2013 hebben we als vereniging al eens een wandeling georganiseerd in 

het gebied 'de Laarsenberg', vlakbij Ouwehands Dierenpark in Rhenen. 

Aangezien dat destijds goed is bevallen, en de locatie mooi centraal in het 

land ligt, hebben we besloten om daar nog eens te gaan wandelen. 

 

De Laarsenberg is een gebied van Utrechts Landschap van ca 80 ha groot. 

Het gedeelte waar de honden los mogen lopen is ca 52 ha en de route 

loopt gedeeltelijk rondom Ouwehands Dierenpark langs het beren- en 

wolvenbos! Dat zal vast een spectaculair gezicht zijn en we hopen dat de 

dieren zich laten zien! 

De bedoeling is dat we verzamelen rond 11.00 uur op de parkeerplaats 

links naast het Militair Ereveld, Grebbeweg 123, 3911AV, Rhenen, Utrecht 

- GPS: 51.9554661, 5.590629 

 

 
Als we een kop koffie of thee met wat lekkers genuttigd hebben, gaan we 

op pad voor een wandeling van ruim één uur. De maximale route is bijna 

5 km. Er is geen (zwem)water in het bos, tenzij het vooraf flink geregend 

heeft natuurlijk. 

 

Na afloop van de wandeling verzamelen we weer op de parkeerplaats en 

gaan we richting het Pannekoekhuis 'de Grebbeberg' om nog even gezellig 

na te zitten. Onze honden zijn buiten op het overdekte terras welkom. 

Lidmaatschap 
Voor aanmelding als lid van de 
vereniging kunt u gebruik 
maken van het 
aanmeldingsformulier op de 
website. 
Als het de voorkeur geniet om 
u schriftelijk aan te melden, 
dan kunt u het word-document 
uitprinten, invullen en per post 
opsturen. Het adres staat 
vermeldt op het 
aanmeldingsformulier. 
Na publicatie in de nieuwsbrief 
en bij geen bezwaar, ontvangt 
u een factuur waarmee het 
lidmaatschapsgeld voldaan kan 
worden. 
Vervolgens ontvangt u van de 
vereniging jaarlijks een factuur 
in de maand februari. 
De contributie dient jaarlijks 
voldaan te zijn op uiterlijk 31 
maart. Na deze datum zal het 
bedrag verhoogd worden met 
administratieve kosten. 
Opzegging van het lidmaat-
schap dient vóór 1 december 
doorgegeven te zijn bij de 
ledenadministratie. 
Ons rekeningnummer is: 
IBAN-NL24INGB0007572572 
BIC-INGBNL2A  
t.n.v.: Tatrahondvereniging 
Owczarek Podhalanski 
Nederland te Alkmaar. 
Betalingen graag onder 
vermelding van uw naam, 
woonplaats en factuur-
nummer. 
De lidmaatschapskosten 
bedragen voor 1 lid € 30,00 per 
jaar en bij 2 of meer leden op 
hetzelfde adres € 20,00 
p.p.p.j.. 
Voor aanmeldingen op of na 1 

juli wordt de helft van de 
contributie gerekend. 
 
 

 
 
 
 

 



 

Pagina | 3  
 

 

Indien je hier een maaltijd wilt nuttigen, dan is dat voor eigen rekening. 

 

Voor diegenen onder ons die een middagje Ouwehands erachteraan willen doen, bevelen we dit van harte 

aan. Dit is een van de weinige dierenparken waar je hond mee naar binnen mag. 

Misschien overbodig om te vermelden dat zowel leden als niet-leden welkom zijn om met ons mee te 

wandelen. Ook als je (nog) geen Tatrahond hebt, maar het bijvoorbeeld leuk vindt om kennis met het ras 

en met onze vereniging te maken. 

Graag weten we vooraf wie er komen, zodat we iedereen eventueel kunnen informeren als er iets aan de 

hand zou zijn. Opgave kan via mail naar evenementen@topnl.eu of via het inschrijfformuliertje op de 

website. 

 

We hopen weer op een mooie opkomst en een gezellige wandeling! 

 
 

 

Woensdag 20 februari 2019 ben ik op weg gegaan naar Haaksbergen om de pups van Linda en Frank 

Witbreuk te bewonderen. 

Na een sterfgeval in de familie en de voorjaarsvakantie van de kleinkinderen (oppassen van Oma Netty) en 

de pups al ruim 7 weken oud, was het wel de hoogste tijd. 

 

Na een rit van ruim 2 uur, wat ligt dat Haaksbergen toch ver weg, werd ik om 11.30 uur welkom geheten 

door moeder en dochter Wiets die nu eindelijk zelf moeder is! Nadat Frank mij vanuit de schuur had begroet 

met “ik zit al vanaf 10 uur op jou te wachten”, wat door miscommunicatie was veroorzaakt, gingen we 

samen met de mamma (Wiets) en oma Yoika op naar de pups om die te begroeten. 

Die hadden ons al gespot, dat wil zeggen, één reutje die altijd de eerste was, want de rest lag nog heerlijk 

te slapen en dacht er zijn er genoeg om op te letten. 

 

Na gezellig babbelen over de honden en hoe de dekking en de geboorte was gegaan, kwam ook Linda thuis 

van een bezoekje aan de markt in het dorp. Er moest eten gemaakt worden voor de pups die gelijk allemaal 

wakker waren geworden door het geluid van de etensbakjes op het aanrecht. Ze stonden allemaal tegen de 

rand van de werpkist. Ieder zijn eigen bakje en dat was zo leeg. 

Daarna konden zij gelijk naar buiten, immers na het eten komt er weer druk op de darmen en dan leren zij 

zo om dat gelijk buiten te doen. 

 

Inmiddels was het ook voor ons etenstijd en tussen het eten door over de pups en andere zaken gesproken, 

zoals het titeren en of enten. Gelukkig hebben zij een dierenarts waar titeren gebruikelijk is. 

Ik heb ook gewaarschuwd om vooral niet met L4 – Ziekte van Weil, te laten enten omdat de 4 varianten 

niet in Nederland voorkomen en de L2-enting dus al volstaat. Er zijn immers enkele dodelijke gevallen van 

die enting onder de Tatra’s bekend.  

 

Daarna hebben we nog even fijn met de pups buiten gespeeld en vervolgens de verre terugreis weer 

begonnen. Overdenkend het bezoek kan ik wel zeggen, dat het heerlijke vrije pups zijn. Dat heb ik hen dan 

Puppybezoek bij de familie Witbreuk 
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ook nog gezegd, en dat ik jaloers was op hun pup bezit. Vier goed doorvoede pups, 2 reutjes en 2 teefjes 

die door het gezin vertroeteld worden. Een betere socialisatie is haast niet mogelijk. 

Als u interesse heeft, er is nog een reutje vrij, dat wil zeggen nog niet verzegd.  

 

Piet Beentjes 
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Een witte hond met bruine 

‘laarzen’. 

 

Wie van ons kent het niet? Zo 

herkenbaar, voor de honden 

maakt het geen verschil of het 

regent of niet en voorlopig is 

de zomer nog niet in zicht. Ook 

al is het afgelopen jaar qua 

regen alleszins meegevallen, 

dat kan nog niet worden 

gezegd van deze winter en het 

komend voorjaar.  Niet 

iedereen beschikt over een 

‘hondenauto’ en daarom willen 

we het liefst dat onze 

viervoeters niet onder de 

bagger, maar weer redelijk 

schoon in hun ‘taxi’ stappen. 

Daarvoor kan men natuurlijk 

een paar handdoeken in de 

auto mikken om het ergste vuil 

ervan af te vegen, maar wat te denken van een reisdouche? 

 

Met de Mud Dog Reisdouche van de firma Kurgo maak je van elke normale plastic fles een lekkere douche 

voor je hond! Schroef eenvoudig de kop op een plastic fles en spoel je hond af, even nadrogen met de 

handdoek en ze stappen aanzienlijk schoner in de auto.  De douchekop past op elk formaat PET-fles van 

een halve liter tot twee liter. Deze flessen heeft iedereen wel in huis. Voor de wandeling even vullen met 

water en meenemen. Een fles van 2 liter is voldoende voor 1 minuut lang douchen. De douchekop is 

gemaakt van silicone en kan in de vaatwasser.  

 

  
 

Natuurlijk is het thuis ook een handig attribuut, persoonlijk gebruik ik daarvoor echter vaak zo’n klein 

emmertje waar Griekse yoghurt in heeft gezeten.  Die vul ik met lauwwarm water en dompel daar een 

voor een de poten van de honden in.  Ze wennen daar erg snel aan en het is zo gebeurd.  

 

De reisdouche wordt aangeboden bij  verschillende bedrijven in Nederland voor verschillende prijzen rond 

de € 16,00 dus wat surfen op het internet kan lonend zijn.   

 
Bron: internet 

Uit de media 
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Pups geboren: 

 Bij de familie Witbreuk zijn op 31 december 2 reuen en 2 teven geboren van Wiosna en Konar z 

Siwej Polany. Beide honden HD-A, vrij van oogafwijkingen, hartecho: normaal. 

 

  
Wiosna 

 
Konar 

 

Voor één reutje wordt nog een fijn huis 

gezocht! Meer info:  

https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts 

 

 

 

 

 

Fokplanning: 

 Dora de Jong (Kennel Bialy Domownik) is 

voornemens om in de zomer van 2019 te 

fokken met Hephzibah du Domaine des 

Dhalbergs. Info: www.owczarek-

podhalanski.com  

 
 

 

 

 
Alleen dekkingen en/of nesten van de in Nederland wonende aangesloten fokkers, die voldoen aan de eisen zoals vastgesteld in het 
Verenigingsfokreglement van TOPNL en welke worden aangemeld bij de vereniging, worden vermeld in onze nieuwsbrief en op de 
website.  
Publicaties voor fokkers woonachtig in het buitenland vinden plaats als zij voldoen aan de gestelde fokregels geldend in hun land.  

 

 

Fokkerijberichten 

https://www.facebook.com/linda.witbreuk?fref=ts
http://www.owczarek-podhalanski.com/
http://www.owczarek-podhalanski.com/
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Op 13 januari hadden we weer een gezellige wandeling met alle baasjes, familie en vrienden van onze 

Tatrahonden. 

 

Het was een guur regenachtig begin toen we de auto startten, maar onderweg werd het droog. Na ongeveer 

anderhalf uur gereden te hebben kwamen we aan en het goot pijpenstelen, maar een hondenliefhebber 

maalt daar niet om, toch? We werden ontvangen met oliebollen en appelflappen, koffie en thee, nou die 

gingen er wel in. ik heb zelf altijd heimwee naar dit baksel na Oud en Nieuw, rustig afkicken.  

Regenjassen, kaplaarzen kwamen tevoorschijn, was maar goed ook, want droog werd het niet meer.  

De locatie is prachtig met een heel groot meer. We probeerden allemaal wat uit de wind te blijven, want 

regen en wind samen is gewoon koud. De honden gingen heerlijk los en genoten volop, er werd zelfs 

gezwommen. We hadden natuurlijk weer bekijks van mensen die het ook aandurfden om met hun hond te 

gaan wandelen. Het was leuk om iedereen weer terug te zien en ook hoe de jonge honden weer gegroeid 

waren. Het is toch zo'n prachtig gezicht om al die witte prinsen en prinsessen bij elkaar te zien. Ik krijg er 

zelf altijd tranen van in mijn ogen als ik die weelde weer terug zie. 

 

Van het slechte weer hadden we geen last meer. We hebben lekker lopen kletsen en gelachen hebben we 

ook. Nadat we een poos gewandeld hadden en de honden een andere kleur hadden gekregen, hebben we 

overdekt genoten van een gloeiend hete kom erwtensoep. Volgens mij was er ook nog friet en appeltaart 

maar wij hadden genoeg en zijn huiswaarts gekeerd.  

Al met al was het weer een hele fijne wandeling met veel gezelligheid.  

Wij verheugen ons alweer op de voorjaarswandeling. 

 

  

Verslag Oliebollenwandeling te Bussloo 
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Groeten en tot ziens, 

Lia, Axel en Phlocks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de afgelopen periode hebben ondergenoemde personen zich aangemeld als lid van onze vereniging: 

13-01 Laurens-Jan van Dijk Almere 

13-01 Rolanda van Dijk  Almere 

14-01 Jan Dirk Bakker  Vrigstad / SE 

 

Wij heten hen welkom! 

Gerekend vanaf de datum van inschrijving zijn nieuwe leden aspirant-lid voor de tijdsduur van drie 

maanden. Indien er geen bezwaar wordt gemaakt tegen het lidmaatschap, worden zij automatisch na drie 

maanden geaccepteerd als lid. Bezwaren kunnen, binnen 2 weken na uitgave van deze nieuwsbrief, 

schriftelijk ingediend geworden bij het secretariaat van onze vereniging. 

 

Met ingang van 1 januari 2019 zijn onderstaande leden geen lid meer: 

31-12-18 Lonia van Vliet Leiderdorp 

31-12-18 Mourad Kassi  Leiderdorp 

31-12-18 Paul Hendriks  Willemstad 

 

 

 

Landelijke Fokkersdag in de Fokker Terminal 

 

Op woensdag 10 april aanstaande vindt in de Fokker Terminal te Den Haag de Landelijke Fokkersdag plaats, 

als aftrap van het Voorjaarsdagen Congres dat van 10 tot en met 12 april worden gehouden. Op deze dag 

komen vooraanstaande veterinaire wetenschappers aan het woord over tal van onderwerpen die van belang 

zijn voor de fokkerij. Een prima kans om helemaal bijgepraat te worden, dus noteer deze datum in uw 

agenda! 

 

Een greep uit de sprekers en onderwerpen die nu al bekend zijn: Herman Hazewinkel, specialist Orthopedie, 

over erfelijke gewrichtsaandoeningen; Anne-Marie Verbruggen, specialist Oogheelkunde, over erfelijke 

Ledenmutaties 

Landelijke fokkersdag 
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oogaandoeningen; Niek Beijerink, specialist Cardiologie, over erfelijke hartaandoeningen; Jeffrey de Gier, 

specialist Voortplanting, over fertiliteitsbegeleiding; PETscan over welke erfelijke aandoeningen bij bepaalde 

rassen kunnen voorkomen; Herman Egberink, specialist Virologie, over titeren van honden; de Nederlandse 

Voedel- en Warenautoriteit (NVWA) over de import en export van honden en katten; Royal Canin over het 

nieuwe product Puppy Protech. 

 

Wat:  Landelijke Fokkersdag 

Wanneer: Woensdag 10 april 9:00-17:30 

Waar:  Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag 

Kosten: € 95,- exclusief BTW, inclusief lunch 

Parkeren: Gratis 

 

Wij hopen u allen op 10 april te mogen begroeten op de Landelijke Fokkersdag in Den Haag. 

Deze Landelijke Fokkersdag wordt door de Voorjaarsdagen Commissie georganiseerd voorafgaand aan het 

Voorjaarsdagen Congres, een jaarlijks terugkerend internationaal congres voor dierenartsen en 

paraveterinairen. De Landelijke Fokkersdag wordt georganiseerd in samenwerking met onder andere de 

Raad van Beheer, de Nationale Databank Gezelschapsdieren, Royal Canin, de NVWA, het ExpertiseCentrum 

Genetica Gezelschapsdieren en verschillende specialisten diergeneeskunde. 

 

Het definitieve programma is bijna rond en zal binnenkort op de website worden gepubliceerd. Houdt u deze 

website in de gaten en schrijf u in voor onze Nieuwsbrief zodat u regelmatig updates over het congres 

ontvangt. 

 

www.voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/ 

 

 

 

 

http://www.voorjaarsdagen.eu/pre-conference-dag/
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Bewaar de lege toiletpapierrolletjes en keukenrollen in plaats van ze weg te gooien. Je kunt er leuke 

speeltjes mee maken en het is een goedkope bezigheid voor je hond. Mentale stimulatie is belangrijk voor 

je hond en houdt hem geestelijk fit. Er is enorm veel interactief voedsel speelgoed op de markt. Vaak is van 

iets heel simpels een leuke bezigheid te bedenken. Nu hij of zij misschien wat minder actief buiten kan zijn 

is dit een leuk tijdverdrijf.  

Neem enkele brokjes of andere versnaperingen. Verdeel ze over de rollen en vouw ze aan beide zijden 

dicht. Leg de rolletjes her en der in huis of buiten als het droog is en laat hem zoeken. Na zo’n 30 minuten 

zoeken en bezigheid zijn is je hond “uitgevloerd”. Het opruimen van de snippers neemt slechts weinig tijd 

en hij heeft zich kostelijk geamuseerd. 

 

 

Een denkspelletje voor de hond 
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Voor 2019 hebben wij voorlopig op ondergenoemde data de activiteiten gepland: 

 

 Zondag 31 maart – Voorjaarswandeling te Rhenen  

 Zondag 14 april – Algemene Ledenvergadering (11.00 uur - alleen voor leden) 

 Zondag 26 mei – 7e TOPNL Tatra-Lentefeest 

 Zondag 15 september – 6e TOPNL Kampioenschapsclubmatch te Bemmel 

 Zondag 10 november – Strandwandeling te Ouddorp 

 

Met uitzondering van de Algemene Ledenvergadering zijn al onze evenementen toegankelijk voor zowel 

leden als niet-leden van TOPNL. 

Leden krijgen korting bij evenementen waarvoor een bijdrage gevraagd wordt. 

 

 

 

 

Is melk wel goed voor elk? 

 

Moedermelk is de belangrijkste bron van voeding en voedsel voor pasgeboren puppy's. Zoals de meeste 

zoogdieren, drinken puppy’s het eerste deel van hun leven zonder problemen bij hun moeder. Eenmaal 

uitgegroeid, produceren de meeste volwassen honden echter niet voldoende van het enzym lactase. Dit 

stofje breekt de lactose, een suiker die van nature in melk voorkomt, af en helpt het te verteren. 

 

Zuivelproducten zijn dus een belangrijke bron van voedselintolerantie bij honden en veel honden zijn 

lactose-intolerant, maar niet allemaal in dezelfde mate. Elke hond kan een andere tolerantie hebben voor 

een gerecht met melk. De meeste volwassen honden die een hoeveelheid melk drinken - of voedsel of drank 

nuttigen met voldoende hoeveelheden lactose - kunnen last krijgen van diarree, maagklachten en 

overmatige gasvorming. Aanbevolen wordt aan gespeende puppy's en oudere honden die een gevoelig 

spijsverteringsstelsel hebben helemaal geen melkproducten te geven, om het risico van uitdroging dat 

gepaard gaat met ernstige diarree die kan ontstaan, te vermijden.  

 

Is elk melkproduct dan uit den boze? 

Nee, yoghurt of skyr bijvoorbeeld, met levende bacteriën, een laag vetgehalte en geen kunstmatige 

toevoegingen kan een goede ondersteuning zijn voor een hond met maag- en/of darmklachten en is 

eveneens een goede calciumbron. Daarnaast zijn hieronder nog een aantal producten genoemd.  

Toch is het niet zo dat er zoveel minder lactose zit in deze producten dan in gewone melk.  

 

   Lactose  Calcium    

Volle koemelk  4,6gr/100gr  125mg/100gr 

Karnemelk  4,1gr/100gr  116mg/100gr 

Yoghurt  3,2gr/100gr  120mg/100gr   

Kwark   2,6gr/100gr    90mg/100gr 

 

Om de drie laatstgenoemde producten te maken, worden bij de bereiding verschillende bacteriën 

toegevoegd en deze melkzuurbacteriën zorgen ervoor dat een deel van de aanwezige lactose wordt 

afgebroken. Deze bewerking wordt het fermentatieproces genoemd.  

Lang is men van de veronderstelling uitgegaan dat deze ‘goede’ bacteriën door de hoge zuurgraad in de 

maag van de hond niet zouden overleven, maar dat is niet zo; gedurende het gehele verteringsproces 

blijven ze lactose afbreken en daarom worden ze beter verdragen als gewone melk. Deze levende 

melkzuurbacteriën ondersteunen ook nog eens de opbouw van een goede darmflora. Een klein schaaltje 

yoghurt, karnemelk of kwark is dus niet zo slecht voor de hond, maar met mate. 
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Help je mee? Wij kunnen jullie hulp bij het vullen van de nieuwsbrief goed gebruiken! 

Heb je een verhaal, fotoverslag (of beide), heb je een goeie tip voor de andere leden? Wil je een vaste 

rubriek vullen in de nieuwsbrief en deze regelmatig vullen? Laat het ons weten en we kijken hoe en wanneer 

het in te passen is in de nieuwsbrief. Voor de redactie is het het fijnst als je kopij aan kunt leveren als word-

document. Als je foto’s hebt voor de nieuwsbrief, dan gaarne aanleveren als JPG en het liefst een zo groot 

mogelijk bestand. Het emailadres is secretariaat@topnl.eu.  

Kopij voor de volgende reguliere nieuwsbrief kan ingestuurd worden tot en met 15 april 2019. 

 

 

 

Wil je altijd op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van jullie vereniging? 

Dat kan via onze website www.topnl.eu en via onze pagina op Facebook. 

 

Komen jullie wandelen op zondag 31 maart a.s.? Zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom maar we 

zouden graag willen weten wie er komen. Meld je dus even aan en dan maken we er met zijn allen een 

leuke wandeling van. 

 

 
 

 

Oproep kopij nieuwsbrief 

Tot slot 
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