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Beste Picard Liefhebbers!
Het nieuwe bestuur is nu een poosje bezig en stilletjes aan beginnen wij uit onze “inloop” periode te
geraken!
Tijd dus om een eerste activiteit op pootjes te stellen.
Oorspronkelijk hadden wij een “Doggy-Dag” in gedachte en voorzien op 24/06.
Maar de voorbereidingstijd voor zulk een evenement neemt meer tijd, dan de ons beschikbare 3
maanden, in beslag.
Daarenboven moet er een dicht contact zijn met de hondenschool en de instructeurs om alles tot
een goed einde te kunnen brengen.
Spijtig genoeg heb ik een onvoldoend regelmatig contact met een hondenschool en zijn instructeurs.
Mijn picards zijn immers “volleerd”, en neem dit maar met een dikke korrel zout!!!!
Maar uitgesteld is niet verloren, we gaan er nu al aan beginnen voor de activiteit van volgend jaar.
Maar goed nieuws:
We vervangen de doggy-day door een andere activiteit, een “Verkenning van de vallei van de Ourthe
in de omgeving van Bérismenil in de Ardennen.
Terzelfdertijd voldoen we aan onze stelling dat er regelmatig tussen de twee landsgedeeltes een
afwisseling moet zijn in de activiteiten.
Twee voorbije vergaderingen in Vlaanderen en een toekomstige CAC-Clubmatch eveneens in
Vlaanderen, mag zonder probleem onderbroken worden door een activiteit in Wallonië:

Ontdek en verken de streek van La Roche-en Ardenne,
Samen met je Picard(s)
Datum : 24/06/2017
Afspraak:

Le “Chasselet”
Rue Sur Hache, 83B, 6982 Bérismenil – La Roche en Ardenne
Google maps:
Bérismenil 83/B, 6982 La Roche-en-Ardenne
Samenkomst om:
13.00u
Vertrek tocht:
13.30u
Organisator:

Dhr. Patrick WIJNS

Keuze uit verschillende parcours zijn mogelijk, maar het zal ter plaatse bepaald worden,
afhangend van het weer, de bodemgesteldheid en het aantal deelnemers.
Een kleiner parcours is ook mogelijk voor de minder “goede” stappers.
Na de wandeling kan er een hapje en een drankje geconsumeerd worden ter plaatse.
Iederéén welkom, ook de vriendjes viervoeters van onze picards!
Ps: Goede wandelschoenen zijn aangeraden!!!

