
15 oktober viering 75 jaar NVSW 
 
Ons 75 jarig bestaan vieren we uitbundig! Komt en zie voor jezelf. 
Het jubileumfeest van ons 75-jarig bestaan komt nu snel dichterbij. En een feest wordt het! Op 
15 oktober bij Het Leesten in Ugchelen, Apeldoorn. De feestcommissie heeft al een programma 
opgesteld. Een deel van de programmaonderdelen staan al vast. Een aantal worden nog verder 
uitgewerkt. De dag ziet er zo uit: 
10.00-10.45 uur Inloop, koffie/thee/drinken met lekkers 
10.45-11.00 uur Opening door voorzitter, Henk van de Weitgraven 
11.00-12.30 uur Workshops/lezing 1e ronde 
12.30-13.30 uur Lunch 
13.30-15.00 uur Workshops/lezingen 2e ronde 
15.00-16.30 uur Workshops/Lezingen 3e ronde  
16.30-18.00 uur Buffet en afronding dag door jubileumcommissie 
Een paar voorbeelden van workshops/lezingen: 
Cindy van Dorst: ‘Honden en kinderen’, Mikal Folkertsma (boswachter met stabij): ‘wandelen 
met loslopende hond in het bos’, Angelique van Gaans (hondencoach): ‘detectie/ kind-
hondtraining/nose-obedience’, Petra Halbersma: ‘Apporteren/jacht’. Maar wellicht ook: 
Gezonde voeding, EHBO voor de hond, behendigheid/Hoopers, creatief voor je hond, 
hersenwerk en zo meer. 
Maar door de hele dag zijn er ook een aantal dingen die je kunt doen, zonder je hiervoor vooraf 
hoeft op te geven. Een paar voorbeelden hiervan: 
Een jubileumfoto maken van je hond in de fotohoek, je hond laten masseren (Saskia de Weerd), 
een ‘natte neuzen’ speurtocht lopen (geschikt voor kind met hond), je wensen voor de toekomst 
van de vereniging in de wensboom hangen, vragen over fokken met je hond aan de 
Fokadviescommissie stellen en natuurlijk gewoon lekker een wandelingetje maken in de directe 
omgeving (bos en heide). 
Er zijn dus veel keuzes om wat te doen voor als je alleen komt, maar ook als je met je hele gezin 
komt. Tussendoor is er ook veel tijd voor een eigen wandelingetje, praatje, lekker eten en 
drinken. Het wordt een gezellige dag op een prachtige locatie. En je vertrekt nog met een leuk 
aandenken aan dit jubileum ook! Voor de leden is deze dag geheel gratis, als cadeautje 
geschonken aan jullie. 
Inschrijven voor de jubileumdag kan in de maand september (ons streven is op 1 september de 
inschrijving open te zetten). We rekenen op 250 gasten. VOL IS VOL! Dus let goed op de 
berichten via de website (agenda) en facebookpagina van de NVSW!  
Niet alle leden zoeken met regelmaat de website of facebookpagina op. Dus aan de fokkers de 
oproep om via hun app-groepen het bericht te verspreiden. Zo kunnen er zoveel mogelijk 
mensen mee genieten van dit feest! 
In de nabije omgeving zijn veel overnachtingsmogelijkheden.  
Mocht de dag door coronamaatregelen niet doorgaan, dan wordt de dag volgend voorjaar 
gevierd. Maar daar willen we nu nog niet vanuit gaan natuurlijk. Want wie heeft er geen zin in 
zoiets? Wij als jubileumcommissie wel in ieder geval. 
We hopen op veel deelnemers om het feest mee te vieren! 
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