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In januari 2015 bestaat de Boerboelclub 15 jaar! 

 

Dit kunnen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom nodigen we jullie uit voor heerlijke  

                                       

                               Winterse Wandeling op zondag 11 januari 2015 in Oirschot. 

                                Reserveer deze datum in je agenda en zorg dat je erbij bent! 

 

We verzamelen vanaf half 11 op de parkeerplaats van Herberg De Schutskuil aan de Oude Grintweg 100 In 

Oirschot en starten om 11 uur met de wandeling door een prachtig natuurgebied. 

Bij terugkomst is er de mogelijkheid om gezamenlijk te lunchen.  

De kosten hiervan bedragen € 10,00 per persoon. (Meld je aan per e-mail via bestuur@boerboelclub.info) 

Deelnemen aan de wandeling is gratis en iedereen met of zonder boerboel is welkom! 

 

Vanaf 2015 zal de Boerboelclub weer regelmatig 

evenementen en activiteiten organiseren voor  

Boerboel-eigenaren in Nederland en België.  

De Boerboelclub is niet verbonden aan één stamboek-

organisatie, dus iedereen met een Boerboel is altijd 

welkom om deel te nemen aan de evenementen en/of 

activiteiten, ongeacht welke stamboom de hond heeft. 

 

Wij nodigen iedereen van harte uit om ideeën voor een 

leuke wandeling in zijn/haar regio, of ander Boerboel 

evenement aan een van de bestuursleden voor te leggen. 

Zo kunnen wij in de toekomst bij alle Boerboelclub leden in 

de regio een kijkje nemen.   

Vanaf januari 2015 is de website weer online met veel 

interessante informatie over de Boerboel. 

                www.boerboelclub.info 

 

Natuurlijk hopen wij jullie allen regelmatig op de clubevenementen  

te mogen begroeten.  

Het bestuur van de Boerboelclub wenst iedereen alvast prettige feestdagen 

toe en een voorspoedig 2015! 

Nog meer belangrijk nieuws 
 

Onlangs zijn Claudia Coster en Richard 

Vroomen van Tyson Boerboels ons team 

komen versterken en toegetreden tot 

het bestuur van de Boerboelclub. 

Claudia en Richard hebben veel ervaring 

met het organiseren van leuke en 

leerzame evenementen voor Boerboel-

eigenaren en hun honden.  

Wij zijn enorm blij dat zij dit vanaf nu 

mede voor de Boerboelclub willen doen. 

Vanwege hun ruime ervaring met 

honden en -gedrag zullen zij ook 

hiermee vele boerboeleigenaren van 

dienst kunnen zijn. 


