
Een kerstverhaal maar dan anders 

 

Een kerstverhaal voor in het clubblad, 

nou daar vraag je ons wat. 

Toch hebben we wel een idee, 

misschien bereiken we er wat mee. 

 

In 2022 viert de NSC haar 100 jarig bestaan, 

en al die jaren is het niet altijd van een leien dakje gegaan. 

Verschillende besturen waren aan de "macht", 

die elk hun eigen zienswijze meebracht. 

Samen maakte ze de NSC groot, 

al ging dat niet altijd zonder slag of stoot. 

De NSC is van, voor en door leden, 

zo is het nu en zo was het in het verleden 

 

Natuurlijk kan dit bestuur alleen over het heden praten, 

en het verleden achter zich laten. 

Zo is een mooi gevuld clubblad ontstaan, 

gevuld met schrijfsels, informatieve artikelen en van showuitslagen ontdaan. 

Deze waren bij het uitkomen van het blad al achterhaalt, 

en een enkeling die er dan nog naar taalt. 

Natuurlijk niet altijd voor iedereen even interessant en even leuk om te lezen, 

maar je kunt het niet iedereen naar de zin maken zo is bewezen. 

De inbreng van buiten het bestuur is minimaal, 

dus moeten we met artikelen uit andere bladen aan de haal. 

Graag zien wij dat de inbreng van buiten het bestuur wordt versterkt, 

zodat er naar een mooier en beter clubblad kan worden gewerkt. 

De NSC is van, voor en door leden, 

zo is het nu en zo was het in het verleden 

 

 

 

 



Ook de NSC website is vernieuwd en zo veel mogelijk up to date, 

maar natuurlijk alleen met informatie die onze webmaster weet. 

Helaas worden niet alle dek- en geboorteberichten doorgegeven, 

waardoor de actualiteit van nestjes is achter gebleven. 

Daarom vragen wij u nog een keer heel beleefd, 

of u voortaan uw aankomende nestjes doorgeeft. 

De NSC is van, voor en door leden, 

zo is het nu en zo was het in het verleden 

 

Wandelingen verspreid door het hele land zijn uitgezet, 

wat voor de Schnauzers en hun baasjes zorgt voor menig wandelpret. 

 

Toch kan er in het hoge noorden en het verre zuiden nog wel een wandeling bij, 

een wandeling daar maakt menig Schnauzer eigenaar blij. 

De NSC is van, voor en door leden, 

zo is het nu en zo was het in het verleden 

 

De NSC bestaat niet alleen uit bestuursleden die iets willen bereiken, 

daarvoor moeten we ook naar de overige leden kijken. 

Hun hulp en inbreng is van groot belang voor de NSC, 

dus de vraag aan u alle is wie helpt het bestuur mee!? 

Hoe mooi zou het zijn dat je 2019 afsluit, 

met voor de komende jaren extra hulp als buit? 

Misschien een utopie, 

wij hopen van nie! 

De NSC is van, voor en door leden, 

zo is het nu en zo was het in het verleden 

 

Al is het niet een echt kerstverhaal, 

toch is het een tekst met een moraal. 

Wij willen graag bereiken 1 doel, 

en dat is het NSC club gevoel. 

Wij hopen op u te mogen rekenen, 

door uw bijdrage te leveren en om iets voor de club te willen betekenen. 

 

Wij wensen u alle fijne Feestdagen en een goed, gezond en Schnauzer vol 2020 toe! 

Bestuur NSC 

 


