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NAJAARSTREFFEN IN NEDERLAND 

BESTE ALLEMAAL 

Dit jaar zal het najaarstreffen in 
Nederland plaatsvinden van 9 tot 
en met 11 september 2022 op 
camping Dal van de Mosbeek in 
Mander. Mander is een 
buurtschap in Twente dat  is 
gelegen in een gebied met een 
schat aan natuur, cultuur en 
historie en op slechts een 
kilometer van Duitsland  

Op de camping zijn naast tenten 
en caravans ook campers 
welkom. Daarnaast zijn er diverse 
safaritenten te huur. Een plaats of 
een safaritent kan je zelf bij de 
camping boeken. Vermeld er dan 
wel even bij dat het om het 

Chebo-treffen 2022 gaat.  

Mocht je liever een ander 
onderkomen hebben dan zijn in de 
omgeving ook diverse B&B’s, 
hotels en appartementen te huur. 
Enkele hotels in de buurt zijn 
Droste in Tubbergen, Wyllandrie 
in Ootmarsum, Boderie in 
Albergen. Mocht je hier gebruik 
van willen maken dan raden wij je 
aan niet te lang te wachten met 
boeken. 

Het adres van de camping is: 
Uelserweg 153, 7663 TD Mander, 
Nederland. Ben je nieuwsgierig 
geworden dan kan je vast een 
kijkje nemen op de site: 
www.dalvandemosbeek.nl  

 

Het aanmeldingsformulier voor het 
Chebo-treffen ontvang je via de mail.  

De Chebo-eigenaren uit Duitsland 
kunnen zich bij Peter via 
pbaumhauer@dg-email.de 
aanmelden voor het treffen. De 
Chebo-eigenaren uit Nederland 
kunnen zich bij Ingrid aanmelden via 
chebonederland@gmail.com. En… 
ook niet-leden en geïnteresseerden 
in een Chebo zijn van harte welkom!  

Mocht je niet het hele weekend 
kunnen dan ben je natuurlijk ook 1 of 
2 dagen of een avond welkom. Wij 
verzoeken je om dan ook via het 
aanmeldingsformulier aan te geven 
welke dag of dagen of avond je 
aanwezig bent. Mocht je te elfder ure 
besluiten om nog langs te komen dan 
ben je uiteraard ook welkom maar 
meld je dan even bij een van de 
organisatoren als je er bent.  

Overigens: honden zijn gratis op de 
camping. We gaan ervan uit dat de 
honden geënt zijn volgens de 
richtlijnen. 

 

 

EIN PAAR DATEN UND 
FAKTEN 

Chebo Würfe insgesamt:              67 

Welpen insgesamt:                     383 

Aktuelle Mitglieder Anzahl:         159 

Zuchtstätten DE insgesamt:         15 

Zuchtstätten NL insgesamt:            6 

 

Termine: 

09.09. – 11.09.2022 

Herbsttreffen der ERU Canis 
Gemeinschaft e.V. 

21.01. – 22.01.2023 

DOGLIVE Messe in Münster 

 

 

Vorschau auf den nächsten 
Newsletter: 

 

http://www.dalvandemosbeek.nl/
mailto:chebonederland@gmail.com


 

 

 

Wij bieden jullie uiteraard een mooi programma met een lezing voor fokkers, een workshop nosebedience , workshop 
vachtverzorging, een mooie Chebo-wandeling “Rondom Mander” en ook zal het Chebo-Lädchen niet ontbreken. In 
het winkeltje kan je producten - die gemaakt zijn door leden van de vereniging – kopen die gerelateerd zijn aan de 
Chebo. 

Uiteraard wordt de inwendige mens ook niet vergeten. Vrijdagavond steken we om 18.00 uur de BBQ aan en (graag 
zelf het eten voor de BBQ meenemen en vergeet je bord en bestek niet) en daarna een gemoedelijke avond rondom 
het Chebo vuur. Zaterdagavond staat er een Foodtruck met patat en diverse snacks. Beide ochtenden beginnen we 

de dag gezamenlijk met koffie, thee. Het is niet verboden om wat lekkers mee te nemen 😉 

Let op: je kan tijdens het treffen alleen met contant geld betalen! 

Ten tijde van het schrijven van de nieuwsbrief beginnen de Corona-besmettingen op te lopen. Vooralsnog zijn er 
geen extra maatregelen getroffen. Hoe het is ten tijde van het treffen weten we nog niet. Uiteraard houden wij dit 
nauwlettend in de gaten en zullen wij jullie, indien nodig, tijdig informeren.  

 

Wij zien er naar uit om jullie te ontmoeten in Mander! 

 

Hartelijke groet, 

Orgateam Chebo Nederland en Chebo Duitsland 
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