Beste mensen,
Hier is de tweede Nieuwsflits voor de Dag van de Dwerg 2017.
Opbouwen van de tentoonstelling
Op vrijdag 3 maart gaan wij samen met de mensen van de vereniging Tiel de
kooien opbouwen. De opbouw begint om 13.00 uur. Dus woont u in de buurt bij
Tiel en wilt u ons helpen? Stuur dan een e-mail naar shows@dwergenclub.nl Vele
handen maken licht werk!

Verloting
Om de kosten te drukken willen wij ook dit keer weer een
verloting organiseren, bij onze Jongdierendag hebben wij u
gevraagd prijzen beschikbaar te stellen, dit willen wij nu
opnieuw doen. Dus heeft u thuis spullen die u beschikbaar
wil stellen? Neem ze mee op 4 maart !
Extra prijzen te winnen!
Onze ere keurmeester Michael Berger komt ons show bezoeken,
Hij neemt twee prijzen voor ons mee: 1 medaille voor de beste
Pool in de Nederlandse Klasse en 1 medaille voor de beste Duitse
Kleurdwerg. Beide medailles zijn van de Duitse konijnenbond
( ZDRK).
Afhalen Jaarboek
Op de Noordshow en Champion Show heeft u het nieuwe Jaarboek kunnen
afhalen bij onze stand. Heeft u het nieuwe Jaarboek nog niet? Dan kunt u dit boek
ook tijdens de Dag van de Dwerg afhalen. Kunt u zelf niet komen? Vraag dan aan
een kennis of hij het voor u mee kan nemen. Het scheelt ons veel kosten.
Gezamenlijke lunch
Wij gaan weer gezamenlijk lunchen. Het is altijd erg gezellig met elkaar een
broodje te eten. Voor de kosten hoeft u het niet te laten voor slechts € 10 zorgen
de mensen in Tiel ervoor dat u een heerlijke lunch geserveerd krijgt.
Afsluiten met een barbecue
Als wij met elkaar alle kooien en spullen hebben opgeruimd willen wij de dag op
een gezellige manier met elkaar afsluiten. In samenwerking met de mensen van

de vereniging uit Tiel hebben wij een prima slager kunnen vinden. Ook nu zorgen
wij voor slechts € 10 dat u een heerlijke maaltijd heeft. De drankjes zijn natuurlijk
niet opgenomen in dit bedrag.
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven als u wil meedoen aan de lunch en of de
afsluitende barbecue.
Tot wanneer kunt u inschrijven?
Op 20 februari moet uw inschrijving binnen
zijn bij Michel onze tentoonstellingssecretaris.
Het e-mailadres is shows@dwergenclub.nl

Met vriendelijke groeten,
Organisatie Dag van de Dwerg.

