10e Show, Garden Event in Haarsteeg met Barbecue
De locatie is in Haarsteeg bij Dana en Tonny thuis. Wij, als team Cavia en Friends, willen er een leuk
tuinfeest van maken. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig. De locatie is aan een dijk en verzoeken
iedereen om aan de linker kant van de dijk te parkeren. Let wel op de uitritten van de huizen.
Blokkeer DEZE niet!!!
Door beperkte ruimte hebben we een limiet gesteld op 190 rasdieren. Er komen drie keurmeesters.
Iedere deelnemer mag maximaal tien rasdieren inschrijven.
Extra plekken reserveren is mogelijk. Is de keuring op de sluitingsdatum (5 mei) nog niet vol, dan
verdelen we de plekken onder diegene, die een extra plek hebben gereserveerd. Er is geen limiet
voor de knuffelkeuring.
We zijn afhankelijk van het weer. De kisten met dieren kunnen in verschillende schuren of onder een
party tent staan. Mocht het weer extreem heet of nat worden, kan het bestuur besluiten de keuring
af te lassen.
Als lunch organiseren we een barbecue. Voor leden is dit gratis. Een combinatielid telt voor twee
personen. Ook leden, die niet meedoen aan de keuring, kunnen zich inschrijven voor de barbecue.
Iedereen, die mee doet, moet zich van te voren opgeven via het inschrijfformulier van de keuringen.
Het is mogelijk om een introducé mee te nemen, waarvoor €5 voor de barbecue betaald moet
worden.
Iedereen, die mee doet, krijgt een bonnenboekje voor vijf soorten vlees. Natuurlijk kan je onderling
ruilen. Iedereen bakt zijn eigen vlees.
Als je mee doet met de barbecue, vragen we je om zelf ook iets mee te nemen. Dit kan drank of eten
zijn. Om te voorkomen dat iedereen hetzelfde meeneemt, krijg je van ons te horen wat je mee moet
nemen.
Als je een voorkeur hebt om je eigen specialiteit mee te nemen, mag je dat aangeven. Maar houd er
rekening mee dat we kunnen vragen om wat anders mee te nemen. Twintig salades zal een beetje
teveel van het goede zijn.
Heb je nog vragen of opmerkingen, horen we dit graag. Je kan ons bereiken via e-mail en Facebook.

