18 december 2001 is de dag waarop de Nederlandse
Grasparkieten Club statutair werd opgericht.
Dus bestaat de NGC-DBS dit jaar 10 jaar!
Wij vinden het een reden om een feestelijke dag te organiseren en
omdat we op 21 mei waarschijnlijk betere weersomstandigheden
zullen hebben dan op18 december, nodigen wij u uit om dit met elkaar
te vieren op 21 mei in “Den Tref” te Hapert.
Het programma begint om 14.00 uur en zal er ongeveer zo uitzien:
14.00 uur
14.15 uur
14.30 uur
15.30 uur
15.45 uur
16.45 uur
17.30 uur
17.45 uur
18.00 uur
22.00 uur

Ontvangst met koffie en gebak.
Opening door de voorzitter, die tevens als dagvoorzitter fungeert.
Interactieve lezing door Jac Cuyten over “Stamopbouw”.
Pauze.
Interactieve lezing door Han Schrijver met als onderwerp
“Hedendaagse showvogels versus Standaard”.
Forum discussie naar aanleiding van beide lezingen.
Slotwoord door de voorzitter en uitnodiging voor aperitief en BBQ.
Toast op het 10 jarig bestaan van de NGC-DBS.
Begin van de BBQ.
Zijn we aan het einde van het programma.

Let op: Als u vogels inbrengt voor de Babyshow op zondag 22 mei, dan graag
vóór aanvang van het middagprogramma.
Er is beperkt gelegenheid tot overnachten in hotel „Poort van Brabant‟ in Hapert. Graag zelf
boeken onder vermelding van „NGC feestdag‟ contact: Dhr. R.J. Catsburg, tel. 0497-382278
e-mail: info@poort-van-brabant.nl. Een 1 persoonskamer kost 63 euro; 2 persoonskamer kost 80
euro, inclusief ontbijt en bij aankomst een kopje koffie.
Voor leden van de NGC-DBS zijn er aan deze dag geen kosten verbonden. Elk lid ontvangt 3
consumptiebonnen, wat men verder nog wil drinken komt voor eigen rekening. Gasten
kunnen mee doen met de BBQ tegen betaling.
Wel willen we graag weten hoeveel mensen er ongeveer komen in verband met de
voorbereiding van de BBQ, daarom vragen wij u onderstaand strookje in te vullen en op te
sturen naar de secretaris, Alpaccalaan 11, 3707SM Zeist of even een berichtje per email te
sturen aan secretaris@ngc-dbs.nl
Het bestuur.
©NGC-DBS2011.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam:

Kweeknummer:

Komt met…..personen naar de viering van het 10 jarig bestaan van de NGC op 21mei 2011
in gemeenschapshuis “Den Tref”, Alexanderhof 7, 5527 EH Hapert.

