Beste {{voornaam}},
We hebben goed nieuws voor U. De tentoonstelling van de Vogelvrienden kan
doorgang vinden, zij het dat er een kleine aanpassing is.
De maatregelen, op vrijdagavond afgekondigd door het kabinet heeft geen
grote nadelige effecten op de organisatie voor de tentoonstelling.
Het bestuur is van mening dat we op een veilige manier de TT doorgang
kunnen laten vinden.
Er is wel een kleine aanpassing gedaan aan de openingstijden.
Het inbrengen van de vogels zal gewoon plaatsvinden op de al bekende
tijdstippen, namelijk op woensdag 17 november van 14.00 uur tot 16.00 uur
en van 19.00 uur tot 21.00 uur.
De keuring zal gewoon plaatsvinden op 18 november.
De opening van de TT op vrijdag zal echter GEEN doorgang vinden. Deze dag
zal de er dus ook geen toegang zijn tot de tentoonstelling, in tegenstelling
tot de eerdere berichtgeving.
Op zaterdag 20 november zal de tentoonstelling geopend zijn van 10.00 uur
tot 16.00 uur.
Het bestuur is van mening dat we op deze manier toch op een veilige manier
onze tentoonstelling doorgang kunnen laten vinden.
We zullen ons dan ook houden aan de regelgeving met betrekking tot het
houden van evenementen.
Wij verzoeken de gasten wel om onderling afstand te houden.
Heeft U klachten, blijf dan thuis.

Nieuwe facebookgroep
Naast onze website hebben we ook een
Facebookpagina. Hier konden bezoekers echter
niet zelf een topic aanmaken.
We hebben daarom besloten om naast de
Facebookpagina ook een Facebookgroep te
maken.
Via de knop hieronder komt u op de groep van de Vogelvrienden. U dient zich
hier wel aan te melden als lid!
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@devogelvrienden.nl toe aan uw adresboek.

