Hoi Jeugdlid van de NBVV of de ANBVV
Hallo, ik ben Catinka en organiseer met onze vereniging de Vogelvrienden Leusden voor de tweede keer
de

jeugd‐ districtdag

en wel op

1 oktober 2016. Dit is de tweede brief die je krijgt, maar niet de laatste brief!

Je wordt op 1 oktober 2016 verwacht en als het even kan met je vogeltjes die je
hopelijk dan ingeschreven hebt. We zullen je dan van harte welkom heten en je
vogeltjes op een mooi plekje zetten zodat de keurmeesters en de bezoekers ze kunnen
bewonderen. Na de ontvangst met wat te drinken gaat de keurmeester gezamenlijk
met jou naar de vogeltjes kijken.

Je gaat horen waarom je vogeltje zo goed is en wat er nog kan gebeuren om je lijn te verbeteren. Ook gaat hij de vogeltjes
punten geven. Op het keurbriefje schrijft hij wat de goede en minder goed dingen van de vogel zijn.
Denk nu niet mijn vogel zal wel niets zijn. Dat is zeker niet waar. Zelf op grote internationale tentoonstellingen mankeert er
nog van alles aan de vogels en toch worden ze kampioen. Wat jij niet mooi vindt, kan de keurmeester juist geweldig vinden.
En je moet maar zo denken, als je instuurt val je zeker in de prijzen. Want ALLE deelnemers krijgen een prijs.
De hele dag is GRATIS voor de jeugd, dus kost echt NIETS. Het inschrijven, het drinken, het eten alles gratis voor de jeugd.
Laat je ouders de dag vrij houden en kijk welke vogels je wilt
insturen. Dan kun je daar alvast wat aandacht aan besteden.

Op onze website kun je informatie vinden van mensen die veel
ervaring hebben en die weten hoe je een vogel er nog beter uit kunt
laten zien op een show, ook hoe keurmeester naar een vogel kijken.
De tips kun je hier vinden
http://vogelvriendenleusden.nl/index.php/tentoonstellingen/jeugddistrictdag‐2016/24‐tips‐voor‐de‐jeugd
Dit is de tweede van meerdere nieuwsbrieven, dus houd je brievenbus in de gaten, ook op onze website
www.devogelvriendenleusden.nl kun je onze informatie nalezen. Zet zo vast zaterdag 1 oktober 2016 in je
agenda en vraag je ouders deze dag vrij te houden. Elke nieuwsbrief geven we een
beetje meer van de dag prijs.
Een TIPJE van de sluier is dat we pannenkoeken gaan eten en er komt een
bijzondere gast ’s middags!! En nog VEEL andere nog veel leukere en spannende
dingen, dat blijft nog even een VERRASSING.
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