Op deze dag is de Algemene Ledenvergadering
van
de V.F.L.D.
Na afloop van de vergadering willen wij met de
leden en hun huisgenoten er nog een gezellige middag van
maken.
Als locatie hebben we dit jaar gekozen voor “hondenspeelparadijs MiddenNederland” in Bunnik. De hele middag is deze speeltuin voor honden
exclusief door ons gehuurd en kunnen de honden naar hartenlust rennen en
ravotten op een volledig afgesloten terrein met speeltoestellen zoals een wip,
A-schutting, tractorbanden, tunnels, ballenbak, springbokken, schuilhut,
trampoline, paaltjes, waterspeelbak 1,5 x 3 meter, waterspeelbakpup 1x2
meter.
Tevens houden we een high-tea achtig buffet waarbij het de bedoeling is dat
iedereen die komt, iets voor het buffet meebrengt zodat we uiteindelijk van
een gevarieerd aanbod van lekkere tussendoortjes kunnen genieten.
Er is een kleine kantine waar koffie/thee en frisdrank gekocht kan worden.
De entree voor de hondenspeelparadijs is gratis voor leden. Niet-leden zijn
ook van harte welkom maar per hond vragen we dan wel 5 euro.
Leden zijn vanaf 13:00 uur welkom voor het bijwonen van de ALV. Vanaf 14:00
uur zijn ook niet-leden welkom en tot 17:00 uur kunnen we dan met z’n allen
genieten van de high-tea en spelen met de honden.
Om organisatorische redenen willen wij u vragen om uiterlijk 21 april door te
geven wanneer u komt en met hoeveel personen en wat voor lekkers u dan
meebrengt zodat we eventuele dubbele tussendoortjes kunnen voorkomen.
(aanmelden kan via bianca.smits@home.nl )

Er is een kleine parkeerplaats langs het speelveld, als deze “vol” is mag er ook
geparkeerd worden langs de weg echter moet de auto wel in de berm geparkeerd
worden (niét op het fietspad en mag de andere weggebruikers niet hinderen).
* De hondenpoep dient iedereen zelf op te ruimen. Er zullen poepzakjes beschikbaar
gesteld worden.
* De speeltoestellen zijn uitsluitend bedoeld voor de
honden!
* Teefjes die loops zijn, met name in de dekrijpe
periode, zijn helaas niet toegestaan op het
speelterrein. Zij kunnen wel buiten de omheining op
de parkeerplaats en bij de kantine verblijven.
Meer info: www.hondenspeelparadijs.nl

Stichting Hondenspeelparadijs Midden-Nederland bevindt zich aan de
Achterdijk te Bunnik, tussen huisnummers 28 en 30 (geen postadres).
Voor de route planner is het beter om huisnummer 30 er in te zetten, dat adres
is het dichts bij de ingang.

