kleinveevereniging Het Neerhof Werk van den Akker - Land van Aalst

vzw

Maatschappelijke Zetel : Schellebellepontweg 17 te 9820 Merelbeke
Ondernemingsnummer 409.991.284
Voorzitter : Geert De Clercq
Klemhoutstraat
99
9620 Zottegem
tel. : 09 / 361.17.12
E-mail : wvda.lva.merelbeke@scarlet.be

Rekeningnummer 142-0629465-57
Secretariaat : Maurice Van De Perre
Elenestraat 232
9620 Zottegem
tel. : 09 / 360.19.92
Website : www.neerhof-aalst-rhode.be

PROMOTIETENTOONSTELLING WvdA-LvA
zaterdag 6 oktober 2012

Samenwerking met Horta Oudenaarde voor Werelddierendag

Sinds begin april dit jaar is er een nieuwe vestiging van Horta gevestigd in Oudenaarde. Deze bevindt
zich op het nieuwe retailpark N60 en heeft de oppervlakte van ongeveer 2500 m2 . De winkel wordt
uitgebaat door de familie Vantrimpont-Maes en hun team. Bij Horta vind u alles voor tuin, dier en deco.
Naar aanleiding van Werelddierendag op 4 oktober organiseert Horta Oudenaarde

een dierendag in de winkel op zaterdag 6 oktober 2012.
HORTA OUDENAARDE
WESTERRING 45
RETAILPARK N60
MA-VRIJ VAN 9U TOT 18U30
ZA VAN 9U TOT 18U
WWW.HORTA.ORG

Leden of fokkers in het algemeen die dieren wensen aan te leveren, kunnen dat melden bij de
voorzitter, in eerste instantie liefst via e-mail :
Geert De Clercq , Klemhoutstraat 99 , 9620 Zottegem , 09 / 361.17.12 , fax: 09 / 256.50.88
E-mail: wvda.lva.merelbeke@scarlet.be
Het is in de eerste plaats de bedoeling uiteraard om promotie te maken voor onze mooie rassen neerhofdieren,
voor onze vereniging en voor onze komende tentoonstelling. In dat opzicht is diversiteit belangrijk en zullen we
daar ook naar streven. Anderzijds is er ook mogelijkheid om een aantal dieren te verkopen.
Wellicht hebt u; beste liefhebbers, nog een paar dieren te veel. Het is misschien een goede gelegenheid om ze in
onze stand aan te bieden en daarmee ook mee te werken aan de activiteiten van uw vereniging en haar
uitstraling. Van de vereniging uit is er gans de dag permanentie.
Bovendien stelt Horta Oudenaarde aan de deelnemers een cadeaubon in het vooruitzicht, als beloning.
De stand van onze promotietentoonstelling aldaar is wel niet al te groot, wat de mogelijheid tot beperking
mogelijk maakt. Gelieve uw deelname dan ook spoedig kenbaar te maken, ten laatste vóór 29 september
eerstkomend.
Dank om daarbij duidelijk te communiceren over welk ras en welke kleurslag het gaat, samenstelling, duo, trio …
en bij verkoop de kostprijs ook.
Om praktische redenen geven we er de voorkeur aan dat u de dieren zelf aanlevert hoewel een beperkt transport
kan geregeld worden. U kunt van de gelegenheid gebruik maken om de ruime winkel te bezoeken. Desgevallend
kan het terugbrengen van de dieren wel geregeld worden.

