Nieuwsflits -1- GR4R 2019. De ringen worden
binnenkort verstuurd.
Beste sportvrienden en sportvriendinnen,
Wij wensen u een sportief, succesvol en gezond 2019!
Het is bijna zover dat wij de gouden ringen 2019 zullen gaan verzenden.
Volgende week gaan ze op de post voor diegenen die niet bij de prijsuitreiking van aanstaande
zaterdag aanwezig kunnen zijn.
Voor Willem van Maren zal zaterdag zijn laatste optreden zijn als commissielid. Met deze
prijsuitreiking zal Willem afscheid nemen van de commissie, na een mooie succesvolle periode
van 7 jaar en als mede inititatiefnemer van dit jaarlijkse evenement.
Met dank aan Willem!
Wij hopen op een mooie 8e editie!

GR4R Commissie

Onderstaande brief treft u aan bij de ringen:
Tiel, 14 januari 2019
Beste sportvrienden en sportvriendinnen,

Hartelijk dank voor uw deelname aan de 8e editie van de Golden Regio 4 Race!
Bijgaand treft u de ringen aan.
De duiven worden verkocht op de volgende zaterdagen in maart: 9, 16, 23 en 30 maart
Duiven aanleveren tussen 12.00-13.00 uur
Bezichtigen
Verkoop

13.00-14.00 uur
14.00-16.00 uur

Alle zaterdagen bent u welkom bij P.V. De Verwachting in Tiel, aan de Meidoornstraat 8, in Tiel.
Bereikbaar via Rinus van Dee op 06-22454582.
Graag willen wij weten wanneer u de duiven komt aanleveren. Wilt u dit doorgeven aan Rini van
den Bogaard mhvandenbogaard@hetnet.nlof telefonisch op 06-29436917.
Met het aanleveren van de jonge duiven dient ook de stamkaart te worden afgegeven.
Alle te vervliegen prijzen worden verdeeld op 50%-50% tussen kweker en speler.
Zodra alle verkopingen hebben plaatsgevonden informeren wij alle kwekers en spelers over de
verkochte jonge duiven.
Het verzoek is om per ommegaande een bedrag van €20,- per ring over te maken, dus totaal
€40,op rekening NL81 INGB 0001 3117 48 t.n.v. M. van der Kruk onder vermelding van GR4R 2019.

Sportgroeten en tot een van de zaterdagen in maart.

Rini van den Bogaard mhvandenbogaard@hetnet.nl

06-29436917

Peter van Utrecht
Leen van Horsen

06-23115633
0418-581910

petervanutrecht@gmail.com
leengvanhorsen@hetnet.nl

Maurice van der Kruk mvanderkruk@hetnet.nl

06-53276934

