Uitnodiging
In september is het weer zover. 'Het Grote Weerzien' van Stichting A.C.E.
Een jaarlijks terugkerend evenement waar we al onze A.C.E. honden, hun baasjes, vrijwilligers en betrokkenen uitnodigen
voor een gezellige middag dierenplezier. Jullie mogen dus niet ontbreken!
Team uit Spanje
Oprichters Fabienne & Ton (en een groot deel van het Spaanse team) zijn ook van de partij. Zij kunnen niet wachten om
weer oog in oog te staan met jullie viervoeters, die na hun ‘Spaanse hondenleven’ een warm en liefdevol thuis in
Nederland vonden. Op deze dag vieren we met z'n allen het succes van deze geslaagde adopties.
Groots Weerzien = Groots Genieten
‘Het Grote Weerzien’ vindt plaats op Zaterdag 06-09-2014 van 11.00 tot 16.30 op het evenemententerrein van V.D.H in
Eindhoven. Op dit afgesloten terrein kunnen de honden niet alleen veilig loslopen en ravotten, maar is er ook genoeg te
doen voor de baasjes. Bezoek de A.C.E. informatie-stand , diverse kraampjes of gewoon genieten vanaf het gezellige
'muzikale' terras, inclusief Belgische patatten uit Fabienne's Frietkot.
Inschrijven
Om deze bijzondere dag te realiseren zijn we helaas genoodzaakt een kleine financiële vergoeding te vragen: € 7,50 per
volwassene en €5,- per kind tot 12 jaar. Eventuele winstderving na kostenaftrek komt te allen tijde ten gunste van Stichting
A.C.E. en staat onder toezicht van de penningmeester. Honden zijn eregasten en dan hebben dan ook gratis toegang!
Inschrijven doe je door een mail te sturen naar : pers@ace-charity.org o.v.v. aanmelding ACEDAG 2014. Geef daarbij aan
met hoeveel personen én honden u komt. Na aanmelding ontvangt u van ons een bevestigingsmail, inclusief
betaalinformatie.
Belangrijk om te weten
Tijdens deze A.C.E.-dag lopen er zo'n 150 a 200 honden los. Te allen tijde zijn de bezoekers zelf verantwoordelijk voor het
welzijn van de eigen hond. Is de hond nog niet gewend, schuw of heeft deze de neiging zelf op onderzoek uit te gaan, dan
adviseren wij de hond aangelijnd te houden. Uiteraard staat de veiligheid en het belang van de honden voorop.
Wat ons betreft tot zaterdag 6 september!
Team Nederland
Contactpersoon ACEDAG, Nens Janssen Pr en promotie ACE Nederland
Adres ACEDAG
ESP 10A| 5633 BH Eindhoven
In aanloop naar het evenement sturen we meer informatie

