Programma Open Dag 12 oktober 2013 Vogel- en Egelopvang Delft e.o.
Datum:
Tijd:
Plaats:

12 oktober 2013
11:00 – 17:00
Linnaeuspad 5 - Delft

Ook bij slecht weer is onze Open Dag een bezoek waard en staan de tafels buiten onder partytenten
of vanaf 13:30 binnen in de Natuurschuur (Linnaeuspad 3).
Activiteit
Opening Open Dag door wethouder Brandligt (dierenwelzijn –
Delft)
Rondkijken in de opvang en rondleiding met gids
3D foto’s laten maken buiten voor het opvanggebouw en direct
meenemen (alleen bij goed weer) - www.mijn3dfoto.nl
Dierenquiz
Kleurwedstrijd
Gipsbeeldjes verven

Tijd
11:00

Kosten
gratis

11:00-17:00
11:00-17:00

gratis
€ 15 per foto*

11:00-17:00
11:00-17:00
11:00-17:00

Raad het gewicht - spel
Informatietafel (incl. financiële adoptie egels)
Verkoop van knuffels, sleutelhangers en kooien
Eten en drinken (pannenkoeken, snoep, koek, limonade, thee,
koffie)
Fotoserie dieren uit de opvang op groot scherm in de
Natuurschuur (Linnaeuspad 3)
Lancering van onze nieuwe website in de Natuurschuur
(Linnaeuspad 3)

11:00-17:00
11:00-17:00
11:00-17:00
11:00-17:00

gratis
gratis
€ 0,50 - € 1
per beeldje
€ 1 per keer
€ 25 per egel
Zie bijlage.
€ 0,50 - € 1

13:30-17:00

gratis

14:30

gratis

*Hiervan komt € 5 ten goede aan de opvang.

Door te komen naar onze Open Dag bezorgt u niet alleen uzelf een leuke dag, maar de dieren ook.
Stichting Dierenlot heeft namelijk de donatieverdubbelaar toegekend voor onze Open Dag! Hierdoor
worden alle inkomsten van de Open Dag verdubbeld tot een maximum van €2.500. Onlangs hebben
wij bovendien het Keurmerk Goed Besteed ontvangen, zodat u zeker weet dat uw geld op de juiste
plek terecht komt.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op onze Open Dag. Aan/afmelden is niet vereist. Indien u vragen
heeft n.a.v. deze brief, kunt u contact opnemen via bestuur@vogelopvangdelft.nl of 015-2142852.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de Vogel- en Egelopvang Delft e.o.

Bijlage: Artikelen en prijzen in de verkoopkraam

Bijlage: Artikelen en prijzen in de verkoopkraam
Knuffels:

De kleine uilen kosten € 3 per stuk. De hele reeks van 4 stuks kunt u ook in 1x kopen voor € 10.
De egel en de grote uil kosten € 5 per stuk.
Sleutelhangers:

De plastic neon egel sleutelhangers kosten € 1 per stuk. De pluche gans en egelsleutelhanger kosten
€ 2,50 per stuk.
Gips beeldjes om te verven:

Grote beelden links kosten € 1 per stuk. Kleine beestjes rechts kosten € 0,50 per stuk.

Kooien:
De volgende drie nieuwe kooien (bestemd voor cavia’s, chinchilla, fretten, e.d.) zijn aan ons
gedoneerd en mogen we op de Open Dag verkopen aan de hoogste bieder.

Kooi 1: Maxi Baldo 100. Afmetingen l x b x h = 100 x 53 x 65 cm.

Kooi 2: Maxi Baldo Twin 100. Afmetingen l x b x h = 100 x 53 x 93 cm.

Kooi 3: Maxi Baldo Tower 100. Afmetingen l x b x h = 100 x 53 x 116 cm.

