Beste Lairds, Lords en Ladies,
In verband met de nog immer geldende beperkingen rondom het covid-19 corona-virus
hebben we contact gehad met de gastheren voor de geplande Gathering op 4 oktober a.s. in
Barneveld bij Schietvereniging De Eendracht.
Duidelijk is geworden, dat de accommodatie te klein is om met 60 à 70 mensen bij elkaar te
komen, leuke dingen met elkaar te doen zoals in de verschillende workshops was voorzien,
en tegelijk te voldoen aan de eis om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.
Ook is onlangs gebleken, dat de oprichter van Highland Titles, dr Lord Peter Bevis en zijn
vrouw Helen niet naar Nederland zullen afreizen, als er ook maar enig risico is op een 2e golf
van besmetting.
Met het wegvallen van onze belangrijkste rapporteur uit het natuurgebied in Glencoe
kunnen wij dus ook niet het programma realiseren, dat wij in gedachten hadden.
Om deze reden is met pijn in het hart besloten de voor 2020 geplande Officiële 3e Dutch
Holland Titles Gathering te annuleren.
Wij hopen uiteraard, dat in 2021 de situatie rondom het virus zodanig onder controle is, dat
we alsdan in staat zijn de voor nu geannuleerde Gathering opnieuw te organiseren.
Omdat wij daarover nog geen enkele garantie hebben, zullen wij de betaalde inschrijfgelden
niet reserveren voor 2021 maar terugstorten op de rekening waarmee de betaling is gedaan.
Wij zullen er zelf alles aan blijven doen om de goede zaak van Highland Titles blijvend onder
de aandacht te houden en hopen dat ook u als vertrouwde Laird, Lord of Lady hetzelfde zult
blijven doen.
Blijf ons volgen op onze Facebook pagina en die van het Nature Reserve.
Als u in de gelegenheid bent een keer de kant van Glencoe uit te gaan, laat het ons weten op
ons Facebook en vooral laat ons genieten van uw daar gemaakte foto's.
Als u in aanmerking wilt komen voor een privé guided tour, maak dan via de website van
Highland Titles of via de app een afspraak met Stuart Borland en zijn team. Met respect voor
de geldende regels, zullen zij er alles aan doen om te zorgen dat u weer volledig op de
hoogte komt van de ontwikkelingen in het natuurgebied en u ook naar uw stukje grond de
weg wijzen.
Mocht u anderszins nog willen investeren in dit project, dan kunt u uiteraard ook via de
Kiltshop van Steven alle gadgets van Highland Titles blijven bestellen. Ook de aanschaf van
een extra stukje grond voor uw jarige vader, moeder, vrouw, man, zoon, dochter of
kleinkinderen is bij hem altijd mogelijk....
Kijk op www.highlandtitles.nl
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