UITNODIGING 3E OFFICIËLE DUTCH HIGHLAND TITLES GATHERING
Hierbij nodigen wij u uit voor de 3e officiële “Dutch Highland Titles Gathering” die gehouden zal
worden op:
Zondag 4 oktober 2020
Clubhuis Schietsport Vereniging De Eendracht, Thorbeckelaan 113, 3771 ED Barneveld.
Aanvang: 10.30 uur - Einde 18.30 uur. Vanaf 10.00 uur Inloop.
Wij stellen het zeer op prijs als u in een Schotse outfit wilt komen en hebben een leuke prijs voor de 3
meest originele outfits! U kunt evt. een outfit huren bij onze Kiltshop via: www.kiltverhuur.nl
Ter gelegenheid van ook deze editie van de “Dutch Highland Titles Gathering” komen Peter Bevis en
Helen McGregor, oprichters van Highland Titles (www.highlandtitles.com), en vertegenwoordiger
Stephen Rossiter naar Nederland om ons op de hoogte te stellen van de meest recente ontwikkelingen
in het natuurprogramma, over de aanpassingen en verbeteringen in het reservaat en de plannen voor
de nabije toekomst.
Net als de vorige edities heeft ook deze 3e gathering een gemengd en verstrooiend programma voor
iedereen in petto. De dag ziet er ongeveer als volgt uit:
10.30 uur: Ontvangst met koffie, thee of frisdrank incl. gebak en officieel woord van welkom
10.45 uur: Stephen Rossiter en Peter Bevis vertellen over de stand van zaken rondom het Highland
Titles Nature Reserve. Aansluitend is er gelegenheid tot het stellen van om vragen.
12.00 uur: Eerste ronde activiteiten met:
- workshop kleding accessoires maken met tartan onder leiding van Lady Astrid Uithof;
- workshop Bells-and-Bell-Ringing onder leiding van onze Schotse gasten;
- kennismaking met de schietsport (extra kosten € 0,20 per schot afrekenen met de schietvereniging)
14.00 uur: Barbecue
16.00 uur: Tweede ronde activiteiten met:
- workshop kleding accessoires maken met tartan onder leiding van Lady Astrid Uithof
- kennismaking met de schietsport (extra kosten € 0,20 per schot afrekenen met de schietvereniging)
- Highland dancing met Lady Helen McGregor.
In de pauzes is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en bestaat de mogelijkheid om boodschappen te doen in de Kiltshop of uw landgoed uit te breiden met een extra plot of en plot te kopen
voor een van uw dierbaren. Ook kan er nog tijdens de barbecue geschoten worden.
Bezoek ook onze facebookpagina: https://www.facebook.com/LD227/
Deelname aan de 3e officiële “Dutch Highland Titles Gathering” kost € 27,50 p.p. inclusief barbecue
en consumpties (excl. alle sterk alcoholische dranken) . Het dragen van de titel Highland Titles Lord,
Laird of Lady is niet verplicht om aan deze dag te kunnen deelnemen, maar bij overschrijding van het
maximum aantal deelnemers (65 personen), hebben titelhouders voorrang.
Aanmelden voor deze 3e Dutch Highland Titles Gathering geschiedt door inzending vóór 15 april 2020
van het volledig ingevulde inschrijfformulier naar ons email-adres dutchhighlandtitles@gmail.com dan
wel per post naar:
Dutch Highland Titles Gathering 2020
p/a Spireaweide 10
2742 GC Waddinxveen.
Na ontvangst van de inschrijving ontvangt u een bevestiging met informatie over de betaalwijze.
En let op: pas na ontvangst van het verschuldigde bedrag is de inschrijving definitief.
Met vriendelijke groet,
mede namens Lord Steven Scholte en Lady Louise Ella de Ru
Laird William (Pim) van der Tas

INSCHRIJFFORMULIER 3E DUTCH HIGHLAND TITLES GATHERING
Zondag 4 oktober 2020
Barneveld, Clubhuis SSV De Eendracht, Thorbeckelaan 113, 3771 ED
Onderstaande persoon (personen) wil(len) deelnemen aan de 3e Dutch Highland Titles Gathering:
Voor- en achternaam
Titel indien aanwezig

Lord / Laird / Lady

*)

Adres – straat, huisnummer
Adres – postcode en woonplaats

Naam plus evt. titel van andere deelnemer(s)
Idem (indien meer dan 1)
Idem (indien meer dan 2)
Idem (indien meer dan 3)
Idem (indien meer dan 4)
Voorkeur voor aard lunch:

Vegetarisch

Ja / Nee *)

Deelname aan workshops:

Accessoires maken

Ja / Nee *)

Bells and bell ringing

Ja / Nee *)

Schietsport

Ja / Nee *)

Highland dancing

Ja / Nee *)

Eventuele suggesties voor andere workshops
in de toekomst:
(vermeld ook of u de workshop zelf wilt
organiseren, dan wel vermeld de naam en
adresgegevens van degene die dat uitstekend
zou kunnen doen)

*) doorhalen wat niet van toepassing is
Dit formulier gelieve zo volledig mogelijk in te vullen en toesturen aan:
Dutch Highland Titles Gathering 2020
p/a Spireaweide 10
2742 GC Waddinxveen
Indien mogelijk: na invullen scannen en als PDF mailen naar: dutchhighlandtitles@gmail.com
INZENDEN VÓÓR 15 APRIL 2020

