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U wordt uitgenodigd voor het bijwonen van onze le-

denbijeenkomst welke gehouden wordt op woensdag 19 

november 2014 a.s. aanvang 19.30 uur in het vereni-

gingsgebouw De Arne, Radermacherstraat 32 Arne-

muiden. Op deze avond wordt er een lezing gehouden 

door John van der Jagt, met als onderwerp ervaringen 

uitwisselen over het houden en kweken van Europese 

Cultuurvogels. U komt toch ook!!! 

Op de Nationale Tentoonstelling in Hazerwoude heb-

ben onderstaande leden prijzen gewonnen:                     

A van Dalen, Joh. van Belzen en P.C. van Belzen. Van 

harte gefeliciteerd met het behalen van jullie prijzen. 

Totaal werder er 757 vogels ingeschreven voor deze 

TT door 68 inzenders. 

Bij onze ringencommissaris kunnen ringen besteld wor-

den voor het voorjaar 2015. Bestellingen tot uiterlijk 

20 januari.  

Wij hebben dit jaar 4 jubilarissen van 25 jaar bij onze 

vereniging: B. van Belzen, Helmkruidstraat 14 Arne-

muiden, G. van Belzen, Roompot 12 Arnemuiden P.C. van 

Belzen, Molendijk 29 Nieuw en Sint Joosland B. 

Tjarks, Hugo de Grootstraat 8 Kruiningen. Hartelijk 

gefeliciteerd en we hopen dat jullie nog vele jaren bij 

onze vereniging lid zullen zijn. De jubilarisspeld zal op 

de feestavond welke gehouden wordt op vrijdag 12 de-

cember aan jullie worden uitgereikt. Op de feestavond 

worden ook alle OTT prijzen uitgereikt. Indien u  niet 

aanwezig kan zijn, a.u.b. uw prijs door iemand anders 

laten ophalen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

        

 

Agenda Ledenbijeenkomst 19 november 2014 

Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden wordt 

op woensdag 19 november a.s in het Verenigingsgebouw 

De Arne, Radermacherstraat 32 Arnemuiden.         

Aanvang 19.30 uur. 

1. Opening 

2. Notulen ledenbijeenkomst 08 oktober jl. (Bijlage) 

3. Ingekomen stukken 

4. John van der Jagt Europese Cultuurvogels 

5. Pauze met verloting 

6. Vervolg lezing 

7. Rondvraag 

Nieuwsbrief via E-Mail 

Heeft u een E-mail adres wat wij nog niet weten geef het 

aan ons door. Dan zorgen wij dat u de Nieuwsbrief en No-

tulen netjes digitaal krijgt aangeleverd.  

Het was weer een fantastische Vogelshow 

dankzij uw hulp, zonder alle hulpvaardige han-

den had het niet gekund. Dank daarvoor!!!! 

 

 

Dank aan alle vrijwilligers bij onze ITT 

Kijk voor meer informatie ook eens op onze site: http://www.zanglust-arnemuiden.nl 

DAGELIJKS BESTUUR: 

Voorzitter: M.P. Meedendorp, Tel: 0118 – 602592                                                              

Secretaris: W.J. van Belzen, Tel: 0118 - 636258                                                                      

Penningmeester: J. den Haan, Tel: 0118 - 217277                                                                 

Ringencommissaris: W. Moerdijk, Tel: 0118 - 602509                                                          

Geen nieuwsbrief ontvangen? Vertel het ons!   

 

Prijswinnaars Hazerwoude 

Ringen bestellen 

Jubilarissen / OTT 


