
   

 

 

al meer dan 50 jaar een b(l)oeiende vereniging... 

Nieuwsbrief van de Vogelvereniging “Zanglust” te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar. 

Uitnodiging jaarlijkse Feestavond 
Nieuwsbrief 39, december 2014 

 

Op vrijdag 12 december a.s. wordt onze jaarlijk-

se feestavond gehouden in het Verenigingsgebouw 

De Arne, Radermacherstraat 32 te Arnemuiden. 

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Op deze 

avond worden er diverse spelletjes gespeeld waar u 

leuke prijzen kunt winnen. De jubilarissen worden ge-

huldigd en de prijzen van de onderlinge TT worden 

uitgereikt. Wij hopen samen met u een gezellige 

avond te hebben. U kunt zich aanmelden bij: Martien 

Meedendorp, tel 0118 602592, Email voorzit-

ter@zanglust-arnemuiden.nl of Wim van Belzen, 

tel.0118 636258, Email secretaris@zanglust-

arnemuiden.nl Opgeven tot 8 december a.s. Zaal 

open 19.00 uur we starten 0m 19.30 uur. Tot ziens op 

de feestavond !!!! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        

 

Gezellig naar de Feestavond op 12 december a.s. 

 

Programma Feestavond 

19.00 uur Zaal open. 

19.30 uur Opening met koffie en cake 

19.35 uur Rad van avontuur 

19,45 uur Bingo 

20.00 uur Spel 1 gehele zaal 

20.20 uur Rad van avontuur 

20.30 uur Huldiging Jubilarissen 

20.50 uur Bingo 

21.05 uur Pauze verkoop Superloten 

21.40 uur Rad van avontuur 

21.50 uur Spel 2 gehele zaal 

22.05 uur Bingo 

22.15 uur Prijsuitreiking onderlinge tentoonstelling 

22.35 uur Rad van avontuur 

22.45 Trekking Superloten 

23.20 uur Sluiting feestavond 

Ringen Bestellen  

Niet vergeten ringen bestellen voor 20 januari bij onze 

Ringencommissaris Wim Moerdijk. Tel.0118-602509 

Email: ringencommissaris@zanglust-arnemuiden.nl. 

Woensdag 7 januari 2015 bent u van harte uitgeno-

digd bij onze Nieuwjaarsreceptie in het Vereni-

gingsgebouw De Arne , Radermacherstraat 32 Arne-

muiden. Aanvang 19.30uur. We kunnen een toast uit-

brengen op het nieuwe jaar. En er wordt een korte 

interessante film vertoond van de TT en haar orga-

nisatie in Apeldoorn de hoofdmoot van deze avond is 

gezellig samen zijn. Noteer de data alvast in uw 

agenda. U komt toch ook ? 

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!   

 

Nieuwjaarsreceptie op Woensdag 7 januari 2015 


