
 

Nieuwsbrief van de Vogelvereniging"Zanglust" te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar al meer dan 50 jaar een  

      b(l)oeiende vereniging. 

                                                                                          Nieuwsbrief 61 februari 2018 

 

 
Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de ledenvergadering op 
woensdag 7 februari 2018 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne, 
Rademacherstraat 32 Arnemuiden 
 
1- Opening 
 
2- Ingekomen stukken, deze worden in het vervolg per mail verzonden.  
 
 3- Notulen vorige vergadering 3 januari 2018 Nieuwjaarsreceptie:  
 
 Aanwezig 18 leden, met kennisgeving afwezig dhr. Kallemein, Piet Pleyte en Harry 
Wattel. De voorzitter heet iedereen hartelijk welkom en wenst iedereen een goed 2018 
en bovenal een goed kweekseizoen. 
 
We hebben een uitnodiging ontvangen van de gemeente Middelburg voor de 
nieuwjaarsreceptie van de gemeente. 
 
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van de vorige vergadering. 
Het bestuur is nog steeds opzoek naar een bestuurslid . 
 
Als verenging hebben we op de district TT de 1e prijs gewonnen, de gewonnen beker 
wordt in de prijzenkast geplaatst. 
 
Martien laat een mooie film zien van vogels in de vrije natuur, er komen vogels voorbij 
die zeer zeldzaam zijn. 
 
Om 22.00 uur sluit Martien de vergadering. 
     
 4- Lezing door Alois van Mingeroet over Europeese vogels in het algemeen 
 
5 Pauze met verloting 
  
5- Vervolg lezing 
 



 

 

 Leden Vogelvereniging Arnemuiden behalen 12 Nederlandse Titels  
 
 Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (Vogel 
2018) in Zwolle hebben de leden van vogelvereniging Zanglust uit Arnemuiden uitstekende 
prestaties geleverd. Maar liefst 12 maal ging het Nederlandse Kampioenschap naar één van de 
leden van Zanglust.  
Bij de Kleurkanaries was A. Van Dalen de grote winnaar, in de serie Zwart/geel wist hij 3 
Nederlandse titels (Enkelingen, Stellen en Stammen) in de wacht te slepen.  
Ook bij de Europese vogels ging de titel naar een Erremuenaer, in de serie Sijzen was H. Marijs 
met een Wildkleur pop de beste.  
Bij de Parkieten ging in de serie Agaporniden zowel bij de Volwassenen als bij de Jeugd de 
Kampioensprijs naar het vissersdorp. J. Oosterling pakte 2 Nederlandse titels (bij de Roseicollis 
Aqua en Cinnamon) terwijl bij de Jeugd Jordy Roos in de serie Agaporniden maar liefst 6 
Nederlandse titels binnen te halen. Bij de Fisheries Groen (Enkelingen en Stellen) en bij de 
Roseicollis Groen (enkelingen en Stellen), Violet en Oranjemasker.  
Verder vielen ook J. Meulmeester (Zilver), A. Boone (Brons) en J. van Belzen (Zilver en Brons) in 
de prijzen.  
Aan de Nederlandse Kampioenschappen deden dit jaar in totaal 10.652 vogels mee, welke ingebracht 
werden door 1.125 inzenders. Deze Kampioenschappen werden dit jaar voor her eerst in de IJsselhallen in 
Zwolle gehouden. 
 

 

We hebben er weer een nieuw jeugdlid bij, hier zijn we zeer blij mee: Ricardo van 
Anrooij uit Kapelle 

 

Bestelformulier ringen 2018  vierde ronde 
 
Uiterlijk inleveren bij Wim Moerdijk voor 20 maart 2018  
 

 

6- Rondvraag 
 
7- Sluiting 
 


