
   

 

 

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

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

Uitnodiging Ledenbijeenkomst  Nieuwsbrief 44, oktober 2015    

 

 

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bijwonen van 

onze ledenbijeenkomst welke gehouden zal worden op  

Woensdag 7 oktober 2015, aanvang 1930 uur Ver-

enigingsgebouw De Arne. Radermacherstraat 32 

Arnemuiden. 

Op deze avond een lezing die wordt aangepast aan de 

wensen van de vereniging en de vogelsoorten van de 

leden. De lezing wordt verzorgd door dierenarts  

Roeland van Wijnsbergh. U komt toch ook.  

  

Ringen bestellen 1 oktober tot 31 januari 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

AGENDA Ledenbijeenkomst 

Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden zal wor-

den op Woensdag 7 oktober a,.s. in De Arne 

1.Opening 

2. Notulen vorige ledenbijeenkomst (zie bijlage) 

3. Ingekomen stukken 

4. Lezing Roeland Wijnsbergh 

5. Pauze met verloting 

6. Vervolg Lezing 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Rad van avontuur 

Donderdagavond, vrijdagavond en zaterdagmiddag gaat 

onze raddraaier Jos Ventevogel weer flink tekeer. 

Help lootjes verkopen zodat we de tentoonstelling fi-

nancieel ook in toekomst kunnen blijven organiseren.  

Ringen bestellen bij Wim Moerdijk 

Het is bijna weer zover de 30e ITT staat weer voor de 

deur. Om alles in goede banen te leiden hebben we vrijwilli-

gers nodig die helpen opbouwen, vogels voeren, loten verko-

pen en niet te vergeten op zaterdag 17 oktober de rekken 

weer af te breken en de zaal weer schoon achter te laten. 

Aanmeldingen bij Martien Meedendorp. Wim Moerdijk is 

weer druk met de Grote Verloting, Er zijn nog lotenboekjes 

verkrijgbaar bij Wim Moerdijk, Oostgatplein 1, Arnemui-

den, tel 0118 602509. 

De advertenties voor onze TT catalogus wordt door        

P. Pleijte gecoördineerd, Helmkruidstraat 32 Arnemuiden, 

tel 0118 602352. Weet u nog bedrijven die een advertentie 

willen plaatsen geef het door aan Piet Pleijte. Zo u weet 

worden de vogels ingebracht op dinsdag 13 oktober, woens-

dag 14 oktober de keuring, donderdagavond om 19.30 uur 

de opening, vrijdag TT open van 10.00 uur tot 22.00 uur 

en zaterdag TT open van 10.00 tot 17.00 uur. WELKOM!   

Wordt vast weer een gezellige 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!   

 

ITT 15 tot 17 oktober 


