Nieuwsbrief van de Vogelvereniging “Zanglust” te Arnemuiden, Verschijnt 6x per jaar.
al meer dan 50 jaar een b(l)oeiende vereniging...

Uitnodiging Ledenbijeenkomst 10 februari a.s.

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bijwonen van

woensdag 10 februari 2016,
aanvang 19.30 uur a.s.in Verenigingsgebouw De
Arne, Radermachterstraat 32 Arnemuiden. Op deze avond komt Erwin Lens een lezing geven over
zijn ervaringen en zijn systeem voor het kweken
van Hybriden (Kruisingen tussen soorten). Wordt
zeer zeker een leerzame avond. We hopen u te
zien.

onze ledenbijeenkomst op
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AGENDA Ledenbijeenkomst
Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden zal worden op woensdag 10 februari a,.s. in Verenigingsgebouw De
Arne, Radermacherstraat 32 Arnemuiden
1.

Opening

2. Ingekomen stukken

4. Lezing Erwin Lens, Hybriden
5. Pauze
6. Vervolg Lezing Erwin Lens

Ringen Bestellen op bestelformulier 2015

7. Rondvraag

Ringen bestellen tot 31 maart, uitlevering na 15
mei. Onze ringencommissaris Wim Moerdijk.
Arnemuidenaren winnen prijzen bij NK
Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen in Apeldoorn
hebben onze leden weer behoorlijk gescoord.
J.Meulmeester, 4 titels bij de Kleurkanaries, in serie geel
en bruinkobalt(in de laatste zowel enkelingen, stellen en
stammen) Joh. van Belzen (de echte) pakt twee titels,
kleurkanaries in de series bruin geel en Agaatgeel. A. van
Dalen pakt bij de kleurkanaries de titel in de serie zwartgeel. Bij de Tropische vogels ging de titel naar P.C. van
Belzen bij de Roodkoppapegaaiamadinen. A.A. van Glabbeek
nam de titel bij de Mozambiquesijzen mee naar huis. J.
Oosterling zorgde bij de Kromsnavels voor de titel bij de
Agapornis roseicollis. En dan J. van Driel pakte zilver bij
de Gouldamadinen. Onze ringencommissaris Wim Moerdijk
behaalde brons bij de Roodkoppapegaaiamadinen. Een
prachtig resultaat waar heel de vereniging trots op is. Heren van Harte Gefeliciteerd met de behaalde prijzen.

8. Sluiting
Overzicht Ledenbijeenkomsten
Woensdag, 23 maart, jaarvergadering
Woensdag 11 mei
Woensdag 7 september
Woensdag 5 oktober
ITT, week 42, 19-22 oktober
Woensdag 16 november
Vrijdag 9 december feestavond

En nu breekt er voor veel vogelliefhebbers weer een spannende tijd aan. Het kweekseizoen komt eraan allemaal heel
veel succes gewenst, met de prijswinnaars van de toekomst!

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!

