
 

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

      b(l)oeiende vereniging. 

                                                                                          Nieuwsbrief 54 februari 2017 

 

 

Tijdens de Nederlandse Kampioenschappen van Nederlandse Bond van 
Vogelliefhebbers (Vogel 2017) in de Americahal in Apeldoorn hebben leden van 
vogelvereniging Zanglust uit Arnemuiden uitstekende prestaties geleverd. Maar liefst 
17 maal ging de Nederlandse titel naar één van de leden van Zanglust.  
  
Bij de Kleurkanaries was Joh. van Belzen het succesvolst, in de series Bruin/geel en 
Agaat/geel wist hij maar liefst 5 Nederlandse titels in de wacht te slepen. J. 
Meulmeester deed daar niet veel voor onder met 4 titels in de series Bruin/geel en 
Bruinkobalt. A. Boone pakte de kampioensprijs bij de serie Rood. Bij de Tropische 
vogels ging de titel in de serie Gouldamadines naar J. van Driel en bij de serie 
Rietvinken werd M. Klaassen kampioen. Bij de Europese vogels was A.L. van de 
Ketterij de beste in de serie Europese Sijzen en H. Marijs pakte de kampioenstitel bij 
de serie Grote Putters. Bij de Parkieten zorgde J. Oosterling voor 2 Nederlandse titels 
in de serie Agapornis roseicollis en bij de serie Agapornis Personatus was P. Gaakeer 
de winnaar. 

 

 

 

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor het bijwonen van onze ledenbijeenkomst op 
woensdag 8 februari 2017 aanvang 19.30 in verenigingsgebouw de Arne, 
Rademacherstraat 32 Arnemuiden 
 
1- Opening 
2- Notulen vorige vergadering 
3- Ingekomen stukken 
4- Lezing over voeding van Witte Molen door Kees Diepstraten 
5- Pauze met verloting 
7- Vervolg lezing 
8- Rondvraag 
9- Sluiting 



Contributie verhoging  
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben de aanwezige leden unaniem het voorstel van 
het bestuur overgenomen om de contributie  per 1 januari 2017 te verhogen van € 30 
naar € 35. Voor jeugdleden van € 15 naar € 17,50.  

 

Ringen bestellen 
 
Bestelformulier ringen  4e  ronde uiterlijk inleveren 20 maart 2017 bij Wim Moerdijk 
 

 


