
   

 

 

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

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

Uitnodiging Ledenbijeenkomst 11 mei a.s. 
Nieuwsbrief 49, mei 2016 

 

Ringen Bestellen op bestelformulier 2016                                             

Hierbij wordt U van harte uitgenodigd voor het bijwonen van 

onze ledenbijeenkomst op woensdag 11 mei 2016, aan-

vang 19.30 uur a.s.in Verenigingsgebouw De Arne, 

Radermachterstraat 32 Arnemuiden. Op deze 

avond komt Idalgo Plak en Alex de Graaf een le-

zing geven over Lories, voeding en ziekten. Met 

veel mooie foto’s van eigen vogels. Het wordt weer 

een mooie leerzame avond. We hopen u te zien. 

 

Ringen bestellen tot uiterlijk 11 mei 

(ledenbijeenkomst) Ronde 1. Bij ringencommissaris 

Wim Moerdijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

        

 

AGENDA Ledenbijeenkomst 

Agenda voor de ledenbijeenkomst welke gehouden zal wor-

den op woensdag 11 mei a,.s. in Verenigingsgebouw De Arne, 

Radermacherstraat 32 Arnemuiden 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

4. Lezing over Lories 

5.   Pauze 

6. Vervolg lezing 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

Burgemeester Harald M. Bergmann, feliciteert onze 

voorzitter, met zijn Koninklijke onderscheiding. Mar-

tien gefeliciteerd en bedankt voor al je vrijwilligers-

werk. 

Rabo Clubkas Campagne 

De Rabo Clubkas Campagne heeft voor onze vereniging een 

heel mooi bedrag opgebracht. Wij kregen 148 stemmen dat 

geeft een bedrag van 448,59 Euro. Allen die op ons ge-

stemd hebben, hartelijk dank daarvoor.  

Op dinsdag 26 april kreeg onze voorzitter Martien Meeden-

dorp voor zijn grote inzet als vrijwilliger een lintje, hij is 

benoemt tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meer dan 

25 jaar bestuurslid van onze vereniging. De motor van onze 

vereniging. Hij heeft grote inzet getoond voor het behoud 

van De Arne. Bouwcommissie van de Gereformeerde kerk. 

Verricht nog steeds vele hand en spandiensten voor de 

Kerk. Ook voor het verenigingsgebouw blijft hij een actieve 

vrijwilliger. Bij storingen, elektrisch, stankoverlast, muizen 

achter het plafond. Martien gaat het proberen op te los-

sen. Als een gedresseerde speurhond kruipt hij snuffelend 

onder de vloer om de oorzaak van stankoverlast op te spo-

ren. Maar natuurlijk ook voor onze vogelvereniging blijft hij 

een bestuurder van grote waarde. Hopelijk nog vele jaren. 

Martien Gefeliciteerd!!!!! 

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!   

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau 


