
        

VOGELTENTOONSTELLING 
  

   “Kampioen van de PEEL”
 
                         

                                         VOGELVERENIGING "ZANG EN KLEUR 
 

                                    Secretariaat:   A. van de Mosselaar 

                                    Elfenbank 75   5721 NM Asten

                                    Tel: 0493-694038

                                    Email: a.vandemosselaar@chello.nl

                                                                        

 Vogelvereniging ‘Zang en Kleur’

 nemen aan de tijdelijke  

      “Kampioen van de
 welke gehouden wordt va

 

Locatie:                       In zaal de Hoeksteen in 

                                     te Heusden (Asten). 0493

 

Inschrijvingen:           De Inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk zaterdag 

                                     om 18:00 uur op bovengenoemd secretariaat binnen zijn.

 

Inschrijfgeld: Enkelingen:       

 Stammen:          

 Stellen  

Jeugdleden 0,75 euro per vogel mits de geboortedatum op het

De catalogus € 2.

 

Betaling:    Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inlevering van het 

                                      Inschrijfformulier of overmaken op volgende bankrekening.

                                      Iban Bankrekeningnr:  

 

Vogels inbrengen: donderdag 10 november

 

Keuring: vrijdag  11 november 2022

 

Opening TT:               zaterdag 12 november

                                     van de kampioen van de Peel

   

Openingstijden: zaterdag  12 november

 zondag    13 november

 

Prijsuitreiking: zondag     13 november

 

Vogels afhalen: zondag     13 november 20

 

                                       Heeft U bezwaar tegen vermelding van u

                                       aangeven op het inschrijfformulier.
 

 

VOGELTENTOONSTELLING  

“Kampioen van de PEEL”
                         GEORGANISEERD DOOR:  

GELVERENIGING "ZANG EN KLEUR ASTEN”

A. van de Mosselaar  

Elfenbank 75   5721 NM Asten 

694038  / GSM 0623876022    

Email: a.vandemosselaar@chello.nl 

                                                 

‘Zang en Kleur’ wil U hierbij uitnodigen om deel te

nemen aan de tijdelijke  OPEN  jubileum tentoonstelling  

Kampioen van de PEEL” 

welke gehouden wordt van 10 t/m 13 november 2022. 

aal de Hoeksteen in Gemeenschapshuis ‘Hart van Heuze’, Pastoor Arnoldstraat 3

te Heusden (Asten). 0493-696132 

De Inschrijvingsformulieren moeten uiterlijk zaterdag 16 oktober 20

op bovengenoemd secretariaat binnen zijn. 

       € 1,50 per vogel 

         € 6,00 per stam  

€ 3,00 per stel 

Jeugdleden 0,75 euro per vogel mits de geboortedatum op het

€ 2.- verplicht. 

Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inlevering van het 

Inschrijfformulier of overmaken op volgende bankrekening. 

Bankrekeningnr:  NL40RABO0103650431 (met vermelding kweeknummer)

november 2022 van 19:00 uur tot 21:00 uur.

11 november 2022 bij kunstlicht. 

november 2022 om 13.00 uur opening TT met 

kampioen van de Peel. 

november 2022:   13.00 uur - 22:00 uur. 

november 2022:  10.00 uur - 15:00 uur. 

november 2022 om 14:30 uur. 

november 2022 direct na de prijsuitreiking en sluiting van T.T. 

r tegen vermelding van uw adresgegevens in de catalogus dit graag 

aangeven op het inschrijfformulier. 

“Kampioen van de PEEL” 

” 

wil U hierbij uitnodigen om deel te 

’, Pastoor Arnoldstraat 3, 5725   

oktober 2022  

Jeugdleden 0,75 euro per vogel mits de geboortedatum op het inschrijfformulier is vermeld. 

Het inschrijfgeld dient voldaan te worden bij inlevering van het  

(met vermelding kweeknummer) 

21:00 uur. 

 bekendmaking 

direct na de prijsuitreiking en sluiting van T.T.  

w adresgegevens in de catalogus dit graag  


