
1958-2023 Jubileum De Woudzangers 

Op 10 augustus 1958 is onze vereniging De Woudzangers opgericht. 

Dit 65 jarig jubileum laten we natuurlijk niet zo maar aan ons voorbijgaan. 

Tijdens de ledenvergadering in januari hebben de leden dan ook besloten dit jaar af te trappen met 

een reis naar het grootste Vogelpark van Europa in Walsrode, Duitsland. 

Deze reis zal zijn op zaterdag 3 juni 2023. 

Wij nodigen u en uw partner uit om van deze dag een gezellig uitje te maken. Als we met zijn allen 

ons best doen moet het mogelijk zijn een bus vol te krijgen met vogelliefhebbers. 

Door het invullen en sturen van onderstaand formulier bevestigt u deelname aan deze reis. Beslis 

zo snel mogelijk, dan kunnen wij de bus bespreken. Sluitingsdatum inschrijving 30-04-2023! 

De kosten voor deze reis zijn  €  79,00  per persoon bij een deelname van minimaal 45 personen. 

De vereniging neemt hiervan in verband met het jubileum € 20,00 voor haar rekening! 

Drie weken voor de reisdatum wordt dit bedrag via de machtiging afgeschreven. 

 

Het globaal programma van deze dag is als volgt: 

07.00 uur- instappen bij Café de Klok, Harkema 

07.15 uur- vertrek vanuit Harkema 

09.15 uur- koffiestop  

11.45 uur- aankomst bij het Vogelpark in Walsrode 

16.00 uur- vertrek vanuit Walsrode 

17.45 uur- dineren in Duitsland 

20.45 uur- terugkeer in Harkema 

Inbegrepen in de kosten:                                                              

Koffie met gebak                                                                                                                                  

Entree vogelpark Walsrode                                                                                                                             

Duits driegangendiner 

Luxe touringcar met chauffeur 

 

Voor deze reis is een geldig grensdocument verplicht!  

================================================================================ 

Inschrijfformulier voor de reis naar Walsrode, Duitsland op zaterdag 3 juni 2023. Graag zo 

spoedig mogelijk inzenden of inleveren bij het bestuur ivm met het bespreken van de bus.  

Ondergetekende geeft zich op voor de reis naar Walsrode.                                                         

Naam: ………………………………………………………………..  …….. personen à € 59,00 p.p. 

Naam partner: …………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………….. Woonplaats: ……………………………………….. 

Hierbij machtig ik de Volièrevereniging De Woudzangers eenmalig van mijn bankrekeningnummer 

………………………………………………………………………………….    het verschuldigde bedrag te incasseren.

             Handtekening: 

                                                                        

Formulier inleveren of sturen naar: W.F. de Haan, van Harinxmastrjitte 32, 9288 BC  Kootstertille. 


