
 

 

 

HUA YI XIE SHANG HUI NODIGT U VAN HARTE UIT 
VOOR DE VIERING VAN HET CHINEES NIEUWJAAR 2023,  

HET JAAR VAN HET KONIJN   

    
 DATUM:  Zaterdag 28 januari 2023 

 LOCATIE:  RESTAURANT DE MALLEJAN  

     Gageldijk 81, 3602AJ Maarssen (gratis parkeren) 

2023—JAAR VAN 

HET KONIJN 

 
 
Geniet van de SPECTACULAIRE LEEUWENDANS en SHOWS. Win een van 
de fantastische prijzen in onze spannende BINGO LOTERIJ.  Doe mee met 

(LINE)-DANS met onze DJ en de bekende LIVEBAND ‘NO LIMITS‘.   

Er zijn leuke activiteiten voor kinderen. En natuurlijk heerlijk smullen van 
het uitgebreide CHINEES DINERBUFFET!  Onbeperkt eten en drinken!  

Kom gezellig het nieuwe jaar inluiden met uw familie en vrienden! 

     
  TAFELRESERVERING  
 
  Het is mogelijk een tafel  
  van 10 pers. te reserveren.  
  De aanvrager draagt zorg  
  voor betaling van het       
  totaal bedrag en levert   
  een lijst met naam en  
  adres van de tafelgenoten.  
  Uw aanvraag wordt        
  behandeld zodra het        
  bedrag is overgemaakt. 



 

 

     
     INFORMATIE  
      Kuo Ming Han 06 270 877 89  
      Saskia Tan  06 158 717 98 (na 19:00 uur) 
      Zoē Tan   06 506 420 20 (na 19:00 uur) 
      Hong Djien Ong 06 215 243 86 (na 19:00 uur) 

 

DEELNAMEKOSTEN 
    
 Leden: €65 p.p.      Alle kinderen (2-12 jr): €25 p.p. 
 Introducees: €80 p.p. (of  €65 + lidmaatschap 2023) 
 
 KOSTEN LIDMAATSCHAP/JAAR   
 Echtpaar:   €24,50 (met incasso);   €27,50 (zonder incasso) 
 Alleenstaande:  €16,50 (met incasso);  €19,00 (zonder incasso) 
 Jongeren tot 27 jr: €10,00 (met incasso); €12,50 (zonder incasso) 

 
 Uw deelname is definitief na ontvangst van uw email met de    
 benodigde gegevens (zie boven) en nadat het verschuldigde     
 bedrag uiterlijk 20 januari 2023 is bijgeschreven op bankrek.nr:   
 NL66 INGB 000 107 8054 t.n.v. Hua Yi Xie Shang Hui,  
 o.v.v. ‘CNJ 2023’ met de namen van de deelnemers. 
 

Restitutie is uitsluitend mogelijk bij annulering vóór 1 januari 2023,  
onder betaling van €7,50 voor administratiekosten.  

 

    

INSCHRIJVING    
Inschrijving geschiedt via onze email: HuaYiCNJ2023@gmail.com 
o.v.v. ‘CNJ2023’ met de namen van alle deelnemers, lid/introducee,  
kinderen jonger dan 12 jr en het verschuldigde totaal bedrag. 

PROGRAMMA 

14:00 uur ZAAL OPEN voor registratie en  
   de verkoop van snacks. 
14:30-16:30 KINDERMIDDAGPROGRAMMA  
   met diverse leuke activiteiten 
17:00 uur AANVANG AVONDPROGRAMMA 
   Toespraak door de voorzitter 
   Opening van het diner-buffet  
19:00 uur Leeuwendans, bingo, disco, line- 
   dans, shows, angbao voor de  
   kinderen, etc. 
24:00 uur SLUITING 

(Wijzigingen voorbehouden) 


