
 
 
 
 
 
 
 
 

UITNODIGING 
Zaterdag 20 februari 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
    

 

 
 
 

Yok Siang Oei 
      Nijenstein 34, 3328 ZJ  Dordrecht 

tel: 078 – 6174324 

  Email:  
HuaYiCNJ2016@gmail.com 

 

------------------------------ 
 

Overige contactpersonen: 
  

Kuo Ming Han,tel.0627087789 
 

Ling Hu,tel.0624738816  
 

David Ko,tel.0610942367  
      

Alice Ma,tel.0637440402  
        

Hong Djien Ong,tel.0621524386 
 

Lioe Sien Tan,tel.0629003525 
 

Viering 
Chinees Nieuwjaar 

 
HUA YI XIE SHANG HUI nodigt u van 
harte uit om het Chinees Nieuwjaar 
4712 in te luiden met spectaculair 
entertainment, leeuwendans, kungfu 
demo, fotohoek, bekende live band, etc.   
Ook loterij en bingo met fraaie prijzen.  
Doe mee met (line)dansen of ga gezellig 
met uw familie en vrienden genieten 
van het rijk gesorteerde buffetdiner!  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Inschrijving bij voorkeur via onze 
website: www.huayixieshanghui.nl 
 
Voor aanmelding per email of per post:  

Yok Siang Oei (zie Aanmelding & 
Informatie) 

 
Sluitingsdatum voor inschrijving:  

6 februari 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCATIE 
Wokrestaurant 
DE MALLEJAN 

 

Gageldijk 81 
3602 AJ Maarssen 

(gratis parkeren) 
 

AANMELDING  
& INFORMATIE 

www.huayixieshanghui.nl 

“JAAR VAN DE AAP” Onze bekende Hua Yi snacks 
zijn weer volop verkrijgbaar.  
U kunt vooraf bestellen bij: 

Tjioe Lan Oei, tel. 078-6174324  



 

AVONDVULLEND 
PROGRAMMA  

VOOR JONG EN OUD 
 
 

15:00 ZAAL OPEN  
Registratie, snackverkoop en maak 
een selfie in de Hua Yi fotobooth.   
  
16:45 OPENING  
Door voorzitter Kuo Ming Han  
 
17:00-22:30 BUFFETDINER 
Geniet onbeperkt van de talrijke 
Aziatische en Europese gerechten 
en desserts.     
 
19:00–00:00 AVONDFEEST 
Spectaculaire leeuwendans, wushu, 
bingo, loterij, angbao voor alle 
kinderen, etc.  

 
Muzikale omlijsting door 

DJ en de bekende live band  
 

“GROOVY PEOPLE”   
 
 
 
 
 
 

Volop gelegenheid tot 
(line)dansen en swingen!  

 
LOTERIJ EN BINGO  
MET ALS HOOFDPRIJZEN  

DE ALLERNIEUWSTE GADGETS!!! 

 
    

ENTREE  
(incl.diner,excl.drank) 

 
      Leden                 €  39,00 
      Introducees                 €  52,00 
      Kinderen (4-12 jaar)   €  20,00 
 
   NOG GEEN LID?  
   Als u zich inschrijft als lid (zie website)  
   dan kunt u bij betaling  van de entree  
   meteen gebruik maken van de  
   ledenkorting! 
  
   Kosten lidmaatschap  
   Echtpaar:  
      € 22,50 (met machtiging:  € 19,50).  
   Alleenstaanden:  
      € 16,50 (met machtiging: € 14,00).  
   Jongeren (18 t/m 27 jr):  
      € 11,50 (met machtiging: € 10,00) 
 

------------------------- 
TAFELRESERVERING 

Tafelreservering is mogelijk voor groepen 
van 10 personen per tafel. De aanvrager 
draagt zorg voor de betaling van het 
totaalbedrag en levert een lijst van de 
namen en adressen van de tafelgenoten.  
 

Uw aanvraag wordt pas in behandeling 
genomen nadat het totaalbedrag op 
onze bankrekening is bijgeschreven.  

 
ANNULERING 

Restitutie is mogelijk t/m 6 feb, met €5 
pp aftrek voor administratiekosten. 
 

DICHTSTBIJZIJND HOTEL VOOR  
EVENTUELE OVERNACHTING: 

Carlton President, Floraweg 25, 3542DX Utrecht  
Voor boekingen: tel. 030-2414182 of email: 

info@president.carlton.nl  o.v.v. ‘HuaYiCNJ2016’.    
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INSCHRIJVING 
 

NAAM EN VOORLETTERS:  
___________________________________________ 

ADRES:_____________________________________ 

POSTCODE: _______________________________ 

WOONPLAATS: ____________________ 
TEL: _____________________________ 
EMAIL: __________________________________ 

 
AANTAL DEELNEMERS: 
Leden: ……………..   x €39 = € ______ 
Introducees: …….   x €52 = € ______ 
Kinderen: ………….. x €20 = € ______ 
   
                         Totaal =  € _________ 

 
Vermeld namen en initialen van alle 
deelnemers, ook van de kinderen.  
 

 
 
 
 

 

 
Inschrijving geschiedt in volgorde van 

binnenkomst van de betalingen.  
 

WIJZE VAN BETALING 
Maak het totaalbedrag svp over op: 

IBAN: NL66 INGB 0001078054  
t.n.v. Hua Yi Xie Shang Hui o.v.v. 

‘CNJ2016’ met de namen van alle 
deelnemers en het aantal personen.  

HUA YI XIE SHANG HUI 

 
Deelnemers geboren in een 
Jaar van de Aap en alle 

kinderen ontvangen allemaal 
een leuke aapje!! 

 

 
Stuur de gegevens per post of email naar:  
Yok Siang Oei (zie ommezijde) of via onze 

website: www.huayixieshanghui.nl 
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