Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
10-2
2016
Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

Op elke 1e maa
andag van de
e maand is er
e een
hob
bbyavond in W
Wijkcentrum
m "De Kern" aan
a de
Rem
mbrandtlaan 72A te Hoog
gezand. Aan
nvang is 20.0
00,
zaa
al open om 19.30.
De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 3 oktober 2016
mett als gastspreker:
Berrt van Geel
Mett een presen
ntatie over … Het leven in
n en rond de
e
sloo
ot …
Slootjes, ons land ligt er vol mee. Onze voorouders
heb
bben eeuwen
nlang strijd geleverd tege
en het water,
heb
bben grote sttukken nieuw
w land droogg
gelegd en in de
vorm van veen brandstof on
nttrokken aan
n het land.
Slootjes hebben
n daarin een belangrijke rol gespeeld
d voor
de waterafvoer.
w
. De planten en dieren die
e ooit leefde
en in
natuurlijke wate
eren in laag Nederland
N
he
ebben zich
aan
ngepast aan dit nieuwe biotoop;
b
het sloot-ecosyst
s
teem.
De presentatie g
gaat over de
e kenmerkende planten e
en
dierren van sloottjes. Met ond
derwerpen als waterkwal iteit,
bod
dem, en de re
elatie van de
eze factoren met flora en
fauna. Na deze presentatie wil iedereen weer even kkind
zijn en met koussennetje stekelbaarsjes vangen
v
in he
et
weiland.
Voo
or meer inforrmatie over Bert,
B
ga naarr
http
p://www.bertvvangeel.nl
Dez
ze avond is h
hij dus weer in ons midde
en en laat de
eze
kan
ns niet voorbij gaan om, op
o de manierr zoals alleen
n
Berrt dat kan uitlleggen, iets te
t leren overr onze sloten
n en
hun
n flora en fau
una.
k geïnteresseerden die geen
g
lid zijn van
v Aquaria HS
Ook
zijn van harte w
welkom, toega
ang is gratis.
Tott ziens op de hobbyavond
d.
Seizzoen 2016 / 2017
2
5 se
eptember 20
016 Eigen avvond leden Aquaria
A
HS

6 feb
bruari 2017

3 oktober 2016
Geel

6 ma
aart 2017 nog niet beekend

Leven in
n en bij de slo
oot door Berrt van

7 no
ovember 201
16 Op zoekk naar discus
svissen (en
an
ndere interesssante vissen
n) in Brazilië, Peru en
Colombia doo
or Johan Egb
berts

Ledenvvergadering
g

pril 2017 Ledverlichtin
L
ng voor Vivaria door Dick
3 ap
Po
oelemeijer
1 me
ei 2017

Eigen aavond Leden Aquaria HS
H

? jun
ni 2017

Excurssie / Barbecue

12 december
d
20
016 Uitslag keuring
k
9 ja
anuari 2017
Heijden

De natuu
ur in Panama
a door Jan v. d.
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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

Terrugblik Hobbyavond 5 september 2016
Info
ormatie vere
eniging/med
dedelingen:
- Ja
aarlijkse Disstrictskeurin
ng wordt in maart 2017
7
doo
or onze vere
eniging geo
organiseerd. Doen we
wel of geen ve
erloting? Aa
antrekken sp
ponsoren?
Wie
e zorgt voorr de presen
ntatie? Geda
acht wordt
aan
n Rommer T
Talens. Ren
ne (Pronkjewail) en
Hans zijn doorr district No
oord gevraag
gd om
keu
umeester te
e zijn. Verde
ere info volg
gt later.
- Keuringsdata
a huiskeurin
ng 2016: voorkeur 1e
zatterdag van N
November. 2e optie laa
atste
zatterdag van N
November.
- In
nformatie ovver keuren vind
v
je in de
e
keu
uringswijzerr http://www
w.cbkm.nl/hu
uis.html
- 24
4 en 25 sep
ptember aan
nstaande is er weer
een
n Aquavaria
a in Nieuwe
egein
http
p://www.aqu
uavaria.nl/
- Enkele hobbyyavonden hebben
h
nog
g geen
invulling. Geop
pperd wordt om ook te kijken voorr
info
ormatie ove
er led. Bart gaat
g
hiervoo
or aan de
slag.
- Welkom
W
hete
en we ons nieuwe
n
lid: Gerrit
G
Corte
e
uit Winschoten
n.
Hoe staan onzze eigen ba
akken erbij?
Ied
der heeft we
el een verha
aal te vertelllen.
Vak
kanties zorg
gen vaak vo
oor onrust in de
bak
kken. Normaliter kijk je
e elke dag en
e pas je
aan
n waar nodiig. Als je 3 weken
w
weg bent dan
zie je bij thuiskkomst dat je
e planten en
n vissen je
datt niet in dan
nk hebben afgenomen.
a
Fritts neemt he
et woord en geeft aan dat
d zijn bakk
“lee
eg” is en ron
nd af door te
t zeggen dat
d hij dit
jaar niet mee d
doet aan de
e huiskeurin
ng.
Verrbaasde rea
actie vanuit de leden en na een
discussie geefft Frits aan dat hij zijn best
b
gaat
doe
en! Iedereen wil hem wel
w helpen.
Eng
gel laat onss door middel van beeld
dmateriaal
zien hoe vaak hij zijn Limnophila Aqu
uatica
(reu
uze ambulia
a) snoeit. Engel snoeit altijd per
plantgroep. Mo
ocht je plan
nten nodig hebben?
h
Vra
aag Engel!
Gerrit heeft 3 m
maanden geleden zijn eerste
aqu
uarium geko
ocht.

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
Voorzitte
er: Martin Koetze
K
05996-617530
voorzitte
er@aquariahs.nl
Secretarris: Belinda
a Dokter 06 51745310
secretarris@aquaria
ahs.nl
Penning
gmeester: Engel Zonneeveld 0598-391105
penningmeester@a
aquariahs.nnl
Website
e en communicatie matteriaal wordt verzorgd
door: Nic
co Bulthuis, 0598-3900894
media@
@aquariahs.nl
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
er vissen of
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

