Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
11-2
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.
er
De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 7 novembe
201
16 met als ga
astspreker:
Joh
han Egberts

Aan
n de hand va
an foto’s en video
v
opnamen vertelt Jo
ohan
ove
er zijn eerste vijf reizen na
aar Zuid-Amerika. De ee
erste
reis
s naar Braziliië in 1997 wa
as specifiek gericht
g
op he
et
van
ngen en fotog
graferen van discusvisse
en. De reizen
n in
200
03, 2006, 201
10 en 2012 gingen
g
naar Colombia (e n
Perru). Tijdens d
deze reizen heeft
h
Johan wel
w pogingen
n
ged
daan om disccusvissen te vangen, maar is hij nooitt
verd
der gekomen
n dan de bezzichtiging van
n discussen bij
de groothandel
g
en bij mense
en thuis.
Verrder komen d
diverse bioto
open met de daarin
d
voo
orkomende vvissen aan bo
od en ook zijn er enkele ffoto’s
van
n aquaria bij Colombianen thuis.
Ook
k geïnteresseerden die geen
g
lid zijn van
v Aquaria HS
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 Maanvissenn door Jos Hut

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

Hobbyavond 3 oktober 20
016
Me
ededelingen
n bestuur:
- in
n de jaarverg
gadering is er gesprok
ken over hett
opz
zetten van e
een blok/forrum op onze
e website.
Na uitzoekwerrkzaamhede
en en beraa
ad ziet het
bes
stuur af. Om
m dit goed te
e doen is ee
en
beh
heerder nod
dig en kost het erg vee
el werk.
Aan
ngezien nie
emand zich gemeld hee
eft dit te
willlen doen, ve
erwijzen wijj ieder naar bestaande
e
foru
ums.
- ho
oe is de layy-out van on
nze nieuwe
nieuwsbrief? A
Alle aanwezzigen geven
n aan dat
dez
ze goed is zzo
- de
e huiskeurin
ng vindt plaats op 29 oktober.
o
Aan
nmelden ka
an bij Martin
n.
- de
e districtske
euring vindt in 2017 pla
aats in
Hoogezand en
n wel op 4 maart.
m
- va
anuit het disstrict is ons gevraagd om
o eens na
a
te denken
d
ove
er een gezamenlijke ex
xcursie met
alle
e districtsled
den.
Berrt van Geel is bij ons te
e gast en ge
eeft een
lezing Thuis in
n de Natuur “De Sloot”.. Bert is al
eerrder bij ons geweest en
n is een gra
aag geziene
e
sprreker. De za
aal was vol,, geen stoell meer overr
en Bert heeft o
ons goed on
nderhouden
n met al zijn
n
ken
nnis en streken! Uiteraard was de tijd te kort
en kon niet de
e gehele lezzing afgewerkt worden.
Om
mdat het nie
et te doen iss om een ve
erslag te
ma
aken met ma
ax. 200 woo
orden, wil ik
k ieder
uitn
nodigen om
m de volgend
de keer zelff aanwezig
te zijn.
z
Ik heb een mooie avond geha
ad en zie
julliie graag op
p 12 decemb
ber weer.
Ied
der die mee doet aan de keuring, heel
h
veel
suc
cces!

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

