Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
ja
anuarri-201
17
Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

Let op !!! de kom
mende hobbyavond is op
p 9 januari
201
17 !!! in Wijkcentrum "De
e Kern" aan de
d
Rem
mbrandtlaan 72A te Hoog
gezand. Aan
nvang is 20.0
00,
zaa
al open om 19.30.
en we als gastsprekers:
Op deze hobbyavond hebbe
Jan
n en Margie vvan der Heijd
den
Mett een presen
ntatie over Pa
anama
n en margie b
bieden ons een
e voordrac
cht aan over
Jan
Pan
nama, Centra
aal Amerika 2014.
Hett is een powe
erpoint prese
entatie met in
ngesloten fra
aaie
foto
o- en film-bee
elden. We re
eizen van af Panama
P
cityy naar
naar de Pare
het hooggelege
en El Valle. Hiervandaan
H
el
eila
anden voor zuid kust in de
e Pacific, wa
aarna we de reis
verv
volgen naar het Caribische gebied en
n sluiten we af in
het centrale dee
el. Met veel beelden
b
van de natuur bo
oven
en onder
o
water..
Vele soorten levvendbarende
en, cichliden maar ook vo
ogels
hag
gedissen en amfibieëen passeren
p
de revu. Dit is e
een
unie
eke gelegenheid om de diverse
d
bioto
open en de d aar
leve
ende dieren te aanschou
uwen.
Hett beloofd wee
er een intere
essante avon
nd te worden met
moo
oie beelden (voorproefje zie onder) en
e toelichting
gen.
Dus
s kom allen kkijken en luissteren, ook niet leden zijn
n van
harrte welkom.
Tott ziens op de hobbyavond
d.

Seizzoen 2016 / 2017
2
eptember 20
016 Eigen avvond leden Aquaria
A
HS
5 se
3 oktober 2016
Leven in
n en bij de slo
oot door Berrt van
Geel
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
12 december
d
20
016 Uitslag keuring
k
9 ja
anuari 2017
De natuu
ur in Panama
a door Jan v. d.
Heijden

6 feb
bruari 2017
Ledenvvergadering
g
6 ma
aart 2017 nog niet beekend
3 ap
pril 2017 Ledverlichtin
L
ng voor Vivaria door Dick
Po
oelemeijer
1 me
ei 2017
Eigen aavond Leden Aquaria HS
H
? jun
ni 2017
Excurssie / Barbecue
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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

12 december 2
2016 “Uitsla
ag Huiskeuring 2016”
Ma
artin biedt ee
en complee
et aquarium aan,
130
0x60x60. Fo
oto te verkrrijgen bij Ma
artin.
Van
nuit het besstuur zijn er verder gee
en
me
ededelingen
n.
De uitslag werrd gepresen
nteerd door Geert en
ekeurd zijn door
d
de
Rene. Alle bakkken die ge
herren werden besproken. Dit onder het genot
van
n mooie film
mbeelden. Zelfs
Z
de proe
ef met de
ond
derwatercam
mera was geslaagd
g
en
n gaf een
exttra dementie
e aan de be
eelden. De heren
gav
ven complim
menten maa
ar ook advie
es. Enkele
uits
spraken: “grrappige, leu
uke inrichtin
ng” - “mooie
e
bev
volking” - “h
heerlijke frissse indruk” - “mooi
stukje echte natuur” - “ondergewaard
deerd visje””
- “m
mooie comp
positie, groe
eiwijze, kleu
ur en rust” “lek
kker volle bak” en “doe
e meer met minder”.
De avond wass erg gezelliig, het was op een
bep
paald mome
ent de hoog
gste tijd voo
or de
uits
slag. Hier ho
oorden ookk weer mooie bekers
bij. Er zijn 8 ba
akken geke
eurd, 3 spec
ciaal- en 5
gez
zelschap aq
quaria.
Gezelschap aq
quaria:
5e prijs Henk d
de Haan (374/61)
4e prijs Geert Keizer (377
7,5/61,5)
3e prijs Voor A
Anker (382,5/61,5)
2e prijs Matthijjs Blömer (3
386/61,5)
1e prijs Fam. Z
Zonneveld (388,5/62,5
(
5)
Spe
eciaal aqua
aria:
3e prijs Belind
da Dokter (3
377/59)
2e prijs Alex D
Dokter (389//61,5)
1e prijs Marlee
en Ammerla
aan (392/62
2,5)
Gefeliciteerd w
winnaars! De
D beste wensen en ik
zie jullie maan
ndag 9 janua
ari 2017 we
eer.
Bellinda

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
er: Martin Koetze
K
05996-617530
Voorzitte
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
er vissen of
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

