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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

Op maandag 6 maart 2017 is er een hob
bbyavond in
Wijkcentrum "De Kern" aan de Rembran
ndtlaan 72A te
Hoo
ogezand. Aa
anvang is 20..00, zaal ope
en om 19.30..
Op deze hobbyavond hebbe
en we als gastspreker:
Jos
s Hut
Mett een presen
ntatie over Maanvissen

Pte
erophyllum cff Rio Nanay
Op de komende
e hobbyavon
nd komt Jos ons
o vertellen
n hoe
hij met
m zijn hobb
by bezig is. Geen
G
verhaa
al over een
gez
zelschapsaqu
uarium of over planten, maar
m
Jos ma
aakt
mett ons een ron
ndgang overr zijn zolder waar
w
hij
maanvissen kw
weekt. Jos kw
weekt met ma
aanvissen va
anuit
een
n passie voorr deze vissen
n en hij is er inmiddels m
meer
dan
n 20 jaar mee
e bezig en in
n die tijd is err veel gebeurrd op
het gebied van deze vissen. We gaan he
et er samen over
heb
bben want Jo
os gaat zijn best
b
doen om
m ons er ook
actiief bij te betrekken.
Hett beloofd wee
er een intere
essante avon
nd te worden dus
kom
m allen kijken
n en luisteren
n, ook niet le
eden zijn van
n
harrte welkom.
Tott ziens op de hobbyavond
d.

Seizzoen 2016 / 2017
2

05--09-2016 E
Eigen avond
d leden Aquaria HS
03--10-2016 L
Leven in en bij de sloot door Bert vvan
Geel
G
07--11-2016 O
Op zoek naa
ar discusvissen (en and
dere
in
nteressante vissen) in Brazilië,
B
Peru en Colom
mbia
do
oor Johan E
Egberts
12--12-2016 U
Uitslag keuriing

01-2017
09-0
Heijden
06-0
02-2017
06-0
03-2017
03-0
04-2017
Poelemeijer
01-0
05-2017
??-0
06-2017

De
e natuur in P
Panama do
oor Jan v.d.
Le
edenvergadeering
Ma
aanvissen ddoor Jos Hu
ut
Le
edverlichtingg voor Vivarria door Dicck
Eig
gen avond Leden Aqua
aria HS
Ex
xcursie / Baarbecue
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O
Onze vorige
e hobbyavo
ond

Adverteeerders

Verrslagje Lede
envergaderring 6 februa
ari 2017 “w
wat
een
n opkomst”
Me
et een volle zaal, papieren te weinig en een g
goed
gem
mutst publie
ek start de ledenvergad
dering. Na h
het
ope
enen met ee
en echte vo
oorzitters ha
amer gingen
n we
ove
er tot het be
edanken van Rianne vo
oor haar inzzet
verrlotingen en
n bingo’s en het huldige
en van onze
e
jubilaris Hans die al 25 jaar NBAT lid
d is. Na enkkele
menten, waaronder vas
stleggen
verrplichte elem
nottulen 2016, verslag seccretaris, acttiviteiten
com
mmissies, vvindt er een discussie plaatst
p
overr
fina
anciën. Bessloten wordtt dat er voorr 2018 geen
n
verrhoging lidm
maatschap plaatsvind.
p
Iedereen kijjkt
uit naar de kom
mende excu
ursie. Er komen meerd
dere
ideeën voorbij. Een dag op
o stap mett Bert van G
Geel;
Orc
chideehoevve met arran
ngement; Aq
quaZoo;
Garnalenkotte
er; Wadlope
en; Martin ro
oept “bier
drin
nken”! Martin wordt hernieuwd gekozen als
bes
stuurslid. Ba
art krijgt ide
eeën voor het nieuwe
seizoen en de
e vergaderin
ng wordt ges
sloten met e
een
pau
uze.
Ein
ndelijk Bingo
o tijd. Nico heeft
h
weer alles
a
me
eegenomen en gaat de
e ballen mett plezier
trek
kken. Er wo
ordt nog eve
en gebakkeleid over de
e
prijs van elk bo
oekje. Na kort
k overleg besluit het
bes
stuur om 3 rrondes grattis te doen. Er was gee
en
teg
genstand. Belinda heefft haar best gedaan me
et de
prijzen en Nico
o gaat los onder
o
assisttentie van
nden hilariscche momen
nten plaats, er
Bellinda. Er vin
wordt veel gelachen en door een and
dere manie
er
van
n bingospelen te doen,, staat de za
aal op zijn kkop.
Ma
artin is onde
ertussen verrhuisd en Bart volgt nie
et
alle
es en denkt door naastt Nico te gaan zitten da
at dit
better is. De ko
oploper in de prijzen is Joop. Gelu
ukkig
hee
eft onze jub
bilaris ook niets te klage
en. Greet h eeft
ma
aar liefst 3 b
boekjes om bij te houde
en en dat do
oet
ze goed. Er is niet gezong
gen, alle bin
ngo’s waren
n
goe
ed.
In maart
m
start het nieuwe seizoen. Op
O 4 maart d
de
uits
slagavond d
district keuriing en op 6 maart kom
mt
Jos
s Hut. Tot dan.
Bellinda

------------------------------------------------------------------------Bela
angrijke num
mmers
530
Voorrzitter: Marrtin Koetze 0596-6175
voorrzitter@aquariahs.nl
Secrretaris: Belinda Dokterr 06 517453
310
secrretaris@aqu
uariahs.nl
Penn
ningmeeste
er: Engel Zoonneveld 05
598-391105
5
penn
ningmeester@aquariahhs.nl
Web
bsite en com
mmunicatie materiaal wordt
w
verzorrgd
doorr: Nico Bulth
huis, 0598--390894
media@aquaria
ahs.nl
Heefft u last van
n algen of w
wilt u advies over vissen
n
of planten? Ma
arleen Amm
merlaan 06
6-18999111
biolo
ogisch@aqu
uariahs.nl




Op zaterrdag 4 maart 20:00 uur
prese
entee
ert Aq
quaria
a H-S
S
de uits
slag van
v
de
d
N
NBAT
districtske
euring
g 201
17
m film- en
met
n foto
o matteriaa
al.
“De
e Ker
rn”
Rem
mbra
andtla
aan 72a
7
960
01 XD
D Hoo
ogezand
In
n de pauze
p
e heb
bben we
w ee
en ve
erlotin
ng
Z
Zaal
open
o
v
vanaff 19:3
30 uu
ur

