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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 3 april 20
017 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:

Dic
ck Poeleme
eijer
Mett een Interacctieve lezing over LEDVE
ERLICHTING
G
VOOR VIVARIA
A
Dick Poelemeije
er is voor onss geen onbekende en he
eeft
bij ons
o al eens e
een presenta
atie over licht en fotosyntthese
geh
houden. Deze hobby-avo
ond gaat spec
cifiek over
Led
dverlichting vvoor vivaria (o.a. aquaria en terraria)
De verwachting
g is dat Dick zijn
z kennis en ervaring m
met
ons
s deelt, waarbij we naar hartenlust
h
al onze vragen
n aan
hem
m kunnen ste
ellen. Het wo
ordt dus géén
n eenzijdig
verhaal maar w
we kunnen ze
elf onze ervarringen en vra
agen
mett Dick delen..
Dus
s als je meerr wilt weten over
o
ledverlic
chting en hoe
e toe
te passen
p
voor jjouw vivarium
m dan is dit de
d uitgelezen
n
kan
ns. Dus kom allen kijken, vragen, luistteren en
verttellen.
Ook
k niet leden zzijn van harte
e welkom, to
ot ziens op de
e
hob
bbyavond.

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 De
e natuur in P
Panama do
oor Jan v.d.
09-0
Heijden 06-02-2
2017 Ledeenvergaderin
ng
06-0
03-2017 Ma
aanvissen ddoor Jos Hu
ut
03-0
04-2017 Le
edverlichtingg voor Vivarria door Dicck
Poelemeijer
01-0
05-2017 Eig
gen avond Leden Aqua
aria HS
??-0
06-2017 Ex
xcursie / Baarbecue
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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

Uits
slagavond District keuring
g
Op zaterdagavo
ond 4 maart 2017 was de
e eer aan
Aqu
uaria H-S om
m de uitslaga
avond te orga
aniseren.
Zo’n 65 belangsstellende dee
elden deze avond
a
met
elka
aar. De 8 win
nnaars (aqua
ariumverenig
ging
Harrlingen, aqua
arium-verenig
ging Minor, Pronkjuweel
P
en Aquaria
A
H-S) vochten teg
gen elkaar onder het
gen
not van mooi beeldmateriaal. Elke bak werd
bes
sproken. De provincie Grroningen worrdt goed
verttegenwoordigd voor de la
andelijke keu
uring later ditt
jaarr. Marleen Ammerlaan va
an Aquaria H-S
H won in
de categorie Sp
peciaal en Re
ené Hempen
nius van
Pro
onkjuweel Grroningen won
n in de categ
gorie
Gez
zelschap.
Hob
bbyavond 6 m
maart 2017 “Maanvissen
“
n”
Med
dedeling besstuur: excurssie vaststellen? Datum
worrdt vastgeste
eld op zondag 11 juni 201
17, we gaan
naa
ar De Orchideeën Hoeve Luttelgeest.
Jos
s (Hut) neemt het stokje over
o
en verte
elt in geuren
en kleuren overr “zijn” hobbyy. Van jongs af aan heeft
weigerde hijj
Jos
s aquariums, zelfs in de studententijd
s
een
n woning omd
dat er geen aquarium
a
in kon. Begin
jare
en 90 start zijjn droom, he
et kweken va
an
Maanvissen. Inm
middels staa
at zijn zolder
volg
gebouwd. Ma
aanvissen zijn groepsvissen uit het
Amazonegebied
d. Er zijn ma
aar een paar
vers
schillende so
oorten Maanvissen. Altum
ms, Eimekei,,
San
nta Isabel en
n Redshoulde
ers. Jos neem
mt ons mee
in zijn
z beleving, vanaf het le
eggen van de
e eitjes, het
bev
vruchten erva
an en het uitkomen van de
d eitjes.
Maanvissen leg
ggen heel vee
el eitjes en onder
o
ideale
oms
standigheden komen daa
ar al gauw 20
00 á 300
visjes uit. Dan sstart het verzzorgen ervan, selecteren
en groot
g
brenge
en. Volwasse
en Altums wo
orden 15 cm
lang
g en 25 cm h
hoog. Je doe
et er verstand
dig aan om
een
n groep in 1xx te kopen en
n je moet er wel
w rekening
g
erm
mee houden d
dat je minima
aal 50 liter per vis hebt.
Voo
or Santa Isab
bel geldt zelffs 75 liter water per vis.
Hett was weer e
een leerzame
e hobbyavond en ik heb
één
n geluk, ik ka
an elke dag genieten
g
van deze
prachtige vissen
n.
Belinda

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

