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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.
7
De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 1 mei 2017

Vrijje Hobbyav
vond
We
ederom een vvrije hobbyavvond, dus ied
der lid kan ee
en
eige
en inbreng h
hebben. Dit kan
k van alles zijn: vragen
stelllen, delen va
an kweekressultaten, je aq
quarium tone
en en
daa
ar iets over vvertellen of vrragen. Kortom alles is
mog
gelijk.
Op de vorige vrrije avond he
ebben we foto
o’s en
film
mbeelden gezzien van een aantal leden
n, het zou leu
uk
zijn als de leden
n die toen nie
et aan de be
eurt zijn gewe
eest,
nu de
d foto’s van
n hun aquariu
um laten zien
n. Dus graag
g
foto
o’s of filmpjess meenemen
n op je telefo
oon of USB-sstick.

e zullen geno
oeg gespreksstof hebben om
o er weer e
een
We
suc
ccesvolle hob
bby-avond va
an te maken, dus graag ttot
maandagavond
d 1 mei 2017.

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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Hobbyavond 3 april 2017 "LED verliichting"
Me
ededeling Hans Osenda
arp: Hans heeft
h
weer
een
n complete aquarium gekregen
g
vo
oor de
verreniging, alss er dus nog
g iemand is die er
belang bij hee
eft, kan men
n deze voor een
sch
happelijke p
prijs overnem
men, voor meer
m
info
mo
oet men con
ntact met Ha
ans opneme
en.
ck Poelemeijer begint met
m de lezin
ng over wat
Dic
lich
ht nu eigenliijk is.
Om
m het kleure
enspectrum makkelijk te
e kunnen
zien, kan men kijken naarr de regenb
boog, de
zon
n geeft van elke kleur ongeveer
o
ev
venveel
hoe
eveelheid liccht, maar om
o te zien en om
planten te late
en groeien heeft
h
men niet elke
nod
dig.
Kijk
klicht; het liccht dat voorr de mens het
h beste is
om
m een goed e
en helder beeld
b
te gev
ven (geel en
n
gro
oen spectrum
m) en
Gro
oeilicht; het licht wat planten nodig
g hebben
om
m zo goed m
mogelijk te groeien (blau
uw en rood
spe
ectrum).
In de
d "oude" T
TL lampen kon
k men vrijj eenvoudig
g
aan
n deze wensen voldoen, maar de nieuwe
en speelt
LED lampen zzijn nog in ontwikkeling
o
in op
o de vraag
g.
Er zijn
z nu wel LED lampe
en die kunne
en voldoen
aan
n de vraag vvoor goed kijklicht,
k
maar voor
gro
oeilicht is er nog maar weinig
w
op de markt en
hierdoor ook d
duur, specia
aal voor aqu
uariums die
vol staan met planten is het
h hierdoorr nog
beh
helpen, maa
ar voor terra
arium, zeew
water en
spe
eciaal aquarium kan men zich er al
a wel mee
red
dden.
Ook had Dick een paar la
ampen mee om te
dem
monstreren hoe de LED buizen err uitzien en
hoe
e men de TL verlichting
g kan verva
angen.
Een
n leerzame avond en ik hoop dat de
onttwikkelingen
n snel door gaan, zoda
at ik over
kan
n stappen n
naar LED ve
erlichting.
Eng
gelmund

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

