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Exc
cursie 11 ju
uni 2017
Hett bestuur he
eeft alles vo
oor de kome
ende excurssie
vas
stgesteld en
n we hebben er erg vee
el zin. Hope
elijk
en
julliie ook. De e
excursie be
estaat uit 2 onderdelen
o
je kunt
k
je opge
even voor beide
b
of voo
or één van d
de
ond
derdelen.
Pro
ogramma De Orchidee
eënHoeve (O
Oosterringw
weg
34, 8315 PV L
Luttelgeest)
11:00 uur Verzzamelen bij De Kern, gezamenlijk
g
k
verrtrek met eig
gen vervoerr naar Lutte
elgeest
12:15 uur Aan
nkomst
12:30 uur Gezzamenlijk ee
en Luxe Lun
nch
13:30 uur 1,5 uur Rondleiding met gids (niet
verrplicht)
15:00 uur Vrije
e tijd
16:00 uur Afsluitende borrrel
aan
17:00 uur Verttrek (voor degene die deelnemen
d
de BBQ rijden naar Nico & Greet, Ac
chterdiep
zuidzijde 16 te
e Sappemee
er)
Opgave De OrrchideeënH
Hoeve: bij Engelmund
(pe
enningmeesster@aquarriahs.nl)
Kos
sten: Geen kosten voo
or leden en hun
gez
zinsleden. O
Overige dee
elnemers be
etalen alle
kos
sten zelf.
BBQ-en (Achterdiep zuidzijde 16 te Sappemeer
S
r)
Van
naf 18:30 uur tot ……
Opgave BBQ: bij Belinda (secretaris@aquariah
hs.nl)
Kos
sten: Geen kosten voo
or leden en hun
fam
milieleden. O
Overige dee
elnemers be
etalen €5 pe
er
perrsoon.
Voor beide ge
eldt, aanme
elden kan tot
t 1 juni 2
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 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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Verrslag Aquarria HS Hobb
byavond 1 mei
m 2017
“Eig
gen Avond””.
In een
e andere zaal dan dat we gewe
ent zijn
heb
bben we de
e laatste hob
bbyavond van
v dit
seizoen afgesloten met een
e eigen av
vond.
Ma
athijs en Korr hadden hu
un inbreng goed
g
voo
orbereid en het was avvondvullend kan ik
julliie vertellen!! Jammer was
w het wel dat de
opk
komst wat tegenviel.
Ma
athijs opent de avond met
m de prese
entatie van
zijn
n mooie 80xx40x40 bak met 8 planten
soo
orten. Hij he
eeft er een mooie
m
foto rapportage
r
van
n gemaakt. Plaatjes me
et jongen, bijlzalmpjes
b
en tetra’s. Hij h
heeft inmidd
dels een nie
euwe bak
gek
kocht, 160xx70x50. Staa
at nu nog le
eeg maar
ook
k deze bak wordt een echte
e
plante
enbak.
Na een uur va
an genieten,, discussies
s en een
hoo
op lol volgt de pauze met
m verloting
g.
Na de pauze g
gaat Kor van start. Een
n heuse film
m
krijgen we te zzien. Wat ee
en werk hee
eft hij ervan
n
gem
maakt. Korr heeft een Juwel
J
Rio 400,
4
150
0x60x58. Za
andbodem met zelfgem
maakte
kleibolletjes. D
Deze gezelsschapsbak met
m CO2
en 4 TL lampe
en heeft maar liefst 20
plantensoorten
n. Daarnaasst een aantal mooie
viss
sen. Er wass zoveel te zien
z
dat hett me niet
gelukt is alles te onthoude
en. Na het zien
z
van
dez
ze film ben ik verbaasd
d dat Kor nie
et
me
eegedaan he
eeft aan de
e afgelopen
huiskeuring.
Hett was een m
mooie avond
d en we slu
uiten dit
seizoen af met een tweed
delige excursie. Zie
elders in deze
e nieuwsbrie
ef voor alle informatie
en opgave voo
or de excurssie.
Voo
or iedereen
n die ik niet ga zien bij de
d BBQ,
fijne vakantie e
en tot septe
ember 2017
7.
Gro
oet 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

