Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
oktobe
er-2017
Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

Op iedere 1e m
maandag van de maand is
s er 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.
De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 2 oktober 2017
mett als gastsprekers:
Berrt van Geel
Mett een presen
ntatie over … Costa Rica …
Berrt houdt niet alleen al hee
el lang van de natuur, alss je
mett hem praat d
dan voel je dat
d hij de natuur is. Alles aan
hem
m is doordron
ngen van natuur en dat maakt
m
dat hij
gep
passioneerd en boeiend vertelt
v
over de
d natuur.
Cos
sta Rica
Als introductie vvoor de prese
entatie een passage
p
uit d
de
face
ebookpagina
a van Bert:
“Op
p het schiereiland Osa aa
an de zuidwe
estkust van C
Costa
Rica licht het Na
ationaal Parkk Corcovado
o. Dit is voor veel
wettenschappers en zeker ook
o volgens de
d Costa Riccanen
HET
T mooiste sttuk natuur va
an Costa Rica
a. Er is
wettenschappeliijk bewezen dat er nergens op aarde
zov
veel biodiverssiteit is als da
aar. Voor mijj is Corcovad
do,
juis
st om die reden, jaren een
n plek op aarde geweestt
waa
ar ik alleen m
maar van kon
n dromen. Inmiddels heb ik
zulk
ke mooie herrinneringen aan
a dit oerwo
oud.
Herrinneringen d
die ik werkeliijk bijna dage
elijks koesterr”
Dez
ze avond is h
hij dus weer in ons midde
en en laat de
eze
kan
ns niet voorbij gaan om, op
o de manierr zoals alleen
n
Berrt dat kan uitlleggen, iets te
t leren overr de natuur in
n
Cos
sta Rica.
Ook
k geïnteresseerden die geen
g
lid zijn van
v Aquaria HS
zijn van harte w
welkom, toega
ang is gratis.
Tott ziens op de hobbyavond
d.
Seizzoen 2017 / 2018
2

4 september 2
2017 Eigen avond
2 oktober
o
2017
7 Costa Ricca door Bert van Geel
6 november
n
20
017 De bou
uw van een
biiotoopaquarium door Theo
T
Verheiij
4 december
d
20
017 Uitslag keuring

8 jan
nuari 2018 Aquascapin
A
ng lezing en
n demonstra
atie
door William Kruizinnge
5 feb
bruari 2018 Ledenverggadering
5 ma
aart 2018 Nog
N niet beekend
2 ap
pril 2018 Nog
N niet beekend
7 me
ei 2018 Nog
N niet beekend
? jun
ni 2018 Excursie
E
/B
Barbecue



Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
oktobe
er-2017
Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

“Eig
gen avond” Hobbyavon
nd AV Aqua
aria H-S 4
sep
ptember 2017
Me
ededelingen
n bestuur:
- Hans is nu offficieel Bondskeurmeester
Verrengingen
- Huiskeuring 2017 is vasstgesteld op
p4
nov
vember 201
17
- Er is op 1 jan
nuari 2018 geen
g
hobby
yavond,
dez
ze is verplaatst naar 8 januari 2018.
- Ex
xcursie en B
s
gepla
and voor 3
BBQ 2018 staan
juni 2018
- Jo
oop stopt na
a de huiske
euring met het
h
verrzorgen van
n de instellin
ngsbak bij Voor
V
Anker.
Ma
atthijs gaat h
het onderho
oud van Joo
op
ove
ernemen.
De vakantie iss voorbij en 12 leden zijn
aan
nwezig op d
de eerste ho
obbyavond van het
nieuwe seizoe
en.
Hans en Bart h
hebben voo
orbereidinge
en gedaan
en nemen onss mee in hun beelden. Hans laat
ons
s foto’s zien
n van vissen
n, kreeften, garnalen
voo
or in het aqu
uarium. Dezze foto’s mo
oest hij bij
hett examen vo
oor Bondskeurmeesterr
herrkennen.
In de
d pauze he
ebben we genoten
g
van
n een
dra
ankje, een g
gesprekje on
nderling en de
verrloting.
Barrt is op vaka
antie gewee
est naar de Gorsselse
Heide bij Loch
hem. Hij is met
m zijn mob
biele
efoon op jaccht geweest en heeft hier
h mooie
tele
foto
o’s mee gem
maakt. Voorbij komen diverse
soo
orten kikkerrs, padden. Ook legt hijj ons uit
hoe
e je het versschil kunt zien aan de hand van
de lichaamsbo
ouw, zwemvvliezen en het
h leggen
van
n eieren. Ve
erder komen
n foto’s en filmpjes
f
voo
orbij van Sp
prinkhanen, bijen, vliegen, rode
mie
eren, sponsszwammen (eetbaar). De
D
zoe
etwater kree
eft heeft hij ontdekt in een
e
nieuwbouwwijk in de gem
meente Zutp
phen. Het
was een bijzon
ndere documentatie die weer mett
vee
el passie ge
edeeld werd
d.
Als
s laatste kom
mt de bak van
v Martin aan
a bod.
Hett duurde we
el even voordat de juiste card
gev
vonden wass, maar dat mocht de pret
p niet
dru
ukken! Wat iedereen bijj het zien va
an het
korrte filmpje opviel is dat de alg weg
g is!
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

