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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 4 decembe
er
201
17 met:
De uitslag van d
de huiskeurin
ng
Op zaterdag 11 november jl. heeft Hans
s Osendarp 9
aqu
uariums van onze leden gekeurd.
g
De keuring is
geb
baseerd op d
de keuringsw
wijzer van de NBAT.
Ieder aquarium heeft zijn go
oede punten en
verbeterpunten,, op deze uitslag avond zal
z Hans beid
de
bes
spreken. En zzoals altijd op
o basis van filmbeelden en
foto
o’s gemaakt d
door Pieter Medema
M
en Peter Wierin
nga,
ond
dertussen we
eten wij dat dit
d mooie bee
elden gaat
ople
everen.
Laten we er sam
men weer ee
en gezellige en
e leerzame
hob
bbyavond van maken.
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 ja
anuari 2018
8 Aquascaping lezing en demonstrratie
door W
William Kruizzinge

bruari 2018 Ledenverggadering
5 feb
5 ma
aart 2018 Eigen
E
avondd Leden Aquaria
A
HS
9 ap
pril 2018 Cichliden
C
sppeciaal Willem Postma
a
14 mei
m 2018 West
W
Maleissië Jan en Margie
M
v.d.
Heijden
3 jun
ni 2018 Excursie
E
/B
Barbecue
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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

Helaas geen vverslag van de vorige avond.
a

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

