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Vrije Hobbyavond
Dez
ze keer weerr eens een vrije hobbyavond, waarbij
iede
er lid een eig
gen inbreng heeft.
h
Dit kan
n van alles zzijn:
vrag
gen stellen, d
delen van kw
weekresultate
en, je aquariium
tonen en daar ie
ets over vertellen of vragen. Kortom a
alles
is mogelijk.
m
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.
We
e zullen geno
oeg gespreksstof hebben om
o er weer e
een
suc
ccesvolle hob
bby-avond va
an te maken, dus graag ttot
maandagavond
d 5 maart 201
18.

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
Onder het gen
not van een kopje koffie
e/thee
ope
ent Martin d
de jaarverga
adering. Wa
at hebben
we besproken vertel ik in een notend
dop. Joop
hee
eft een pressentje verdie
end voor zijjn jaren
trou
uwe dienst in het verzo
orgen van de
d bak bij
Voo
or Anker. H
Helaas is Joo
op er niet en heeft
Ma
artin het cad
deau later overhandigd. Joop was
er erg
e blij mee
e. Op deze avond
a
was er ook een
exc
cuus richting
g Marleen. Het bestuur heeft
verrzuimd haarr te felicitere
en met het behalen
b
van
n de 4e plaa
ats op de la
andelijke keuring.
Gelukkig werd
den de gemeende excu
uses
gea
accepteerd en konden we de agenda verder
volgen. Na hett voorlezen van het verslag van
de secretaris h
hebben mee
erdere lede
en
aan
ngegeven o
ook wel eens een stukje
e voor de
nieuwsbrief te willen schrrijven. De na
amen zijn
gen
noteerd. Tijd
dens het ite
em financiën
n is er
bes
sloten geen
n contributie
everhoging door
d
te
voe
eren. Daarn
naast hoeve
en nieuwe le
eden geen
inschrijfgeld m
meer te beta
alen en word
dt de
beg
groting voorr 2018 vastg
gesteld. De
e
kas
scommissie
e heeft de ka
as goedgek
keurd en de
e
com
mmissies he
ebben het niet
n erg druk
k gehad.
Eng
gel mag alss bestuurslid
d blijven en heeft weerr
voo
or 3 jaar bijg
getekend. Als
A nieuwe ideeën
wordt aangedrragen: Hobb
by avond ov
ver levend
voe
er, water & chemie, vijvver, reisvers
slagen
biotopen, Cich
hliden, zeew
water, plante
enbakken,
Regenboogvisssen. Als exxcursie wil men
m graag
of met
m Bert van Geel op stap
s
of met iemand
van
n Natuur Ne
ederland (Boswachter Hans). Er iss
slechts 1 rondvraag, Belin
nda heeft het idee om
een
n markt te o
organiseren en vraag of
o er
dra
aadvlak is. M
Matthijs gaa
at haar helpen en
beide zullen H
Hans en Barrt om raad/h
hulp
vra
agen. Na ee
en pauze mo
ogen we ga
aan bingoen. Nico is van
n de ballen en Belinda assisteert
hem
m met de prrijzen. Nico heeft toverrballen wantt
Gre
eet wint maar liefst 3 prijzen. Een tip van één
n
van
n de leden b
bij het afsluiten, leg de spelregels
uit dan snapt ieder het. Nu
N heeft niett iedereen
elk nummer aa
angekruist. Natuurlijk neem
n
ik datt
voo
or de volgen
nde keer me
ee! Het was
s weer een
fijne, leuke, ge
ezellige afsluiting en ik zie jullie 5
ma
aart weer. Tot dan.

Adverteerrders

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
Voorzitte
er: Martin Koetze
K
05996-617530
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
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
er vissen of
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

