Nie
euwssbrieff Aquaria H-S
H
septe
embe
er
Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

De komende ho
obbyavond iss op maanda
ag 3 septem
mber

201
18
Vrije Hobbyavond
Dit nieuwe seizo
oen beginne
en we met ee
en eigen
hob
bbyavond wa
aarbij iederee
en een eigen
n inbreng hee
eft.
Dit kan van alles zijn: vragen stellen, delen van
eekresultaten
n, je aquarium tonen en daar
d
iets ove
er
kwe
verttellen of vrag
gen. Kortom alles is mogelijk.
h
we fo
oto’s en
Op de vorige eigen avond hebben
film
mbeelden gezzien van aquaria van onz
ze leden en
heb
bben naar aa
anleiding daa
arvan het ove
er allerlei zakken
geh
had. Als je oo
ok iets wilt la
aten zien zijn jouw foto’s o
of
film
mpjes van harrte welkom.
Korrtom we zulle
en genoeg ge
esprekstof hebben om err
wee
er een succe
esvolle hobbyy-avond van te maken, d
dus
graag tot op de komende ho
obby-avond.

Seizzoen 2018 / 2019

3 september 2
2018 Eigen avond
1 oktober
o
2018
8 Nog een verrassing
v
Bert van G eel
5 november
n
20
018 Een pla
antje meer of
o minder
maakt
m
dat uitt? Door Han
ns Meulblok
k en Theo vvan
Meegen
M
3 december
d
20
018 Uitslag keuring

7 jan
nuari 2019 ??
4 feb
bruari 2019 Ledenverggadering
4 ma
aart 2019 Eigen
E
avondd
1 ap
pril 2019 ??
6 me
ei 2019 ??
juni 2019 Excurrsie / Barbeecue



Nie
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embe
er
Onzze vorige hobbyavon
h
d
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Verrslag Excurrsie en BBQ
Q
eleiding van
n
De Excursie ging dit jaar onder bege
Sta
aats Bos Be
eheer door deelgebied
d
Haansvaart oo
ok wel het “Roegwold”..
Om
m te voorkom
men dat hett deel ten zuiden van
hett Schildmee
er verdroogtt, zijn maatrregelen
gen
nomen voorr een beter waterpeil. De
D brede
sloot van oost naar west is verruimd zodat een
eer natuurlijkke waterloo
op is ontstaa
an. Het
me
westelijk deel is nu ingericht voor we
eidevogels
en het oostelijke deel is in
ngericht voo
or
win
ntergasten e
en als ganzenfoeragee
ergebied.
Rondom de waterloop ligt nu een wa
andelpad
waarlangs nog
g een uitkijkkplek komt. De
parrkeerplaats aan de Hee
erenhuiswe
eg wordt
opg
geknapt me
et extra recrreatievoorzieningen.
Gelijktijdig hee
eft het wate
erschap de
boe
ezemkade vvan het Sch
hildmeer verrhoogd en
verrstevigd, nu ligt er een natuurvrien
ndelijke
oev
ver langs de
e Schilddijk. Bovendien
n is er in
delen van het Schildmeerr gebaggerd
d voor de
wattersport.
Na afloop nog even lekke
er bij elkaar gezeten en
n
nag
gepraat bij b
boei 12.
Daarna naar d
de familie Bulthuis in Sappemeer
voo
or de BBQ.
Ik hoef
h
hier nie
et te vertelle
en wat er te
e eten en te
drin
nken was, m
maar dat he
et weer prim
ma voor
elkaar was en de opkomsst ook best goed was,
wil ik nog wel even kwijt.
Eng
gelmund

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

