De Hobbydag
De laatste hobby avond is voorbij. Het is juni, dus tijd om naar buiten te gaan! Daarom gaan
we op zaterdag 12 juni 's middags naar Jannes Munneke in Midwolda (vanaf 14.00 uur is
iedereen welkom met eigen vervoer). We hebben Jannes de afgelopen hobbyavond leren
kennen (zie verslag van de secretaris). We kunnen nu zijn tuin bekijken en de kas waarin hij
specifieke orchideeën, bromelia's en tillantsia's kweekt.
Vervolgens vanaf 18.00 uur de traditionele BBQ op het
Achterdiep ZZ 16 in Sappemeer, oftewel thuis bij Nico en
Greet.
Hiervoor vragen we een bijdrage van 5 euro per persoon
(kinderen 2,50), te voldoen op de avond zelf.
Geef je wel even van tevoren op bij Nomi of bij Nico, zodat
we weten wat er ingekocht moet worden.
Neem indien mogelijk ook even je eigen stoel mee

Het is natuurlijk ook mogelijk om alleen mee te gaan naar Midwolda of alleen deel te nemen
aan de BBQ. Geef dit indien mogelijk wel even van tevoren door.
Route naar Jannes Munneke: Zijn adres is Hoethslaan 42, 9681 CM te Midwolda. Vanaf de
snelweg naar Nieuweschans, afslag Scheemda, over de snelweg heen en bij de stoplichten
rechtsaf richting Midwolda. Ga na ca. 2,5 km rechtsaf de Hoethslaan in naar nr 42 (dat is vrij
ver door de straat in).
Dus komt allen!!!

Van de voorzitter
Het einde van dit aquariumseizoen loopt weer teneinde, maar we hebben natuurlijk eerst nog
onze afsluiter, een excursie en een barbecue!!!
Voor de details moet je wel de aankondiging lezen.
De afgelopen hobbyavond vond ik eens verrassend anders dan dat we wel gewent zijn, en ik
denk dat ook dit iets was wat toch veel mensen aangesproken heeft. Het ging wel niet over
visjes, maar wel over aquarium- en terrariumplanten.
We zijn weer hard op zoek naar nieuwe onderwerpen en sprekers voor het komende seizoen
en we verwachten dat het weer een gevarieerde mix van interessante onderwerpen zal worden.
In de vakantie wordt de vijverkeuring gehouden, je kunt je nog opgeven tot 15 juni, en op de

eerste avond van september zal hiervan de uitslag gepresenteerd worden. Helaas zal dan bij de
winnaar de uitslag al bekent zijn, want die doet mee aan de keuring in augustus, maar we
zullen de uitslag voor de anderen geheim houden, want anders is de spanning eraf!
Met mijn zeeaquarium gaat het nog niet helemaal zoals het moet (ondanks de wodka) maar
het zal zijn tijd ook wel nodig hebben, ook op internet kom je dezelfde problemen wel tegen
(van die alg) zonder dat er aanwijsbare fouten in het aquarium zitten. Ook in de natuur blijken
gevallen van algproblemen voor te komen, dus je ziet ik ben niet de enige.
Ik heb nu wel zwaardere pompen in het aquarium geplaatst, want ook stroming schijnt een
belangrijke factor voor een goed functioneren van een zeeaquarium te zijn. We doen wat we
kunnen, en het kan eigenlijk alleen maar beter worden.
Namens het bestuur wens ik iedereen een plezierige en vooral zonnige vakantie toe.
Nico.

Van de secretaris
Met enige angst wachtten Nico en ik op de leden die kwamen op de afgelopen lezing. We
konden niet in de grote zaal en de voorgaande hobbyavonden was het flink druk geweest.
Het ging allemaal goed. Wel een volle bak, maar iedereen had een stoel. Jannes Munneke,
onze gast van vanavond, kwam goed voorbereid binnen. Met op beide armen materialen uit
zijn eigen kwekerij: tillantsia's, bromelia's enzovoort. Enige planten werden zelfs verloot in de
pauze.
De lezing ging over tal van zaken. In eerste instantie over onze aquariumplanten. Vele van
deze planten zijn eigenlijk moerasplanten. Ze worden dan ook boven water gekweekt. Het is
soms een oplossing om een "slechte" plant een tijdje in een potje te zetten om zo weer tot een
sterke plant te komen voor in het aquarium. De reden dat een plant het soms niet goed doet
ligt meestal aan het gebrek aan stroming in het water. Planten vangen algen en stof op
waardoor de groei wordt belemmerd.
Jannes vertelde tevens veel over het vermeerderen van planten. Het stekken, het zaaien en het
opkweken uit enkelen cellen (reageerbuisbabys….). Ook de invloed van ijzer liet hij zien.
Het tweede gedeelte van de lezing ging over de opbouw en inrichting van een paludarium.
Een vak apart. Ook daar is er natuurlijk sprake van randbeplanting, achtergrondbeplanting,
boven- en onderbeplanting. Licht en vocht spelen ook een grote rol. De tillantia's die Jannes
thuis kweekt vragen om een verschillende verzorging. De ene moet je wekelijks sproeien en
de ander elke dag.
Als afsluiting liet hij een aantal planten zien. Vooral van tillantia's is het verbazend hoe oud
een klein plantje al is. Na 5 jaar zijn de meesten nog niet groter als een cm of 2……
Het was weer een hele leuke avond. Nog leuker is dat we zaterdag 12 juni vanaf 14.00 uur
van harte welkom zijn bij Jannes op de kwekerij om daar zijn kas te bekijken en de enorme
tuin te bezoeken! Komt allen!

Nomi

Visreis naar de Amazone
Voor de rest van het verhaal van Bart kijk hier

Vakantie tips
Voor we op vakantie gaan, en van onze rust gaan genieten, wil ik je graag nog enkele tips
meegeven, om zonder problemen de vakantie door te komen.
1. Zorg dat je vissen voor de vakantie goed gevoerd worden, bijvoorbeeld levend voer. Op
deze manier kunnen ze best 2 a 3 weken zonder voer doorstaan. Als je deze periode te lang
vindt, maak dan kleine porties voer klaar en laat de verzorger dit voeren, maar......zeg er wel
bij, dat er beslist niet méér gevoerd mag worden!
2. Top vlak voor je op reis gaat de planten in op halve bak hoogte, en zuig de bodem goed af.
Vul het aquarium maximaal!
3. Haal oude en zieke vissen uit het aquarium, en zet ze het liefst apart, laat ze er vooral niet
in zitten. Als zieke vis dood gaan kan dit problemen geven.
4. Zorg ervoor, dat je het motorfilter hebt verschoond, en dat er klemmen op de slangen zitten,
zodat er geen overstroming kan plaats vinden.
5. Stel de klok zo in, dat deze `s avonds het licht uit laat gaan als het buiten nog licht is, zodat
het aquarium niet plotseling donker staat. Als je geen tijdklok hebt, laat het licht dan niet
aldoor branden, maar zorg ervoor, dat de verzorger op vaste tijden het licht uitdoet.
6. Voor je van huis gaat, laat dan een briefje of het voorblad van ons maandblad achter,
waarop de adressen staan van het bestuur en kader, die eventueel bij problemen kunnen
helpen. Dat geeft een stuk meer zekerheid.
Met deze richtlijnen hoop ik dat je met een gerust hart van je vakantie zult genieten. Vanaf
deze plaats wens ik jullie allen een prettige en vooral zonnige vakantie toe.
Nico

