
 
Op 
hob
Rem
zaa
 
De 
met
 
Ber
 
Met
sloo
 
Slo
heb
heb
vor
Slo
de w
nat
aan
De 
dier
bod
fau
zijn
wei
 
Voo
http
 
Dez
kan
Ber
hun
 
Ook
zijn
 
Tot

 
5 se
 
3 o

G
 
7 no

an
C

 
12 d
 
9 ja

H
 
 

Nie

On

elke 1e maa
bbyavond in W
mbrandtlaan
al open om 1

komende ho
t als gastspr

rt van Geel 

t een presen
ot … 

otjes, ons la
bben eeuwen
bben grote st
m van veen 
otjes hebben
waterafvoer.
uurlijke wate
ngepast aan 
presentatie g
ren van sloot
dem, en de re
na. Na deze 
 en met kous
land. 

or meer infor
p://www.bertv

ze avond is h
ns niet voorb
rt dat kan uitl
n flora en fau

k geïnteress
 van harte w

t ziens op de

eptember 20

ktober 2016 
eel 

ovember 201
ndere interes
olombia doo

december 20

anuari 2017  
eijden 

euws

ze volgend

andag van de
Wijkcentrum
 72A te Hoog
9.30. 

obbyavond is
eker: 

ntatie over …

nd ligt er vol 
nlang strijd g
tukken nieuw
brandstof on
n daarin een 
. De planten 
eren in laag N
dit nieuwe b
gaat over de
tjes. Met ond
elatie van de
presentatie 

sennetje ste

rmatie over B
vangeel.nl 

hij dus weer 
ij gaan om, o
leggen, iets t

una. 

eerden die g
welkom, toega

 hobbyavond

016  Eigen av

      Leven in

16   Op zoek
ssante vissen
or Johan Egb

016 Uitslag k

     De natuu

sbrief
10-2

de hobbyav

e maand is e
m "De Kern" a

gezand. Aan

s op maanda

… Het leven in

mee. Onze 
eleverd tege

w land droogg
nttrokken aan

belangrijke 
en dieren die

Nederland he
biotoop; het s
e kenmerken
derwerpen a
eze factoren 
wil iedereen
kelbaarsjes v

Bert, ga naar

in ons midde
op de manier
te leren over

geen lid zijn v
ang is gratis

d. 

vond leden A

n en bij de slo

k naar discus
n) in Brazilië

berts 

keuring  

ur in Panama

 
f Aqu
2016
vond 

er een 
aan de 
nvang is 20.0

ag 3 oktober 

n en rond de

voorouders 
en het water,
gelegd en in
n het land. 
rol gespeeld
e ooit leefde
ebben zich 
sloot-ecosyst
de planten e
ls waterkwal
met flora en 
 weer even k
vangen in he

r 

en en laat de
r zoals alleen
r onze sloten

van Aquaria 
. 

Seiz

Aquaria HS 

oot door Ber

svissen (en 
, Peru en 

a door Jan v.

aria H
 

00, 

2016 

e 

 
 de 

d voor 
en in 

teem. 
en 
iteit, 

kind 
et 

eze 
n 
n en 

HS 

zoen 2016 / 2

rt van 

d. 

 
6 feb
 
6 ma
 
3 ap

Po
 
1 me
 
? jun

H-S

2017 

bruari 2017

aart 2017   

pril 2017    L
oelemeijer 

ei 2017       

ni 2017       

Adverte
 
 

 

 

 

 
 

       Ledenv

nog niet be

Ledverlichtin

     Eigen a

      Excurs

eerders 

vergadering

ekend 

ng voor Viv

avond Lede

sie / Barbec

 

g  

aria door D

n Aquaria H

ue 

 

 

 

ick 

HS 



 

 
Ter
Info
- Ja
doo
we
Wie
aan
Ha
keu
- K
zat
zat
- In
keu
- 24
een
http
- E
inv
info
sla
- W
uit 
Ho
Ied
Vak
bak
aan
zie 
dat
 
Frit
“lee
jaa
Ver
dis
doe
Eng
zie
(reu
pla
Vra
Ge
aqu
 
 
 

Nie

Onz

rugblik Hob
ormatie vere
aarlijkse Dis
or onze vere
l of geen ve
e zorgt voor
n Rommer T
ns zijn door
umeester te
euringsdata
terdag van N
terdag van N
nformatie ov
uringswijzer
4 en 25 sep
n Aquavaria
p://www.aqu
nkele hobby
ulling. Geop
ormatie ove
g. 

Welkom hete
Winschoten
e staan onz

der heeft we
kanties zorg
kken. Norm
n waar nodi
je bij thuisk

t niet in dan

ts neemt he
eg” is en ron
r niet mee d
rbaasde rea
cussie geef
en! Iederee
gel laat ons
n hoe vaak 
uze ambulia
ntgroep. Mo

aag Engel! 
rrit heeft 3 m
uarium geko

euws

ze vorige h

byavond 5 
eniging/med
strictskeurin
eniging geo
erloting? Aa
r de presen
Talens. Ren
r district No

e zijn. Verde
a huiskeurin
November. 
November. 
ver keuren v
r http://www
ptember aan
a in Nieuwe
uavaria.nl/ 
yavonden h
pperd word

er led. Bart g

en we ons n
n. 
ze eigen ba
el een verha
gen vaak vo
aliter kijk je
ig. Als je 3 w
komst dat je

nk hebben a

et woord en 
nd af door t
doet aan de
actie vanuit 
ft Frits aan 
n wil hem w

s door midd
hij zijn Lim

a) snoeit. E
ocht je plan

maanden g
ocht.  

sbrief
10-2

hobbyavon

september 
dedelingen
ng wordt in 
organiseerd
antrekken sp
ntatie? Geda
ne (Pronkje

oord gevraag
ere info volg
ng 2016: vo
2e optie laa

vind je in de
w.cbkm.nl/hu
nstaande is

egein 

hebben nog
t om ook te
gaat hiervoo

nieuwe lid: G

akken erbij?
aal te vertell
oor onrust i

e elke dag e
weken weg 
e planten en
afgenomen. 

geeft aan d
te zeggen d
e huiskeurin

de leden e
dat hij zijn b

wel helpen. 
el van beeld
nophila Aqu
ngel snoeit 

nten nodig h

eleden zijn 

 

f Aqu
2016
d 

2016 
: 
maart 2017
. Doen we 
ponsoren? 
acht wordt 
wail) en 
gd om 
gt later. 
orkeur 1e 
atste 

e 
uis.html 
 er weer 

g geen 
 kijken voor
or aan de 

Gerrit Corte

len. 
n de 

en pas je 
bent dan 

n vissen je 

dat zijn bak 
dat hij dit 
ng. 
n na een 
best gaat 

dmateriaal 
uatica 
altijd per 

hebben? 

eerste 

aria H
 

7 

r 

e 

k 

-----------
Belangri
 
Voorzitte
voorzitte
Secretar
secretar
Penning
penning
 
Website
door: Nic
media@
 
Heeft u 
planten?
biologisc

H-S

----------------
ijke numme

er:  Martin K
er@aquaria
ris:  Belinda
ris@aquaria
gmeester: E
meester@a

e en commu
co Bulthuis

@aquariahs.

last van alg
?   Marleen 
ch@aquaria

Adverteer
 

 
 

 
 

----------------
ers 

Koetze  059
hs.nl  

a Dokter 06 
ahs.nl  
ngel Zonne

aquariahs.n

nicatie mat
,  0598-390
nl 

en of wilt u 
Ammerlaan

ahs.nl  

rders 

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

96-617530 

51745310 

eveld 0598-
nl 

teriaal word
0894 

 advies ove
n   06-1899

 

 

 

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

391105 

t verzorgd 

er vissen of 
9111 

---- 


