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Beste leden,
Het jaar 2006 zit er alweer bijna op, a.s. ledenavond zal dan ook weer in het
teken staan van een feestavond. Hierbij zal het rad weer volop gaan draaien
met mooie prijzen.
Tijdens de avond zelf kun u als u zin heeft meedoen aan een klaverjas
partijtje of een jokertje leggen. Er zal zelfs een sjoelbord aanwezig zijn.
Voor diegene die hier geen zin in hebben kan er altijd nog lekker bijgepraat
worden over b.v. onze hobby. Tussen 20:00 en 21:00 zal er ook een
professionele goochelaar aanwezig zijn. Zoals u dus kunt lezen is er voor
elk wat wils. Misschien vinden u partners het ook leuk om op deze avond te
komen, neem ze gerust mee.
Het bestuur zorgt ook nog voor een warm hapje tussendoor.
Tevens zal dit de laatste avond zijn dat u nog mag roken in de zaal. Ik heb
dit in het vorige maandblad al vermeld, januari 2007 zal rookvrij ingaan.
Voor diegene die niet kunnen komen wil ik alvast een goede en gezonde
jaarwisseling toewensen.
Zaterdag 25 november heeft de aquariumkeuring c.q. schouwing weer
plaatsgevonden.
De foto presentatie en uitslag zal in januari 2007 gaan plaatsvinden.

AAN

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten op onze eerst volgende
ledenvergadering,
donderdag 14 december a.s., in de zaal van café bij het Hof te
Honselersdijk.

Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

Maandblad van ‘BM. DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwater- Zeewateraquarium
en Paludarium liefhebbers te Honselersdijk
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14 December
Beste mensen

Feestavond met leuke spelletjes

Dit is het laatste boekje van het jaar 2006.
Wij van het bestuur willen u dan ook :

darten
Hele fijne kerstdagen toe wensen
Sjoelen
Jokeren

klaverjassen
en vooral een heel
goed en gezond 2007
Triviant
En voor de gene die nog leuke spellen thuis heeft
neem gerust uw spellen mee
Paul, Hans, Marcel, Jan Teekens
Jan v Nieuwkerk en Yolanda

Wie weet kunnen er andere mensen gebruik van
maken
Neem gerust uw huisgenoten mee

En heel graag weer tot ziens in het nieuwe jaar
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Hoe meer ziel hoe meer vreugd.

Ideeën!!!!

14 december feestavond

Heb je als lid een leuk idee voor de vereniging, wat we eventueel kunnen
organiseren. Heb je een leuk idee voor de website of het boekje.
Schroom niet, geef je idee aan. Geef aan wat je zou willen, wat je leuk lijkt.
Heb je moeite met de organisatie, dan kunnen wij natuurlijk helpen.
Met jullie input kunnen we de vereniging nog leuker en levendiger maken.
Het bestuur
*************************************************************

met het
Rad van Fortuin met vele mooie prijzen
Op verzoek van diverse leden draaien we natuurlijk ook weer een
paar keer aan het rad
Er zijn vele mooie prijzen
O.A DVD SPELERS MP3 SPELERS 1 gigabite

Verboden te roken
En nog veel en veel meer mooie prijzen

Geachte dames en heren
Per 1 januari 2007 is het verboden te roken in de zaal van de visvereniging
Roken is alleen nog toe gestaan in het café zelf.
************************************************************

Ook zal er een goochelaar komen
Dit mag u niet missen

Oproep
Beste leden
Wij zijn nog steeds op zoek naar mensen die ons bestuur komen versterken.
Het zijn 2 avonden in de maand dat we samen komen, eenmaal op de
clubavond en eenmaal bij de bestuursleden om de beurt thuis om te
vergaderen en wat werkzaamheden thuis (helpen met dingen uitwerken,
evenementen en avonden voorbereiden, enz.). Vele handen maken licht
werk. Lijkt het U iets geef U dan op bij het bestuur.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd.
Het Bestuur
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Verkiezingen
Zo de verkiezingen zijn voorbij, het is een vreemde uitslag geworden.
Een groot gedeelte van Nederland wil ‘links’ maar ook een groot
gedeelte wil ‘rechts’. Ik vond het deze keer ook erg moeilijk om te
kiezen. Opzich had ik zoiets van; laat het huidige kabinet nog maar
Vervolg op pag 7….

B.M. Schuttervis Pag. 6

……Vervolg van pag 6
een paar jaar doorgaan, het gaat nu namelijk in mijn ogen best goed.
Natuurlijk hebben we de afgelopen jaren veel veranderingen mee
gemaakt, maar het gezegde zegt het al…men moet eerst zaaien
alvorens men kan oogsten.
Binnen onze vereniging is er ook gezaaid en vooral om kosten te
besparen. Het boekje via mail/internet ontvangen, machtigingen voor
het afschrijven van de contributie, enz. Zo kan je als lid voor de
vereniging, maar ook voor jezelf kosten (contributie) besparen, niet
veel verenigingen hebben dit. Een ander vooruitstrevend besluit wat
door het bestuur genomen is, is het rookverbod in de zaal per 1
januari 2007. Aan de bar in het café mag (nu) nog wel gerookt
worden. Ik denk dat door dit besluit een hoop mensen weer opgelucht
kunnen ademhalen. Wist u dat in Engeland in openbare ruimten al
helemaal niet meer gerookt mag worden.
Nu weer even wat luchtiger…5 december…Op het moment dat jullie
dit lezen zijn de Sint en zijn pieten weer vertrokken naar Spanje
(wederom hoopte ik ook dit jaar weer in de zak meegenomen te
worden maar helaas haha). Vele van jullie zullen waarschijnlijk al
weer bezig zijn met het volgende evenement, t.w. onze
feestavond…oké misschien niet helemaal, maar het bestuur in ieder
geval wel. Jullie zullen waarschijnlijk net als een heel groot gedeelte
van Nederland al bezig zijn met kerst. Vroeger deden wij niet zo heel
veel aan kerst behalve dan lekker eten en de (verplichte)
familiebezoekjes. Tegenwoordig wordt er kerstavond gevierd en
liggen er vele kado’s onder de kerstboom. De familiebezoekjes zijn
ook gebleven.
Na deze feestdagen moet ik toch nog een paar dagen werken en
daarna kunnen we het volgende feest al weer gaan vieren…oud en
nieuw. Lekker oliebollen en appelflappen eten, vuurwerk afsteken,
champagne drinken en proosten op een goed en gezond nieuw jaar.
Omdat ik niet bij iedereen kan zijn, wil ik bij deze iedereen alvast
fijne feestdagen toewensen en natuurlijk een heel goed en gezond
2007. Laten we met zijn alle er een fantastisch jaar van maken en
vele gezellige avonden beleven met onze vereniging.
Groeten,
G. Uppie
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activiteitenkalender
14 dec 2006

feestavond met div spelletjes een goochelaar
en een lekker hapje tussendoor.

Secretaris:

Marcel Vermaat
06-17334742
Bloemenlaan 24
2292 DB Wateringen
E-mail adres:
info@bmdeschuttervis.nl
Rabobank Westland te Naaldwijk (gem.Westland)
rek.nr. 135352487

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

www.bmdeschuttervis.nl

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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