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Beste Leden,
Als eerste wil ik U vertellen dat wij per 01-01-2008 een primeur in het
(aquarium)verenigings leven hebben. Het bestuur heeft namelijk besloten
om op die datum voor de jeugdleden geen contributie meer te rekenen. Het
enige wat zij moeten betalen is het inschrijf geld van 5 euro. Wij vinden het
uit sociaal en maatschappelijk aspect gezien belangrijk dat het voor de
jeugd goed is om met dieren (te leren) om te gaan en zoals u weet heeft de
jeugd de toekomst. Meer hierover leest u verder in het maandblad.
Op 10 november heeft onze jaarlijkse aquariumschouwing plaatsgevonden,
wat de keurmeesters vooral opviel was dat bijna iedereen een mooie
(algvrije) plantenbestand heeft. Dit is mede tot stand gekomen door het
gebruik van easycarbo van het merk Easy-Life. Een paar maanden geleden
stond hierover al een stukje in het maandblad. Het is dus echt een
wondermiddel, de keurmeesters keken dan ook hun ogen uit. Mocht u het
nu ook gaan kopen houdt u zich dan wel aan de doseervoorschriften, het
resultaat is pas na enkele weken zichtbaar. Of het op de langere termijn ook
goed blijft gaan, dat weten we nog niet maar voorlopig zijn de resultaten
wonderbaarlijk.

AAN

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

Aanstaande ledenavond vindt onze jaarlijkse feestavond plaats. Een ieder
die op deze avond komt krijgt voor aanvang 2 gratis lootjes uitgereikt, 1
lootje voor een consumptie en 1 lootje voor de trekking van een mooie prijs
welke aan het einde van de avond zal plaatsvinden. Wat de prijs is blijft nog
geheim, ik kan u wel verklappen dat het met onze hobby te maken heeft en
dat het zeker de moeite waard is om tot het einde te blijven. Mocht iemand
eerder weg moeten en de prijs valt op zijn of haar lot dan heeft diegene
pech en trekken we het volgende lot. Tijdens de avond zal het rad van
avontuur flink draaien met vele mooie prijzen. Tussendoor vindt er ook nog
een kleine vis en plantenveiling plaats. Om 21:00 uur komt Jerry de
goochelaar langs de tafels om zijn kunsten te vertonen en tussendoor wordt
er ook nog een paar keer een bittergarnituur namens de vereniging
uitgedeeld. Zoals u ziet wordt het een zeer leuke en afwisselende avond. Ik
hoop U dan ook met grote getale te mogen begroeten.
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Primeur in het Westland en waarschijnlijk voor heel Nederland.

Tot ziens op de feestavond welke gehouden wordt op dinsdag 11 december
a.s. in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk
Mocht u niet kunnen komen dan wens ik u alvast fijne kerstdagen en een
goede en gezonde jaarwisseling toe.

Per 1 januari 2008 kunnen jeugdleden tot 16 jaar gratis* lid worden van
aquarium vereniging BM de Schuttervis ( behoudens 5 euro inschrijfgeld,
eenmalig )
Wij zijn ons er van bewust dat kinderen al op jonge leeftijd goed met dieren
moeten leren om gaan en goed te kunnen verzorgen.
Om dit te motiveren zijn wij van mening dat de jeugd bij onze vereniging
gratis lid mogen worden.
Jong geleerd is oud gedaan en zij kunnen rekenen op alle steun van onze
leden.
Op elke 2de dinsdag van de maand is er een ledenavond welke begint om
20.00 uur en zij zijn dan van harte welkom. ( Rehoboth )

Uw voorzitter,
Paul de Zeeuw
*************************************************************
Beste leden,
Wij van BM de Schuttervis zijn mee gaan doen aan een support actie.

Het bestuur van De Schuttervis
* gratis indien het clubblad via internet ontvangen wordt!
Feestavond!!!

Wat houd dit in:
Er zijn mooie prijzen te winnen o.a
Een Fiat Punto
Een Stedentrip voor 2 personen Vacansoleil reischeque ter waarde van €
250,Geldprijzen:
- laatste 2 cijfers goed = € 5,50
- laatste 3 cijfers goed = € 45
- laatste 4 cijfers goed = € 450,Wilt U hier aan mee doen dan zijn de kosten per kwartaal 5.50 €
en wilt U een heel jaar mee doen dan zijn de kosten 22.00 €
U hoeft zich maar eenmaal in te schrijven en U steunt dan de Schuttervis en
de goede doelen.
Met andere woorden U een lot en de kinderen een beter lot.
U kunt op de ledenavonden een inschrijving doen bij een van ons.
Kijk ook op www.supportactie.nl
Op de ledenavond zal de voorzitter U verder informeren.
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Zoals U heeft kunnen lezen in het voorstuk van de voorzitter zal er een
feestavond plaats vinden op 11 december.
Het rad zal vele malen draaien met mooie prijzen, o.a. een dvd speler, grote
planten van een meter hoog, mooie orchideeën, mooie kerstartikelen,
heerlijke paling, gewoon te veel om op te noemen.
Dus neem Uw vrienden familie en kennissen mee naar deze gezellige avond
vol met muziek.
Tot dinsdag de 11 december
*************************************************************
Beste leden,
Sinds wij zijn verhuisd naar Rehoboth is de toename van leden sterk
toegenomen, de afgelopen ledenavonden werden goed bezocht door zeker
55 a 65 personen wat dus heel gezellig is voor de club.
De mensen reageren zeer positief over deze super gezellige avonden
En de prijzen van de loterij zijn ook niet mis zodat er veel loten verkocht
worden. Ook reageren de mensen leuk op de leerzame stof die werd aan
geboden in de vorm van film, dia en een spreker die alles uitlegt en die
problemen weet op te lossen.
Wilt U ook komen en Uw probleem voorleggen dan bent U van harte
welkom.
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Even een paar tips van de Heer de Zeeuw senior
1)Als U vissen gaat kopen lees dan eerst de lectuur na waar deze vissen in
de juiste water temperatuur horen.
2)Controleer iedere ochtend Uw vissen of ze nog gezond zijn, let vooral op
de vinnen dat er geen stip op zit, kijk ook naar de vinnen dat ze niet samen
geknepen zijn, is dit het geval dan de juiste medicijnen gebruiken.
Ga naar Uw aquaria specialist omdat er diverse middelen in de handel zijn
legt U goed uit wat er aan de vis of bak mankeert, beter is nog als er stip
optreed om de temperatuur hoger te zetten zo ongeveer 28 graden dat is een
paar dagen nodig dan hoef je vaak geen medicijn toe te voegen
3) Let ook op de verhouding bij de aanschaf van vissen op de grote,
koop geen maanvissen of boesemanies voor in een 80 cm bak.
Ook al houdt U van een goed beplante aquarium bak pas dan op met
ciclide’s, de meeste zijn nl enorme gravers.
4) Start altijd een aquarium met voldoende en echte waterplanten en met
echte bedoelen wij Cabomda, Waterpest, Ambulia, en zeker Hoornblad wat
makkelijk te vinden is in de zomer in onze eigen sloten.
Wilt U meer informatie kom dan naar de clubavonden zodat U Uw vragen
kan stellen.
Probeer dus met zoveel mogelijk planten in div kleuren zoals midden voor
en achtergrond planten de compositie zo mooi mogelijk te maken
Uiteindelijk moet Uw aquarium een schilderij in Uw kamer zijn
Daar probeert de vereniging Uw in te voorzien op de ledenavonden.

Agenda voor 11 december in Rehoboth
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Opening door de voorzitter
kleine vissen en plantenveiling
rad met mooie prijzen
muziek ( er mag gedanst worden)
Rad en de goochelaar Jerry
Sluiting

Wij hopen U met zijn allen te mogen begroeten
Graag tot dinsdag op onze nieuwe stek

Rehoboth
Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225

5) daarvoor adviseren wij de leden ook om bij elkaar te gaan kijken
en zeker bij de leden die mee gedaan hebben met de schouwing
daar kan nl iedereen van leren.
Wij hopen dat U hier gebruik van zal kunnen maken en een top bak neer
kan zetten zodat ook U volgende schouwing mee kan doen
Toon de Zeeuw
Wilt U ook tips of suggesties doorgeven mail naar wstijn@kabelfoon.nl
Of stuur een briefje naar Y. Willemstijn, Wagenaarstraat 14, 2671TX
Naaldwijk
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Aanvang 20.00 uur
U kunt ook een introducé mee nemen wie weet zijn er wel mensen
die lid willen worden van onze club BM de schuttervis. Hoe meer
ziel hoe meer vreugd.

www.bmdeschuttervis.nl
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Activiteitenkalender 2007 - 2008
11 december
feestavond
8 januari
ledenavond en uitslag keuring
12 februari
ledenavond
11 maart
ledenavond
8 april
ledenavond
13 mei
ledenavond
10 juni
ledenavond
juli en augustus vakantie
9 september
ledenavond
14 oktober
ledenavond
11 november
ledenavond
9 december
feestavond

Beste leden
Secretaris:

Weer een jaar voorbij gevlogen.
Wij van het bestuur en Rehoboth medewerkers
Wensen U dan ook weer hele fijne kerstdagen
En vooral een heel gezond 2008

Bankrelatie
:
BM de Schuttervis

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

Paul
Toon en Coby de Zeeuw
Hans
Richard en Astrid
Marcel
van de bar
Jan van Nieuwkerk
Jan Teekens
Yolanda
Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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