Beste Leden,
Helaas deze maand geen maandblad.
Vanaf heden zal het maandblad dit jaar nog maar 4 keer uitkomen en in 2012 zal er
waarschijnlijk helemaal geen maandblad meer gemaakt worden. Wegens privé
omstandigheden heeft Reinier bijna geen tijd meer om het maandblad te maken. Het gaat
alleen om het maken van het blad. Het drukken, vouwen en versturen wordt gelukkig nog
steeds door Yolanda Willemstijn gedaan.
Ik hoop dan ook dat er snel iemand is die zich beschikbaar wilt stellen als vervanger van
Reinier. Ik ben in ieder geval blij dat Reinier dit jaar toch nog 5 maandbladen wilt maken en
de vereniging dus niet zomaar laat vallen. Wilt u eventueel meer informatie over wat de
werkzaamheden inhouden dan kunt u contact opnemen met de secretaris.
Op de a.s. ledenavond zal eindelijk de uitslag bekend gemaakt worden van de schouwing
welke gehouden is op 27-11-2010. Voordat de uitslag plaatsvindt worden er foto’s getoond
van de 12 aquariums die hebben meegedaan. Ik kan u alvast wel verklappen dat het niveau
van deze keuring behoorlijk hoog was en dat het voor de keurmeesters Jan van Nieuwkerk en
Jan Teekens erg moeilijk was om tot de uiteindelijke uitslag te komen. Na de uitslag is er nog
een kleine vis en plantenveiling en tijdens de pauze vindt er nog een mooie verloting plaats.
Op onze website kunt u zien dat we een nieuwe adverteerder hebben gevonden en wel
dierenspeciaalzaak Paul Groeneveld uit Honselersdijk. Paul heeft een actie lopen, op alle
producten van de fa. Dennerle krijgt u 10% korting. De kortingsbon kunt u van zijn site
afhalen. Er zullen in de loop der tijd nog wel meer acties gaan plaatsvinden.
Vergeet u niet de volgende data alvast in uw agenda te noteren:
Dinsdag 8 maart: Lezing over aquariumverlichting, gegeven door de heer Liefting.
Als laatste wil ik toch weer vermelden dat u op elke ledenavond uw aquariumwater kunt
meenemen voor diverse testen. Jan Teekens heeft dit op zich genomen, dus vertrouwd u uw
water niet neem het dan in een afgesloten potje mee, voorziet deze a.u.b. wel van uw naam
zodat Jan na de test weet van wie welk water afkomstig is.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 08
februari 2011 in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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