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Beste Leden,
Wij zijn verhuisd.

Let op
Nieuwe locatie voor de clubavond
Rehoboth te Honselersdijk
Kijk voor verdere informatie in het clubblad

Na bijna 29 jaar hebben we vorige maand onze laatste clubavond in de zaal
van café bij het Hof gehouden.
A.s. ledenavond zal gehouden worden op onze nieuwe locatie te
zalencentrum Rehoboth. Een routebeschrijving hier naar toe kunt u
terugvinden in dit maandblad. Om onze nieuwe zaal in te wijden heeft het
bestuur besloten dat iedereen die komt een gratis drankje krijgt.
Het is tevens de laatste avond voor de zomervakantie, de volgende avond
zal pas weer op dinsdag 11 september zijn, noteer dit alvast in uw agenda.
De ledenavond zal in het teken staan van een presentatie over top aquaria
verzorgd door de heer A. de Zeeuw. Na de lezing zal er een grote vis en
planten veiling plaatsvinden. Aan het einde van de avond zal er uitleg geven
worden welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen voordat u op vakantie
gaat. Tussen deze activiteiten door vindt er natuurlijk ook weer een
verloting plaats met mooie prijzen.
Tevens wil ik nog vermelden dat wij op zondag 20 mei met 29 personen
naar de Japanse Watertuin te Naaldwijk geweest. En verslag hierover vindt
u verderop in het maandblad.
Vergeet u zich niet op te geven voor de vijverkeuring, U kunt zich hier
uiterlijk tot en met a.s. ledenvergadering voor opgeven.

AAN

Ik hoop u allen dan ook voor de eerste keer massaal te mogen begroeten, op
onze eerste volgende ledenvergadering dinsdag 12 juni a.s., in de zaal van
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk
Voor diegene die niet aanwezig kunnen zijn, wenst het bestuur u alvast een
fijne en gezonde vakantie toe.
Uw voorzitter,

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

Paul de Zeeuw
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Wij zijn verhuisd.
Vanaf aankomende ledenavond zullen de avonden gehouden worden in
zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk. De avonden zullen niet meer
gehouden worden op de 2e donderdag van de maand maar op de 2e
dinsdag van de maand. Meer hierover kunt u lezen in het stukje van de
voorzitter in het maandblad van mei.

Het is al bijna weer zover, de vijverkeuring komt er weer aan.
Hieronder de datum:

Het adres van zalencentrum Rehoboth is:

23 juni 2007

Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225

Heeft u tijd, dan kunt u zich nu opgeven middels onderstaand formulier.
Onderstaande gegevens kunt u natuurlijk ook naar het bestuur mailen.
info@bmdeschuttervis.nl
Wij hopen op uw aanmelding.

U kunt uw auto aan zowel de voorzijde als de achterzijde van het
gebouw kwijt. Hieronder vindt u een routebeschrijving van
Rehoboth.

Het bestuur


Aanmeldformulier vijverkeuring
Ja, ik wil meedoen met de vijverkeuring

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van aquariumvereniging BM de Schuttervis.
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Naam

:

Adres

:

Woonplaats

:

Telefoonnr.

:

Mailadres

:

Dit formulier kunt U inleveren op de clubavond of alle informatie mailen
naar info@bmdeschuttervis.nl .
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Japanse Watertuin

Agenda voor 12 juni in Rehoboth

20 mei jl. zijn we met de vereniging naar de Japanse Watertuin in
Naaldwijk gegaan. We waren in totaal met 29 personen. Dit was een leuke
groep en als vereniging hebben we dan ook kunnen aanbieden om voor
iedereen te betalen, dus ook voor de aanhang van de leden.
Om ca. 13.00u zijn we naar binnen gegaan. Iedereen kon zijn eigen gang
gaan en op zijn eigen tempo al het moois bekijken. In het midden van de
kas is een zeer grote vijver met een groot aantal koi karpers. Ook zaten er
kleinere vissen in en natuurlijk kikkers. De kleinste die we gezien hebben
was rond de 1 cm en kon gewoon over het kroos lopen. Een grappig
gezicht. Rondom de vijver staan een grote verscheidenheid aan planten en
bomen. Een mooi geheel en alles natuurlijk geschikt in de Japanse stijl. Er
is veel gewerkt met bonsai, mossen, stenen, enz. Zeker voor de
plantenliefhebber een leuke verzameling. Ook waren er een aantal vogels te
bewonderen die vooral in Japan voorkomen. Rond kwart voor 2 hebben we
met zijn alle wat gedronken op het binnenterras van de Japanse Watertuin.
Het eerste rondje heeft de vereniging voor zijn rekening genomen en daarna
was het weer ieder voor zich.
Na jarenlang langs te hebben gereden en nieuwsgierig hoe het er nu
eigenlijk van binnen uit zou zien was het voor mij nu eindelijk de eerste
keer dat ik er was en heb genoten van wat ik gezien heb.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Mededelingen
Vissen en planten veiling
Pauze met verloting
Vervolg vissen en planten veiling
Rondvraag
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

Groeten, Marcel Vermaat

Aanvang 20.00 uur
Geachte rokers
Ook op ons nieuwe stekkie is het verboden te roken.
Wel mag U ook hier bij de bar roken.

Vragen stellen op de cludavonden
Heeft U nog vakantie vragen stel ze gerust.
Wie weet heeft Uw mede aquariaan er ook baat bij.

B.M. Schuttervis Pag. 5

B.M. Schuttervis Pag. 6

Beste leden

Activiteitenkalender 2007

Dit is weer het laatste boekje voor de vakantie.
Wij van het bestuur wensen U en Uw gezinsleden dan ook een fijne
vakantie toe.
Zorg er wel voor dat U een goede buur of vriend heeft dat als U terug
komt van vakantie nog wel vissen in Uw bak of vijver heeft
zwemmen.

12 juni
23 juni
Juli / augustus
11 september
9 oktober
13 november
.. november
11 december
Secretaris:

ledenavond ( Rehoboth)
vijverschouwing
zomerstop
ledenavond
ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond
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

Wij hopen U weer te mogen begroeten op 11 september in zalencentrum
Rehoboth

Fijne vakantie gewenst door Uw bestuur
Paul de Zeeuw , Marcel Vermaat,
Hans Westra, Jan van Nieuwkerk,
Jan Teekens, Yolanda Willemstijn
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Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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