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Beste Leden,

A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van een vis en
plantenveiling, in de pauze hebben we weer een mooie verloting.
Tijdens de veiling zal op de achtergrond de video worden gedraaid
welke gemaakt is van de afgelopen schouwing. Voordat we hiermee
gaan beginnen zal eerst een klein kwartiertje enkele officiële
handelingen moeten worden verricht.
Het jaarverslag van de penningmeester en secretaris zal worden
besproken. Er vinden dit jaar geen bestuursverkiezingen plaats.
Bij dezen wil ik u er nogmaals op attenderen dat op de ledenavond
van 13 april er weer een lezing zal worden gehouden.
Deze zal worden verzorgd door de heer Ben Koper en zal gaan over
de bouw van zijn “indoor rain forest”. Hierbij worden o.a. de
volgende aspecten behandeld: Techniek, decoratie, planten en
kikkers. Dit belooft iets heel bijzonders te worden. Noteer deze
datum dan ook alvast in uw agenda.
Vorige maand heb ik al wat verteld over de rondvaartboot. Hierbij de
verdere details.
De rondvaart zal gaan plaatsvinden op zondag 13 juni om ong. 14:00
uur. De rondvaart door het Westland duurt 2 ½ uur en gaat slechts 5
euro p.p. kosten dit is inclusief een frisje of biertje aan boord. De
plaats waar u aan boord kan gaan is nog niet bekend, dit wordt
waarschijnlijk ergens in Kwintsheul. U kunt zich opgeven bij de
secretaris en dient voortijdig te betalen. Wilt u meegaan, geeft u zich
dan zo snel mogelijk op want vol is vol.
Aan:
Nu rest mij niets anders dan u allen weer te mogen begroeten op onze
eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 9 maart 2010 in de zaal
van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Maandblad van ‘DE SCHUTTERVIS’
Ned. Vereniging van Zoetwateraquarium,
Paludarium en vijverliefhebbers te Honselersdijk.
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Aquariumschouwing 2009
De aquariumschouwing van 2009 werd gedaan door Wim Groen en Maarten Koek,
afgelopen ledenavond was de prijsuitreiking, hieronder een aantal foto’s.

Agenda voor 9 maart 2010
1. Opening door de voorzitter
2. Start vissen- en plantenveiling
3. Pauze met verkoop loten
4. Loterij
5. Vervolg vissen- en plantenveiling
6. Sluiting
(wijzigingen voorbehouden)

Het aquarium van
Dhr. Tuin, goed
voor de eerste
plaats.

Wij hopen u komende avond weer te mogen begroeten.
Rehoboth

Poeldijksepad 1
Telefoon:
Aanvang tussen 19:45 en 20:00 uur

2675 CL Honselersdijk
0174-625225

U kunt ook een introducé mee nemen. Wellicht wil hij/zij ook lid worden
van onze club de schuttervis. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Beste leden,
Het aquarium van
Dhr. Bal, goed
voor de tweede
plaats.

Vanaf aanstaande ledenavond kunt u uw aquariumwater laten testen op,
NO2, NO3, KH, PH, GH/TH,
Het is niet al te nauwkeurig maar we kunnen dan wel proberen u te helpen
als u een probleem mocht hebben met uw aquarium.
Neem een potje aquariumwater mee naar de clubavond en wij testen het
gratis voor u.
Met vriendelijke groet,
de Schuttervis
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Kikkertjes in het
aquarium van
Mevr. van der
Ende.

Het aquarium van
Dhr. De Bakker,
goed voor de
derde plaats.

Aparte plek voor
een tijger lotus in
het aquarium van
Dhr. Voskamp

Mooie Thaise
Lotus van Dhr.
Stolk.
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Secretaris:

Mooie bol mos in
het aquarium van
Dhr. Groenheide.

Bankrelatie
De Schuttervis
Website

maart 2010

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

Hopelijk was het voor een ieder een leerzame ervaring en nogmaals het
belangrijkste is dat de vissen en planten het goed hebben en je plezier hebt in je
hobby.

Activiteitenkalender 2010
9

Maart

13
11
8
?

April
Mei
Juni
Juni

Ledenavond met film van aquariumschouwing van
november 2009 op de achtergrond
Ledenavond met lezing Indoor Rain Forest
Ledenavond
Ledenavond
Rondvaart door het Westland

Indien onbestelbaar, retour naar: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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