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Wij gaan verhuizen.
Helaas na bijna 29 jaar moeten wij ons huidige locatie café bij het Hof gaan
verlaten.
De reden is dat het café wordt overgenomen door een nieuwe eigenaar.
Deze gaat volgens de laatste stand van zaken de zaal betrekken bij het café
daardoor zal er voor ons weinig of helemaal geen ruimte overblijft om onze
ledenavonden voort te kunnen zetten. Om dit risico te vermijden hebben wij
als bestuur moeten besluiten om op zoek te gaan naar een nieuwe locatie.
Gelukkig hebben wij niet al te ver van onze huidige locatie een nieuwe
ruimte gevonden en wel: zalencentrum Rehoboth. Het adres en de route
beschrijving vindt u verder op in het maandblad.
In juni gaan we daar onze eerste avond verzorgen, helaas kunnen we daar
niet op de donderdag terecht. Vanaf juni 2007 zullen de avonden dan ook
gehouden worden op de 2e dinsdag van de maand.
In mei zal dan ook onze laatste avond in café bij het Hof gehouden worden.
Bij deze wil ik Jan en Irma van Staalduinen en familie alvast bedanken voor
hun jaren lange vertrouwen in ons om van hun faciliteiten gebruik te
hebben mogen maken. Ook wil ik al hun personeel bedanken voor de goede
bediening.
A.s. ledenavond zal weer in het teken staan van en grote vis en planten
veiling.

AAN

Vergeet u zich niet op te geven voor de excursie naar de Japanse Watertuin
te Naaldwijk
op zondag 20 mei om 13:00 uur, de entree is voor de leden gratis en voor de
aanhang hoeft u maar 2 euro pp te betalen. Meer hierover staat ook
verderop in het maandblad vermeld.
Ik hoop u allen dan ook voor de laatste keer te mogen begroeten, op onze
eerste volgende ledenvergadering donderdag 10 mei a.s., in de zaal van café
bij het Hof te Honselersdijk

Maandblad van ‘BM. DE SCHUTTERVIS’
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Wist u dat…….

Wij gaan verhuizen.

Er in de begin jaren van de vereniging vele dia’s zijn gemaakt, digitale
fotografie bestond immers nog niet. De dia’s gaan over huiskeuringen,
verenigingsavonden etc.
Aangezien dia’s niet meer van deze tijd zijn en het zonde is om ze weg te
gooien wilde wij als bestuur deze graag gaan digitaliseren. Met behulp van
een amateur scanner is Yolanda Willemstijn begonnen met het scannen.
Helaas was de kwaliteit dusdanig dan wij besloten hebben om daar niet mee
verder te gaan. Verleden jaar kwam ik hierover in contact met een lid van
onze vereniging en wel Reinier van Velden, ik heb hem toen gevraagd of
hij het zag zitten om de dia’s te gaan scannen. Hij stelde voor om een
professionele dia scanner, 2e hands voor niet te veel geld, aan te schaffen.
Aangezien we dit een goed voorstel vonden is Reinier op zoek gegaan naar
een goede dia scanner. Na enige tijd zoeken heeft hij er een op de kop
weten te tikken. Nu moesten alle dia’s nog stuk voor stuk gescand gaan
worden. Hij is hier ongeveer 4 maanden regelmatig in zijn vrije
avonduurtjes mee bezig geweest. Het bleek achteraf om ongeveer 1600
dia’s te gaan. Het resultaat is er dan ook naar, ze zijn vlijm scherp van
kwaliteit. Deze dia’s en de digitale foto’s die wij al hadden (zijn er ook
ongeveer 1200) zijn op een dvd gezet. A.s. leden avond zullen wij er alvast
een paar meenemen voor de verkoop.
Bij deze wil het bestuur Reinier van Velden dan ook hartelijk bedanken
voor zijn vrijwillige bijdrage aan dit MEGA project. Het is fijn om te weten
dat er leden zijn die achter de schermen zich voor de vereniging willen
inzetten.

Vanaf juni dit jaar 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 adres van zalencentrum Rehoboth is:

Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225
U kunt uw auto aan zowel de voorzijde als de achterzijde van het
gebouw kwijt. Hieronder vindt u een routebeschrijving van
Rehoboth.

***********************************************
Te Koop Aquarium
In de maat 160x50x50 dit is een kaal aquarium
Vooral geschikt als kweekbak
Heeft U interesse kunt U bellen naar de heer Hengel 0610578011

***********************************************

Met vriendelijke groet,

Heeft U ook iets te koop laat het in ons clubblad zetten

Het bestuur van aquariumvereniging BM de Schuttervis.
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Agenda voor 20 mei 2007
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

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

***********************************************
TE KOOP
2 aquaria’s met schuine zijkanten
80 cm breed ,40 cm diep ,40 cm hoog
helemaal compleet met verlichting verwarming en pomp
100,00 € per stuk
informatie op de clubavond of bij Yolanda 0174 614213 / 06 51522970

***********************************************
Wie kan ons vertellen van wie deze foto is??

23 juni 2007
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.
Het bestuur


Aanmeldformulier vijverkeuring
Ja, ik wil meedoen met de vijverkeuring
Naam

:

Adres

:

Graag Uw oplossing

Woonplaats

:

Naar Y Willemstijn
Wagenaarstraat 14
2671tx Naaldwijk
06-51522970
of inleveren op de clubavond

Telefoonnr.

:

Mailadres

:
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Dit formulier kunt U inleveren op de clubavond of alle informatie mailen
naar info@bmdeschuttervis.nl .
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Activiteitenkalender 2007

Japanse Watertuin te Naaldwijk
20 mei as. biedt de vereniging zijn leden aan om gratis naar de Japanse
Watertuin (Grote Woerdlaan 38, 2671 CL Naaldwijk, Telefoon:
0174-614600) te gaan. Tevens willen wij alle familieleden van de leden
een aantrekkelijke korting aanbieden.
Wat moet je hiervoor doen:
Nou dat is niet zo heel veel, even op de komende ledenavond aangeven of
je ook komt en met hoeveel personen.
Kan je komende ledenavond niet komen, ook geen probleem, mail dan even
voor die tijd naar info@bmdeschuttervis.nl je naam en aantal personen.
Of voor de mensen die geen computer bezitten ff een belletje naar
0651522970
We kunnen dan een beetje rekening houden met hoeveel personen we
komen.
Wat is de planning:
Heel simpel, om 12:45u verzamelen op het parkeerterrein van de Japanse
Watertuin en om ongeveer 13:00u gaan we naar binnen. (na 13:00u komt u
niet meer in aanmerking voor de korting). Eenmaal binnen kunt u uw eigen
gang gaan en op uw gemak genieten van al het moois.

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

ledenavond
ledenavond
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

Betalen:
Leden zijn gratis!
De partner, kinderen, opa’s, oma’s, kleinkinderen enzovoort krijgen een
mooie korting. Deze betalen 2 euro per persoon. Dit wordt op het
parkeerterrein vooraf betaald aan een van de bestuursleden.
Wij gaan er vanuit dat u net als ons dit een mooie aanbieding van de
vereniging vindt en vertrouwen erop dat u zondagmiddag 20 mei a.s.
reserveert in uw agenda voor BM de Schuttervis.
Met vriendelijke groet,
Het bestuur.

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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