Beste Leden,
Als eerste wil ik u het goede nieuws vertellen. We hebben iemand gevonden die het
maandblad wil maken. Zoals al eerder is aangegeven stop Reinier van Velden aan het einde
van het jaar met deze werkzaamheden. Wij zijn als bestuur dan ook blij dat Brianne van der
Ende deze werkzaamheden van Reinier wilt overnemen. Brianne wordt momenteel ingewerkt
door Yolanda en Reinier. Voor de maand oktober is het dus nog niet zeker of er een
maandblad of alleen maar mijn stukje uitkomt.
Wij zijn als bestuur ook nog steeds op zoek naar een secretaris, mocht u hiervoor
geïnteresseerd zijn dan kunt u met mij contact opnemen.
Over 1 maand vindt alweer onze jaarlijkse schouwing plaats. De schouwing zal gehouden
worden op zaterdag 26 november 2011. U kunt zich hiervoor nog steeds opgeven bij
Yolanda Willemstijn via telefoonnummer 06 – 23 46 78 54 of op de ledenavond. Wees er snel
bij, momenteel hebben er al een 8-tal leden zich opgegeven. Totaal kunnen er 11 a 12 leden
meedoen.
A.s. ledenavond zal in het teken staan van een grote vis en plantenveiling, als extra zal tijdens
de veiling onze plantendatabase via het grote scherm zichtbaar worden gemaakt zodat u kunt
zien hoe de plant eruit ziet die geveild wordt. Tussen de veiling door vindt ook nog onze
mooie verloting plaats.
In december willen wij weer een feestavond organiseren. Weet u iets leuks voor deze avond
geeft dit dan door aan Yolanda Willemstijn.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 11
oktober in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
Uw voorzitter:
Paul de Zeeuw

www.deschuttervis.nl

Ps van Yolanda
Brianne heeft nog niet zo veel ervaring om een boek te maken daarom deze maand alleen de
brief van de voorzitter.
Wij hopen dat er volgende maand wel een boekje is.

