Beste Leden,

Afgelopen zondag 16 september zijn we met 13 personen een dagje naar de dierentuin
Blijdorp geweest. Als eerste hebben we een rondleiding van 2 uur achter de schermen van het
Oceanium gehad. Na de rondleiding hebben we gezamenlijk nog wat gedronken en ging ieder
zijn eigen weg. Het weer zat mee, veel gezien, was een mooie en leerzame dag. Diegene die
zijn mee geweest hebben het dan ook erg naar hun zin gehad.
Volgende maand vindt alweer onze jaarlijkse schouwing plaats. De schouwing zal gehouden
worden op zaterdag 24 november 2012. U kunt zich hiervoor per mail opgeven via de link
bestuur@deschuttervis.nl of op de clubavond bij de secretaris Yolanda Willemstijn. Mocht u
2 weken voor de schouwing geen bericht hebben ontvangen laat Yolanda dit dan even weten.
Meedoen is belangrijker dan winnen.
De uitslag van de schouwing zal waarschijnlijk in februari 2013 bekend gemaakt worden. De
schouwing wordt dit jaar verzorgd door de heren Wim Groen en Maarten Koek van
aquariumvereniging de Siervis uit Maassluis.
Voor diegene die meedoen en zijn of haar aquarium nog even wilt volzetten zal a.s.
ledenavond wederom in het teken staan van een grote vis en plantenveiling en tijdens de
pauze vindt er nog een mooie verloting plaats.
Noteer alvast het volgende in uw agenda. In november houden we weer een lezing. Wij zijn
benaderd door een bedrijf dat zijn producten (professionele plantenvoeding) wil promoten.
Deze presentatie duurt ongeveer 1 a 1 ½ uur. Als voorproefje kunt u alvast kijken op hun site:
www.syfiori.nl
Als laatste wil ik u er aan herinneren dat het maandblad aan het einde van het jaar komt te
vervallen. De reden is dat het elke maand veel werk is en dat er nog maar 18 leden een boekje
ontvangen. Vanaf volgend jaar wordt alleen mijn stukje per post verzonden zodat deze leden
toch weten wat er komen gaat. Het is wel de bedoeling dat onze site op internet levendiger
wordt, er zal met regelmaat wat opgezet worden.
Ik hoop u weer te mogen begroeten op onze eerst volgende ledenbijeenkomst, dinsdag 9
oktober in de zaal van zalencentrum Rehoboth te Honselersdijk.
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