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Beste Leden,

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

Voor de meeste van u zal de vakantie er al weer op zitten.
Wij als bestuur hebben niet helemaal stil gezeten, de nodige
voorbereidingen voor de aanstaande ledenavond zijn al weer getroffen. Op
deze avond zal d.m.v. foto’s een vissen lezing gehouden worden over
diverse bodem, midden en oppervlakte zwemmers. De lezing zal
gepresenteerd worden door dhr. A. de Zeeuw.
Na de lezing zal er weer een vissen en planten veiling plaatsvinden. Tijdens
de pauze is er weer een verloting met mooie prijzen.
Ik wil toch nog even een terugblikken naar onze laatste ledenavond voor de
vakantie. Deze werd voor de eerste keer op de dinsdag gehouden in
zalencentrum Rehoboth. Het was voor ons als bestuur eigenlijk wel
spannend of er veel mensen zouden komen. Wij waren dan ook zeer
verheugd dat er op deze avond ongeveer 55 leden aanwezig zijn geweest.
Na navraag bleek dat men zeer tevreden is met de nieuwe locatie, wij van
het bestuur kunnen dit erg waarderen.
Op zaterdag 10 november zal er weer een aquariumschouwing gaan plaats
vinden. Deze zal wederom net als vorig jaar worden uitgevoerd door de
heren Wim Groen en Maarten Koek van aquariumvereniging de Siervis uit
Maassluis. Wilt u meer weten over deze vereniging neemt dan eens een
kijkje op hun internetsite via de volgende link:
http://home.planet.nl/~a.v.de.siervis/. Wilt u zich opgeven voor deze
schouwing dan kan dat via onze Internet site of natuurlijk op de aanstaande
ledenavond. De uiterste inschrijfdatum is op de ledenavond van oktober, U
hebt dus nog even de tijd om uw aquarium in perfecte staat te krijgen. Voor
meer informatie over de schouwing kunt u contact opnemen met onze
secretaris Marcel Vermaat.

AAN

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

Ik hoop U allen weer te mogen begroeten, op onze eerste volgende
ledenvergadering dinsdag 11 september a.s., in de zaal van zalencentrum
Rehoboth te Honselersdijk

Uw voorzitter,
Paul de Zeeuw
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Ingezonden door Willem Wallard
Easy-live vloeibaar

Aquariumkeuring

Easy Carbo
Dit is in verschillende maten te verkrijgen.
Ik zelf heb een klein flesje gekocht om te proberen Prijs 7.95
Volgens mede aquarianen uit zoetermeer zou dat wel eens een revolutie
onder de aquarianen kunnen worden.
Dus geprobeerd ik denk ik begin gewoon en afwachten.
De eerste keer had ik een te grote dosis gegeven en was mijn water
melkachtig en zwommen de vissen bovenin de bak.
Ik heb gelijk 1/3 ververst en een dag later was hij weer glas helder.
Ik heb toen iedere dag een goede dosis gegeven en na 5 dagen al zag ik de
aanwezige alg verdwijnen.
Mijn planten groeien 2x zo snel en de ramen slaan veel minder aan.
Cognacplantjes staan heel mooi rood mijn leidseplantjes mooi groen zonder
alg en de Java mos heb ik al een keer moeten snoeien in 14 dagen tijd.
Ik gebruik het nu een maand en vind het fantasties.
Ook Piet Bodaan is er mee begonnen en is er zeer tevreden over.
Zijn lobelia”s waren bealgt maar na 4 dagen ook al alg vrij en groeien ook
weer lekker
Dus misschien ook iets voor anderen om het middel te proberen.

10 November
Het is al bijna weer zover, de aquariumkeuring komt er weer
aan.
Heeft u tijd en wilt u graag meedoen, dan kunt u zich nu alvast
opgeven middels onderstaand formulier. Onderstaande
gegevens kunt u natuurlijk ook naar het bestuur mailen.
info@bmdeschuttervis.nl
U kunt ook een formulier downloaden vanaf de site.

www.bmdeschuttervis.nl


Aanmeldformulier aquariumkeuring
Ja, ik wil meedoen met de aquariumkeuring

Naam

:

Adres

:

PS ik heb geen aandelen van Easy
Groeten W.J Wallard

Woonpl. :

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

Even een huishoudelijke mededeling
Wilt U alstublieft niet vergeten om op de clubavond Uw drankjes
aan de bar af te rekenen bij vertrek.
De eerste avond is dit nl gebeurt het zou jammer zijn als we niet meer
welkom zijn.
Hartelijk dank namens de barmedewerkers van Rehobot.
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Tel.nr.

:

E-mail

:
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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.

Agenda voor 11 september in Rehoboth
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
lezing door de heer de Zeeuw
Vissen en planten veiling
Pauze met verloting
Vervolg vissen en planten veiling
Rondvraag
Sluiting

Het adres van zalencentrum Rehoboth is:

Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225

Wij hopen U met zijn allen te mogen begroeten
Graag tot dinsdag op onze nieuwe stek

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

Rehoboth
Poeldijksepad 1
2675 CL Honselersdijk
Telefoon: 0174-625225
Aanvang 20.00 uur

U kunt ook een introducé mee nemen.
Wie weet zijn er wel mensen die lid willen worden van
onze club BM de schuttervis.
Hoe meer ziel hoe meer vreugd.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van aquariumvereniging BM de Schuttervis.
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Activiteitenkalender 2007
Vijverkeuring
Helaas heeft de vijverkeuring niet door kunnen gaan dit jaar er waren te
weinig aanmeldingen.
Wij hopen dan ook echt dat er volgend jaar meerdere mensen zich aan
melden, dat is wel zo leuk voor de mensen die wel mee willen doen.

11 september
9 oktober
13 november
10 november
11 december

ledenavond
ledenavond
ledenavond
aquariumschouwing
feestavond

Secretaris:
Aankomende clubavond zal er weer een lezing gegeven worden.
Op deze avond zal d.m.v. foto’s een vissen lezing gehouden worden over
diverse bodems, midden en oppervlakte zwemmers. De lezing zal
gepresenteerd worden door dhr. A. de Zeeuw.

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

En heeft U vragen stel ze gerust.

Clubuitjes
Zijn er leden die leuke uitjes weten voor de vereniging?
Laat het dan weten aan het bestuur.
Met zijn allen weten we meer.
Dus heeft U ideetjes vertel het gerust aan ons.
*************************************************************
Vakantie problemen gehad??
Leg het voor op de vereniging zo dat een mede aquariaan
kan leren van andermans fouten.
Schaam je er niet voor maar praat er over met leden of bestuur.

Indien onbestelbaar retour: Bloemenlaan 24, 2292 DB Wateringen
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