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Neem ook
belangstellende mee
naar deze
avond.

Noteer alvast in uw
agenda, de nieuwe
ledenavonden,
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Heeft u problemen met
het aquarium of vissen
dan kunt u altijd bellen
met het bestuur.

Het bestuur:
Voorzitter,
Tjeerd Hoekstra
Tel. 0513-627040
Penningmeester,
S. Koopman
Tel. 0513-620857
Bankrek.7626725
Secretaris,
B.Schottmans,
Tel. 0561-613884
Ledenadministratie
Mevr. G. Hoekstra
Tel. 0513-627040
Bestuurslid
T. vd Toolen
Tel. 0513-552096

itnodiging
Op woensdag 11 april 2007 nodigen wij u uit voor een
ledenavond. Deze wordt gehouden in Het Deelhuis,
Tolvepaed 2, 8468 BL te Haskerdijken.
Deze avond begint om 20.00 uur.
Na de opening van deze ledenavond door de voorzitter,
geeft Ernst van Genne een schitterende lezing.
Deze lezing gaat over zijn avontuurlijke reizen naar
Colombia, waar hij in rivieren en poelen mooie maar ook
bijzondere vissen heeft gevangen.
Met behulp van beelden van dia’s en dvd, neemt Ernst ons mee naar de schitterende natuur
van Colombia en omstreken. Ernst laat ons zien hoe de vissen
worden gevangen. Verder laat hij ons de mooie omgeving zien
met beelden van het oerwoud met zijn prachtige dieren en
bijzondere planten.
Het wordt een interessante avond met sprankelende beelden,
en een verhelderend commentaar, waaraan je kunt zien dat
Ernst een echte natuur liefhebber is,
en dit graag met ons wil delen.
Komen dus, want het is voor onze spreker maar ook voor het bestuur en leden prettig als er
veel aquarianen en belangstellenden zijn.
Na de pauze gaan we weer ons bekende rondje “Hoe is het met jouw aquarium” doen.
Tot ziens op 11 april.
Het bestuur.

Gelezen.
Heeft u het ook gelezen in ons NBAT blad dat er een geheel nieuwe verschijningsvorm komt ?
Het wordt allemaal mooier en dat alles volledig in kleur.
Maar zijn wij als bestuur en vereniging daar nu wel echt blij mee ?
Ik denk het niet, want de belangrijke NBAT mededelingen worden er niet meer in vermeld.
Het was een mooi maandblad met veel vereniging en NBAT nieuws, en nu wordt het
een veredelt tijdschrift. De mededelingen die voor leden en bestuur belangrijk zijn,
zoals NBAT actief met informatie over diverse verenigingsactiviteiten en de lezingen lijst
verdwijnen uit het blad.
Wil je toch op de hoogte gehouden worden van de activiteiten dan moet je maar op de website
kijken van de NBAT.
En als je geen computer hebt, en dat zijn nog veel leden, wordt het voor die leden moeilijk om
aan de activiteiten van de NBAT mee te doen.
De vereniging wordt zodoende eigenlijk verplicht om die mededelingen die de NBAT niet
meer wil vermelden in het blad zelf te verspreiden.
Dus moeten we eigenlijk bij iedere verschijning van het nieuwe Aquarium blad een schrijven
rond sturen met de belangrijke mededelingen van verenigingen en de NBAT.
Dat is wat extra werk voor het bestuur maar erger is dat het de vereniging extra veel geld gaat
kosten bij het verzenden van deze nieuwsbrieven.
En dat is jammer !!
Het bestuur
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Door overmacht en onvoorziene omstandigheden bij de NBAT is de ledenadministratie nog niet operationeel
vanwege een software aanpassing. Daarom hebben de verenigingen nog geen factuur ontvangen, maar ook de
ledenadministratie is nog steeds niet verwerkt. Deze achterstand hoopt de NBAT deze maand te kunnen verwerken. Daarom hebben nieuwe leden die pas lid zijn geworden van de vereniging nog steeds geen bericht of
maanblad ontvangen. Het NBAT bestuur bied daarom oprecht hun excuses aan.
De vereniging ‘’Natuur in Huis wil graag een eenvoudig ‘Huishoudelijk Reglement’ opstellen.
Hierbij hebben we hulp van leden of derden nodig. Het bestuur vraagt dan ook vrijwilligers die met ons een
reglement kunnen opstellen waarmee het bestuur kan werken.
Twijfelt u aan de kwaliteit van het aquarium water, neem dan een potje water mee naar de ledenavond en laat
het testen. Het potje met water moet geheel gevuld zijn en goed afgesloten in verband met de zuurgraad.
Heeft u waterplanten over, gooi ze niet weg maar neem ze mee naar de ledenavond of bel even met de
voorzitter want die weet wel meerdere adressen waar ze welkom zijn.
Is u vrouw, partner, man ook blij met het aquarium of aquarium vereniging?. Dan kunnen zij de vereniging
ook steunen door lid te worden als huisgenootlid. Dit kost maar € 10,— per jaar.
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Punt– en/of torentjesslakken
Torentjesslakken zijn eigenlijk de regenwormen van het
aquarium en houden zich bezig met het loswoelen van de
bodemgrond. Ook zijn het goede opruimers van dode vis en het
teveel visvoer wat op de bodem terecht komt.
Door het loswoelen van de bodemgrond krijgt men in
combinatie met een bodemverwarming en betere doorstroming van
de bodem.
Het planten bestand, maar vooral de moerasplanten zullen daardoor
beter gaan groeien.
Daarom zijn deze slakjes vooral geliefd bij de planten liefhebbers.
Meestal komen ze vanzelf in het aquarium terecht als u planten koopt bij de handel, of krijgt van een ander
aquarium liefhebber.
Heeft u deze slakjes nog niet in het aquarium vraag dan eens op de ledenavond naar een mede aquariaan die
deze slakjes wel in zijn aquarium heeft. Wie weet maakt u een afspraak en heeft u straks ook deze slakjes in de
bodem woelen.

