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itnodiging 
 
Hierbij nodigen wij u uit, voor een ledenavond.  
Deze avond wordt gehouden op woensdag 12 januari 2011 
in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2, te Haskerdijken  
en de aanvang is 19.30 uur. 
 
Na  behandelen van bestuurszaken, gaan we over naar het programma van deze avond.  
Voor de pauze. 
Video film kijken naar aquaria van nieuwe leden. 
 
Enkele bestuursleden hebben de leden bezocht die het afgelopen jaar lid zijn geworden 
van onze vereniging.  
We hebben kennis kunnen maken met deze aquariumliefhebbers, en hebben gekeken en 
gefilmd wat voor aquaria deze leden in hun kamer hebben staan. 
Het is verrassend te zien dat ieder liefhebber zijn aquarium inricht  
naar eigen smaak en kunnen. 
Er zijn mooie en minder mooie aquaria bij, en sommige eigenaars zijn goed op de hoogte 
van het houden van een aquarium. 
Terwijl anderen, gewoon begonnen zijn aan een aquarium omdat het mooi is. 
Na maanden komt men er achter dat er vele soorten aquaria zijn, en er een verkeerde  
keuze is gemaakt. Want de een is meer een vis liefhebber en de andere houdt meer van 
een beplante bak. 
Ook blijkt dat aquarium houden moeilijker is dan altijd is voorgesteld, en dat lastige  
algen moeilijk te bestrijden zijn. 
Internet is een goed media om kennis en inzicht te krijgen voor het houden van aquaria. 
Maar toch, de persoonlijke kontakten in een vereniging is veel beter en leerzamer dan het 
lezen van losse verhaaltjes. 
De kennis en de verhalen van de leden die al jaren een bak in goede conditie houden, en 
dit op plaatselijke omstandigheden, is veel belangrijker en informatief.  
Als bestuur zijn wij trots op onze vereniging, omdat kennis gedeeld wordt met anderen 
in het rondje “Hoe is het met jou aquarium”. 
 
Na de pauze “Rondje aquaria”. 
 
Neem gerust belangstellenden mee naar deze avond, ze zijn welkom.  
 
 Tot ziens, het bestuur 
 

   www.natuurinhuisheerenveen.tk  

 
Noteer alvast  in uw   
agenda.   
De volgende  
ledenavonden 
 
16 februari  2011 
16 maart   2011 
13 april   2011 
   
 
  Het zijn woensdag 
  avonden 

EEN  

 

GEZOND 

  

EN GELUKKIG  

 

NIEUWJAAR 

Verloting 
De ledenavond van 16 februari wordt gedeeltelijk gebruikt voor de jaarvergadering en een verloting. 
Voor de verloting vraagt het bestuur de leden om een prijsje mee te nemen. 
Hierdoor kunnen we de kas aanvullen en de contributie laag houden. 
Alvast bedankt, het bestuur  
 



Stukje van Ton 
 
Hier het vervolg van mijn vijver. 
Om de boel weer wat op te frissen het volgende, in de 
nieuwsbrief  
van november j.l. heb ik de bouw van de vijver  
besproken. 
Nu wil ik ingaan op de inrichting.  
Gezien het feit dat de vijver maar 40 cm diep is, ga ik 
er een plantenbak van maken. 
Omdat er geen filter op staat wil ik er geen voedings-
bodem in, want ik ben bang dat het water dan niet 
helder genoeg wordt zonder filter. 
Ik heb gekozen voor kiezels met grote stenen op de 
bodem. De plantjes komen dan in vijvermandjes waar 
vanzelf genoeg voeding in zit. 
Sommige planten heb ik op een steen geplaatst zodat 
ze wat hoger staan dan de rest. 
Ik geef ze net als in het aquarium, ook plantenvoeding. Easylife is ook voor de vijver verkrijgbaar. 
Watervlooien erin zorgen voor een goede water kwaliteit. 
Het resultaat is dat de planten uitstekend groeien en het water glashelder is. 
Doordat ik onder water led verlichting heb aangebracht is ’s avonds de vijver net een aquarium. 
Ook zou ik de waterwaarden nog opschrijven, maar helaas, de vijver is een blok ijs. 
Dat zijn dus waardes waar nu alleen de rayonhoofden in geïnteresseerd zijn,. 
 
Ton v.d.Toolen 

Fruitvliegjes. 
 
Als vis en terrarium voer zijn de fruitvliegjes van onschatbaar belang. 
Vissen, kikkers maar ook hagedissen zijn er gek op. 
Het is levend voer en ze vervuilen het water tot een minimum. 
De vervuiling is alleen de uitwerpselen en verder niets, want de fruitvliegen blijven leven totdat ze worden opgegeten. 
Je kunt fruitvliegen ook aanpassen naar voedingswaarden die de dieren nodig hebben. 
Als je een goede kweek hebt van fruitvliegen kan men de vliegen in een aparte potten plaatsen en deze voorzien van extra 
fruit , kalk  of extra vitaminen en mineralen. 
Ook kan men de voedingsbodem van de kweekpotten aanpassen naar de behoeften van de dieren. 
Ik zelf verwerk in de voedingsbodem een vitamine preparaat maar ook gist en kalk soorten. 
Wat de fruitvlieg eet komt ook voor een groot gedeelte in de dieren terecht. 
Is het veel werk om fruitvliegen te kweken? 
Nee ik vindt van niet, maar je moet wel elke week een nieuwe kweek opzetten. 
Het is ook niet helemaal reukloos dus de rest van de familie moet er ook achter staan. 
En reken er maar op dat er fruitvliegen ontsnappen en door de kamer heen lopen. 
De gemakkelijkste soort om te houden en te voeren is wel de soort die niet vliegt. 
Ze worden vleugelloos genoemd al hebben ze wel vleugels maar te klein om te vliegen. 
Om te kweken is een temperatuur nodig van een 20 graden, dus kamer temperatuur. 
De voedingsbodem kan bestaan uit havermout die gekookt wordt tot een smeuïge massa. 
Daar doorheen mengt men half melk en azijn, of de goedkoopste wijn. 
Even goed door de blender en klaar is het. 
Zelf doe ik havermout met water die ik aan de kook breng en laten afkoelen. 
Onder tussen prak ik een banaan en daardoorheen meng ik korreltjes gist, roosvice, kalk preparaat en suiker. 
Doe het in potten en laat het even staan. Waarna ik de vliegen overzet. 
De kweek duurt ongeveer 2 - 4 weken. 
Teveel werk of gewoon eens proberen? Ga dan naar Pets Place Heerenveen bij Marco en bestel voor woensdag een 
portie grote of kleine fruitvliegen en probeer het eens.  De vissen zullen het waarderen.                           Tjeerd 

Er is een aquarium te koop voor een schappelijke prijs. 
Het is een "Juwel panorama" van 100 bij 45 bij 50 cm met onderkast van beuken. 
Te bevragen en te koop bij Dick vd Berg, Wolvega   internet  dickvdberg@tele2.nl  


