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itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor de verenigingsavond van woensdag 12 maart a.s..
Deze avond wordt weer gehouden te Haskerdijken in het dorpshuis
“Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2 en de aanvang is 20.00 uur.
Op deze avond zal ons eigen verenigingslid dhr. Ines Bergsma een lezing houden over de otter.
Diaverhaal: Gerrit de otter.
Het verhaal.
Het verhaal gaat over (niet in het echt bestaande) Gerrit de otter. Gerrit is ontsnapt uit het ottercentrum
Aqua Lutra bij Leeuwarden. Hij zoekt in de Friese natuur een plaats waar hij kan overleven en zich kan
handhaven. Op zijn omzwervingen komt hij uiteindelijk aan de oevers van het Slotermeer in de ZWH van
Fryslân terecht. Dat lijkt een geschikte omgeving, maar is dat zo?
De eisen van Gerrit.
Er zijn nogal wat voorwaarden waaraan de leefomgeving van een otter moet voldoen. Belangrijk zijn:
dekking langs de oevers, geen te steile oevers, schoon en visrijk water en ook heel
belangrijk een rustige omgeving.
De diaserie.
Gerrit komt in het vroege voorjaar bij het Slotermeer (Wikeler Hop) aan. Gerrit blijft een jaar lang daar,
om te onderzoeken of deze omgeving voor hem als territorium geschikt is. Wij volgen met dia’s Gerrit
zijn onderzoek. Dat levert een klankbeeldverhaal op waarin we goed zicht krijgen op deze fraaie
omgeving met planten, dieren en mensen die in deze omgeving zijn of komen.
Voor het Slotermeer kan ook een andere waterrijke omgeving model staan.
Met dit boeiend klankbeeldverhaal beleeft u de onderzoekingen van Gerrit mee.

INDIEN er nog tijd over is gaan we weer ons bekende “Hoe is het met jouw aquarium” doen.
Komen dus, want het is voor onze spreker, maar ook voor het bestuur prettig als er een goede
opkomst is.
Het bestuur rekent op u, en neem gerust ook een goede kennis of familie mee. Het bestuur.
Uitslag avond District Noord Nederland.
Op zaterdag 15 maart 2008 is er de gezellige en leerzame
uitslag avond van de District keuring van Noord Nederland.
Twee leden van de aquarium vereniging
“Natuur in Huis” Heerenveen hebben aan deze keuring mee
gedaan. Het zijn de leden Ale Rinzema met een speciaal
aquarium en Beert Schottmans met een gezelschap aquarium.
Natuurlijk zijn we nieuwsgierig wat de uitslag is, en daarom
gaan we ook kijken en genieten.
De leden kunnen zich opgeven op de verenigingsavond van
woensdag 12 maart, zodat we kunnen carpoolen.
Voor diegene die op eigen gelegenheid naar deze mooie avond
gaan is hier het adres.
‘t Vinkenhuys, Diamantlaan 94, 9743 BJ Groningen
Aanvang van de avond is 20.00 uur en de zaal is open om
19.30 uur.
De toegang is gratis, en in de pauze een prachtige loterij.
Belangstelling? Geef u op, op de ledenavond.
U gaat mee op eigen risico
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Ton van der Toolen.
Hier weer een stukje over mijn aquarium.

Aangezien ik een standaard verlichting heb in mijn bak, namelijk twee tl buizen in serie
geschakeld, kan mijn verlichting dus alleen maar aan en uitgeschakeld worden.
Dit is natuurlijk niet ideaal, in één keer vol aan.
Ik vind ook niet dat dit zo hoort, want we willen uiteindelijk de natuur in onze bak zo goed
mogelijk nabootsen, toch?
Maar ja wat dan? Een losse lamp op een tijdschakelaar is een optie, maar daar is wel ruimte in de
lichtkap voor nodig, en hoe bevestig je een losse lamp. Ik was er nog niet uit.
Tot ik mijn achterbuurman Wil Rosener-Manz sprak.
Hij heeft een zelfgebouwde lichtdimmer met de werking dat het licht langzaam steeds sterker
wordt en langzaam weer uit gaat.
Ik kreeg van Wil een schema hoe zo’n dimmer te maken en heb die meegenomen naar mijn werk
en aan een colega elektromonteur gevraagd of dit te maken viel.
Hij vertelde mij dat dit nog niet zo eenvoudig was omdat ik T5 lampen heb, anders dan bij het
aquarium van Wil.
Weer een probleem, dacht ik, maar mijn collega vertelde mijn dat lichtdimmers voor
T5 verlichting wel te koop moest zijn.
Dus ik diverse verlichtingswinkels bezocht, maar die konden mij niet helpen,
of nog nooit van gehoord of verkopen wij niet.
Dus nog geen stap verder.
Dan internet maar. Lichtdimmer ingetypt en ja hoor, daar stond het: de Flora-mate.
Ik heb de Flora-mate dimmer gelijk besteld maar ik heb hem nog niet,
dus hoe het werkt en bevalt, dat horen jullie de volgende keer wel.
Groeten Ton
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Ale Rinzema heeft te koop een UV apparaat van JBL aqua Cristal van 9 watt.
Het UV filter is één maand gebruikt en de vraagprijs is € 60,00. Geschikt voor aquarium of kleine vijver.
Er is een volglas aquarium te koop met lichtkap en één TL buis. De afmeting van dit aquarium is
40x40x100 cm en het glas is krasvrij. De kleur van de lichtkap is wit. De prijs is tegen elk aannemelijk bod,
en het geld komt ten goede aan de verenigingskas.
Twijfelt u over het aquariumwater neem dan een flesje aquariumwater mee naar de ledenavond.
Het flesje moet geheel gevuld zijn in verband met het meten van de zuurgraad.
Bij de Pets Place winkels in Heerenveen, Wolvega, Joure en Bergum krijgt u op vertoon
van de ledenpas korting.
Zijn er vragen op aquarium gebied…. Bel of mail ons
Bij C. Hofstee, Grindweg 71, Wolvega kunt u terecht voor het vullen van alle maten CO2 flessen.
Voor een afspraak kunt u bellen 0561 616208.
Heeft u een computer en e-mail, dan willen we graag het e-mail adres van u om de uitnodiging
naar u toe te sturen.
Als vereniging zijn wij op zoek naar een eenvoudig huishoudelijk reglement. Dit wil het bestuur graag omdat
wij dan een leidraad hebben over het besturen van de vereniging.
Onze vraag is wie heeft een eenvoudig reglement van een andere vereniging thuis die we kunnen aanpassen
voor onze vereniging.

