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itnodiging
Hierbij nodigen wij u uit voor een verenigingsavond
Deze avond wordt gehouden op woensdag 25 februari 2009.
te Haskerdijken in het dorpshuis “Het Deelhuis” aan het Tolvepaed 2,
en de aanvang is 19.30 uur.
Deze avond staat in het teken van in-verkoop
van aquarium artikelen die overtollig zijn en niet meer gebruikt worden
door de eigenaar.
En natuurlijk na de pauze de vragenronde; “hoe is het met jouw aquarium”.
Noteer alvast
in uw agenda
Data ledenavonden
25 maart 2009.
22 april 2009.
Aanvang 19.30 uur
het zijn woensdag
avonden.
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Na het welkomstwoord beginnen we met bestuursmededelingen
zoals ingekomen stukken.
Daarna gaan we meegenomen aquaria spullen verkopen, die misschien al
jaren in de schuur of zolder liggen en niet meer gebruikt worden
door de eigenaar.
Wij denken aan pompen groot of klein, binnenfilters, slangen,luchtpompjes
of wat dan ook.
Maar ook voor verlichting zoals tl-lampvoetjes, smoorspoelen (VSA)
en starterhouders.
Het kan zo zijn dat een aquariaan dat juist nodig heeft en kan gebruiken.
Maar ook is het mogelijk om kapotte motorfilter mee te nemen,
want het zal zo kunnen dat van twee kapotte motorfilters een goede is te maken.
Prijzen van de artikelen worden door de eigenaar en de koper zelf bepaald.
Het bestuur hoopt op een vrijwillige donatie voor de clubkas.
Dus meenemen die spullen en wie weet maak je een ander blij.
Het bestuur
Zaterdag 21 maart 2009.
Dan is er de uitslag van de Districtskeuring die plaats zal vinden in restaurant
“De Koningshof”’ in Heerenveen. Voor ons als vereniging uit Heerenveen en omgeving
is het nu eens dicht bij. Wij verwachten dan ook dat er veel leden, huisgenoten en
belangstellenden naar deze interessante avond zullen komen.
De toegang van deze mooie avond is GRATIS, ook voor huisgenoten en belangstellenden.
De onkosten van de keuring en deze avond worden bekostigd door een grote verloting.
Er zijn aquariumzaken en andere winkels benaderd om een prijzen beschikbaar te stellen,
en er is royaal gegeven.
Er is ook gevraagd aan onze leden om een prijsje beschikbaar te stellen en er is
goed op gereageerd.
Heeft u het vergeten dan kan u nog altijd een prijsje meenemen op de
ledenavond van 25 februari.
Alvast bedankt, het bestuur.

