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Bijeenkomst 23 maart
Aanvang 19.30 uur
Rocca Gulpen

Lezing van Henk Grundmeijer.
Labyrintvissen in beeld en woord' neemt u mee langs de
mooiste soorten. Ik ben een kweker en u zult dus ook de balts,
paringen, nesten en jongen zien van diverse soorten.
Speciale aandacht voor de Chocoladegoerami die ik
verschillende keren heb gekweekt.
Prachtige vissen, mooie verhalen en interactie met de
bezoekers, dat kunt u van mij verwachten.

Wij verwachten een boeiende lezing en voor de liefhebbers van deze speciale vissen moet het
een uitgelezen kans zijn om de kweker vragen te stellen.
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Leden en vrienden van Terra Collinaria
Hieronder een bijzondere bijeenkomst.
Kom onze deelnemers van de DZL keuring steunen.
Programma uitslag DZL keuringen 2017/2018
Dag : zondag 25 maart 2018
Tijd : 14.00u. – 19.00u.
Plaats : nieuw gemeenschapshuis Oos Heim, Margraten
Clermontstraat 10, Margraten
Programma :
13.45u.
14.00u.
14.15u.
15.00u.

:
:
:
:

ontvangst deelnemers keuring en verdere genodigden.
welkomstwoord door voorzitter DZL.
presentatie gekeurde vivaria d.m.v. beamerprojectie : foto’s en video
bekend maken uitslag keuring vijvers en aquaria

15.30u. : lezing door Piet Vergoossen
Een boeiend reisverslag over Costa Rica. Piet is een zeer prettige
verteller en beschikt over een, zelf gemaakte powerpoint presentatie,
die meer dan de moeite waard is. Voor elke natuurliefhebber,
aquariaan en geïnteresseerde een geweldige ervaring.
18.15u. : Verloting prijzen tombola.
18.45u. : Welke vereniging sleept de Verenigingsprijs in de wacht ? ? ? ?
19.00u. : Afsluiting bijeenkomst

Het bestuur van het DZL nodigt jullie van ganser harte uit voor deze middag.
Het wordt voor iedere aanwezige een gezellige, spannende en interessante middag ! Ook
vrienden, buren en kennissen zijn van harte welkom !
Naast de tombola hebben we uiteraard weer de verenigingsprijs in de aanbieding.
Én ook nog . . . . . . ?
Wij rekenen op veel belangstelling.
Bestuur DZL.
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Korte inhoud van de Costa Rica lezing
Costa Rica heeft een groot aantal beschermde nationale parken waar nog veel primair
regenwoud te vinden is en waar natuurliefhebbers nog veel mooie gebieden kunnen bezoeken.
San José
De hoofdstad ligt in het midden van het land, op een hoogte van ongeveer 1170 meter. Aan
het einde van de jaren negentig had de stad 329.000 inwoners. Sinds de tweede helft van de
20e eeuw is de stad snel gegroeid: in 1950 waren er nog maar 87.000 inwoners maar thans
telt San José ongeveer 1,9 miljoen inwoners.
Trogon Lodge
Deze lodge is gelegen in een schitterend gebied van het hoogste gebergte van Costa Rica, de
cerro de la Muerte. De lodge heeft een prachtige tuin met forelvijver. We zijn hier op zoek
gegaan naar een van de mooiste vogels van Midden-Amerika, de quetzal.
Corcovado
Vanuit Sierpe kan men met een bootje over de Sierpe rivier naar de lodge Guaria de Osa
nabij het Nationaal Park Corcovado, het meest ongerepte gebied van Costa Rica. Men waant
zich hier met de rondvliegende ara’s op een “Bounty eiland”. Vanuit de lodge werd een bezoek
gebracht aan het Park Corcovado waar alleen met een gids tochten gemaakt kunnen worden
door het ongerepte regenwoud. Overnachten deden we in Sirena, het parkwachtershuis.

Manuel Antonio
Gelegen aan de Atlantische kust van Costa Rica ligt het park Manuel Antonio, een van Costa
Rica’s favoriete toeristische bestemmingen. De prachtige witte zandstranden omgeven door
een uitbundige jungle en een verbazingwekkende varieteit aan wilde dieren.
Monteverde
Wie Costa Rica bezoekt mag de nevelwouden van Monteverde niet vergeten. Een groene oase
in het noorden van Costa Rica. De vegetatie is hier zeer uitbundig en hierdoor wordt
wandelen in dit park een genot.

La Rincon de la Vieja
Dit park ligt noordoostelijk van de stad Liberia. De hoogtepunten van dit park bestaan uit een
overvloedige fauna, prachtige watervallen en indrukwekkende geologische activiteiten.
Bubbelende, kokende bronnen van modder, sulfaat bronnen, hete stoom, enz.
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La Fortuna en de Arenal
Vlakbij het plaatsje La Fortuna, ligt de bijna perfect kegelvormige Arenal vulkaan. De
hellingen zijn glad en onbegroeid, op de lager gelegen hellingen is een weelderige jungle.
Caño Negro
Het Caño Negro wetland dicht bij de grens met Nicaragua is een echte aanrader. Met een
bootje vaar je enkele uren over de rivier in het midden van de jungle. Vanaf de boot zie je de
vele bewoners van de jungle: kaaimannen, ijsvogels, aalscholvers, zilverreigers, brulapen enz.
Tortuguero
Tortuguero is niet alleen de naam van het park maar ook het enige dorp, de belangrijkste
rivier en een heuvel in het gebied, de Cerro Tortuguero. Er is een bootreis van zo’n 3 uur
nodig om er te komen en deze is al een belevenis op zich omdat er langs de kant en in het
water vogels, krokodillen, schildpadden en ander leven valt waar te nemen. Het park en zijn
omgeving is een moerassig en waterrijk gebied. Het is de belangrijkste Caribische
broedplaats voor groene zeeschildpadden.
Cahuita en Puerto Viejo
Beide plaatsen zijn gelegen aan de Caribische kant van Costa Rica. Cahuita bestaat uit een
hoofdstraat met wat barretjes, restaurants en kleine hotels en is kleiner dan Puerto Viejo.
Puerto Viejo is het reggaedorp van Costa Rica. De Caribische invloed is te zien in de mensen
en te horen in de muziek.
Gandoca Manzanillo
Het laatste mooie gebied wat we in 2006 bezochten was Het National Park Gandoca
Manzanillo. Eén van de mooiste gebieden van Costa Rica met haar witte Caribische stranden
en palmen een waar paradijs.
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