Jaargang 38 Nummer 9
www.terracollinaria.nl

april 2018

E-mail: info.terracollinaria@gmail.com

TC

Vrijdag 13 april a.s. onze hobby avond bij uitstek ! !
Vraag : Heb jij LED verlichting boven je aquarium ?
Nou Luc wel !
En hij gaat ons de 13e april alles haarfijn uit de doeken doen.
Want hij is super tevreden met zijn “LEDJES”.
Duur ?
Volgens LUC helemaal niet.
Misschien kan Ton ook van de partij zijn. Hij is immers de “aanstichter”
van Luc ’s LED-verhaal.
Zorg dat je deze avond niet mist !
Uiteraard zijn er foto’s via onze beamer.
Ook op jouw verhaal, over jouw aquarium, zitten we te wachten.
Dus vraag en je krijgt antwoord met oplossingen.
Laat je aquarium zien en vertel ons waar je mee bezig bent.
Zo wordt het een boeiende, levendige, leerzame hobby avond !
En dan zijn er ook nog : de bewegende beelden van de districtskeuring 2017/2018.
Jan Gilissen is districtskampioen met zijn gezelschapsaquarium en Luc Souren is 2e met zijn
vijver.
Dat wordt smullen !
Dus tot vrijdagavond 13 april om 19.30u. in Rocca ! !
Jullie bestuur.
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Uitstapje Burgers Zoo met rondleiding achter
de schermen op 16 juni.
Er zijn nog 10 plaatsen beschikbaar in de bus, dus meld je aan nu het nog gaat!!!
De inschrijving stopt eind april.
Hierna zal de penningmeester de rekening sturen.
Hier nog eens de uitnodiging.
Dit wordt een bijzonder bezoek aan deze dierentuin.
Want :
1 Alle leden en huisgenootleden (zij betalen € 15,00 per jaar voor hun
lidmaatschap) van Terra Collinaria gaan helemaal gratis mee ! !
2 Bij Burgers Zoo krijgen we een rondleiding achter de schermen van
The Ocean.
Dat is toch super voor elk lid !
We hebben in de bus van Slangen plaats voor 50 personen.
Daarom mogen natuurlijk ook andere mensen mee.
Zoals huisgenoten die geen contributie betalen, buren, kennissen en vrienden.
Natuurlijk kan dat niet gratis !
Hieronder een overzicht van de bijdrage, die Terra Collinaria vraagt :
A
B
C
D
E
F

Leden Terra Collinaria
Huisgenoten, die lid zijn van Terra Collinaria
Huisgenoten die geen lid zijn
Adspirant leden (cursisten cursus 2018)
Kinderen t/m 4 jaar
Alle anderen

Gratis
Gratis
€ 25,00
€ 25,00
Gratis
€ 25,00

Op dit moment zijn er al 20 gegadigden !
Dus denk niet te lang. Die het eerst komt, het eerst maalt.
En . . . vol is vol ! !
Programma zondag 16 juni a.s. :
Vertrek
Aankomst in Arnhem
Rondleiding
Vertrek
Terug klooster Wittem

:
:
:
:
:

08.30 u vanaf parkeerplaats bij klooster Wittem
10.30 u
11.30 u
17.00 u
19.00 u.
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