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Met zijn allen naar

Wanneer ?
Hoe laat vertrek ?
Waar vertrekken we ?
Vervoer ?

Zaterdag 24 november a.s.
09.00 u
parkeerplaats achter Rocca, (clublokaal) Landsraderweg,
Gulpen
per auto, carpoolen

Wat kun je er verwachten ?
De grootste aquariumbeurs van Nederland !
Dus heel veel boeiende dingen over onze hobby.
Uiteraard veel vissen, planten, techniek, enz. enz.
Maar er is meer !
De uitslag van de Landelijke Huiskeuring!
Hieraan heeft ons lid Jan Gilissen meegedaan !
Hem gaan we natuurlijk steunen ! Want voor Jan is het zo :
Hoe meer Terra Collinarianen aanwezig zijn, des te beter voelt hij zich op zijn gemak !
Voordat de uitslag bekend gemaakt wordt, kunnen we volop genieten van powerpoint presentaties
van de deelnemende vivaria.
Dat is elk jaar smullen. Want we zien dan de mooiste, beste en gezondste vivaria van Nederland.
Naast de grote tentoonstelling heeft de NBAT op deze zaterdag het volgende programma :
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Opening voorzitter

12:50 uur

Categorie C1/2 (Terrarium)

13:00 uur – 13:20 uur

Categorie A2/3 (Zoetwater speciaal)

13:30 uur – 14:00 uur

Categorie B1/2 (Zeewater) & D1/2/3 (vijver)

14:15 uur – 14.45 uur

Categorie A1 (gezelschap)

15:15 uur – 15:45 uur

Dankwoord voorzitter

15:50 uur

Uitslag

16:10 uur

Sluiting

16:40 uur

Welke presentaties jij bekijkt is jouw keus natuurlijk.
Jan heeft meegedaan in de categorie A1.
Wat kost een dagje Vivarium ?
1 Terra Collinaria betaalt de gereden km. aan de chauffeurs.
2 Een Vivarium kortingsbon ( zat bij H.A. van september) geeft € 2,50 korting op de
entree van € 12,50.
3 Terra Collinaria doet daar voor de leden nog een schepje boven op !
Ieder (aspirant/huisgenoot) lid krijgt van onze penningmeester € 2,50 handje
contantje.
Per saldo ben je dan voor slechts € 7,50 op Vivarium 2018 ! ! !
Heerlijk toch.
Aanmelden bij Nic Luijten (per mail : nicluijten@gmail.com of tel. 043-3641832) vóór :
maandag 19 nov. en graag aangeven of je wel of niet zou willen rijden naar Rosmalen.
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