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TC
Clubgenoten mede-hobbyisten,
Vrijdag 15 maart is onze volgende bijeenkomst.
We hebben een programma waarin jullie een grote rol spelen ! !
Immers we beginnen met onderwerpen die jullie zelf aan de orde stellen.
Of het nu eigen ervaringen zijn met je aquarium, vragen over iets dat plotseling in je aquarium is
gebeurd, over iets dat je gelezen hebt of je ter ore is gekomen.
Alles is welkom om te bespreken ! !
Het programma voor vrijdagavond ziet er als volgt uit :
1 Leden aan het woord : vragen, eigen ervaringen enz.
2 Genieten van de DVD keuringen district Zuid Limburg 2017/2018 met vijvers en
aquaria.
(Van onze vereniging zijn de aquaria te zien van Jan Gilissen, Paul Gielkens en
Huub Bos)
3 Voor zover er nog tijd is : gaan we van een van de aquaria van een van onze
deelnemers de vissen nader bekijken.
Hierbij willen we hetzelfde systeem gebruiken als bij de planten.
Volgens ons een boeiende, gevarieerde hobby geniet avond!
4 We sluiten deze bijeenkomst af met een planten ruilbeurs !
Dus : heb je planten die je kunt toppen ?
Doe dat dan volgende week donderdag en breng ze
vrijdagavond 15 maart mee. Er is altijd iemand blij mee !
Tot ziens bij onze hobbybijeenkomst op vrijdag 15 maart a.s.
We treffen elkaar in ons clublokaal, de parochiezaal naast de kerk in Gulpen.
We beginnen om 19.30u.
Jullie bestuur.
P.S. : wil je iets van je aquarium laten zien ?
Geen probleem !
Zet het op een stick en wij projecteren het !
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Beste clubgenoten,
Onlangs heb ik een fatale crash in mijn aquarium gehad. Ten gevolge van een Co2 vergiftiging is
mijn hele vissenbestand gesneuveld; ca. 80 stuks en inclusief mijn trotse bezit de Boesemanie's.
Ook het plantenbestand is grotendeels verdwenen. Mijn vraag is of jullie, als je toch gaat
toppen, mij de plantjes willen meebrengen naar de bijeenkomst. Alles is welkom.
Alvast bedankt hiervoor.
Nic Luijten
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