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Uitnodiging voor de bijeenkomst 18 oktober.
Deze zal in het teken staan van ons aquarium.
Vragen en problemen zijn aan de orde.
Verdere informatie volgt.

Zaterdag 28 september heeft onze vereniging gestaan op de Doedag bij
Jumper outlet Beek.
Hier heeft onze vereniging een showaquarium ingericht.
Dit hebben wij gedaan om onze vereniging te promoten.
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Keuring: wedstrijd of advieskeuring?
Wij hebben keurmeester Peter-Jan Taheij bereid gevonden om op
zondag 19 januari 2020 te keuren.
Hij zal een wedstijd of een advieskeuring doen.
Dus wil je een expert naar je aquarium laten kijken en goede tips te krijgen geef je op!
Het zal je op die zondag een uurtje kosten, maar het zal je veel opleveren.
Aanmelden bij Joop bootzj@hotmail.com of op de bijeenkomst van 18 oktober.

Naar de Vivariumbeurs
Op zaterdag 2 en zondag 3 november a.s. wordt in Rosmalen, in het Autotron, de jaarlijkse
Vivariumbeurs gehouden.
Een grote beurs waar op aquariumgebied heel veel te zien, te horen en te kopen is.
Kijk daarom op : www.vivariumbeurs.nl.
Als Terra Collinaria gaan we deze beurs bezoeken op zaterdag 2 nov.
We gaan er carpoolend naar toe.
De reiskosten betaalt de vereniging.
Voor jou, als bezoeker, betaal je alleen de entree. (€ 12,50)
Als je een flyer hebt krijg je korting ! !
Belangstelling ?
Geef je voor 20 oktober op bij Joop Bootz. (06-80048104)
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Naar de uitslag van de Landelijke Huiskeuring van de NBAT
Deze vindt plaats op zaterdag 12 oktober in Maarn.
Dat is dus al snel ! !
Dit is voor elke aquariaan dé kans om te genieten van de beste vijvers en aquaria in
Nederland. Bovendien kun je er meer dan genoeg ideeën opdoen voor je eigen vijver of
aquarium.
Het programma ziet er als volgt uit :
13:00-13:30 uur Presentatie categorie A1
13:45-14:00 uur Presentatie categorie C1/2
14:00-14:30 uur Presentatie categorie A2/3
14:45-15:15 uur Presentatie categorie B1/2 & D1/2/3 (samengevoegd vanwege laag
deelnemers aantal)
16:00 uur Uitslag Landelijke keuring
16:30 uur Uitreiking speciale onderscheidingen 't Hoofd & WA Tomey
16:45 uur Sluiting door voorzitter
Laat deze kans niet liggen en meld je aan bij Joop vóór 9 okt.
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