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Clubgenoten, 

 
Inmiddels hebben we vorige week onze laatste bijeenkomst van 2019 gehad. 

We hebben kunnen genieten van een boeiend verhaal van Johan Egberts. 

Op zijn vele reizen heeft hij veel foto’s en videobeelden verzameld van vissen uit het 

Amazone gebied. Natuurlijk van de bekende zoals o.a. kardinalen, discussen, roodkoppen, 

maar ook van heel veel vissen die we niet kennen. Prachtige exemplaren, die werkelijk een 

schitterende aanvulling kunnen zijn op een aquarium met Zuid Amerika biotoop. De 

aanwezigen hebben volop kunnen genieten. 

Het einde van 2019 is dichtbij. Natuurlijk is dat een feestelijke periode met als 

hoogtepunten Kerstmis en “Oud op Nieuw”. 

Ik wens alle leden, huisgenootleden en verdere familie een mooi en gezellig Kerstfeest en een 

geweldige jaarwisseling met een gezonde sprong naar 2020 ! ! 

Zeker ook op hobbygebied wens ik jullie allemaal een schitterend aquarium met super 

gezonde vissen en planten. 

Uiteraard wens ik onze leden, die meedoen aan onze verenigingskeuring op 19 januari, heel 

veel succes ! (Trouwens, je kunt je nog steeds aanmelden. En waarom zou je dat niet doen?) 

Wat 2020 jullie als Terracollinarianen gaat brengen is bij het bestuur bekend, want ons 

jaarprogramma voor 2020 is rond. Het is meer dan de moeite waard ! Tijdens onze 

jaarvergadering op vrijdag 24 januari 2020 krijgen jullie een overzicht met uitleg. Dus 

reserveer 24 januari nu al in je agenda ! ! 

Verder wordt 2020 een bijzonder jaar !  

Het jaar van de voorbereiding van ons 40 jarig bestaansjubileum in 2021. 

Met zijn allen moeten we daar iets moois van maken. 

Als bestuur zijn we op zoek naar leden die graag een steentje willen bijdragen om van 

2021 een super jubileumjaar te maken. 

Iets voor jou ? 

Meld je aan voor onze werkgroep. 

 

Jullie voorzitter, 

Huub 
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