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TC
Onze groepsapp
De volgende leden hebben zich al bij Joop aangemeld voor onze app met de naam :

Aquarium Groep
Het zijn : Joop Bootz, Ton Gaertner, Hylke Nijholt, John Lejeune, Nic Luijten, Huub Bos, Ed
smeets, Erwin Weishaupt, Kelly Welling en Charel Bal.
Onze beheerder, Ton Gaertner, is daar al heel tevreden mee.
Maar het zou natuurlijk helemaal te gek zijn als we met zijn allen aan deze Aquarium Groep
mee doen.
Daarom nog eens deze oproep :
Meld je bij Joop Bootz aan per app (06-80048104). Hij zorgt dan voor de rest.

Opnames voor onze Jubileum Video.
In onze TCN no.18 van sept. hebben we aangekondigd dat we,
n.a.v. ons 40 jarig jubileum, een overzicht gaan maken van alle
aquaria binnen onze vereniging. Dus ook jouw aquarium komt in
dit overzicht.
Het wordt een videofilm die Jan Verheijden gaat opnemen en
samenstellen.
Hij zal ongeveer een half uur nodig hebben voor de opnames.
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Je krijgt van te voren bericht over dag en tijd dat hij naar jou toe komt. Uiteraard zijn er
verschuivingen mogelijk mocht de planning bij jou niet passen.
Jan wordt begeleid door een van onze bestuursleden.
Natuurlijk gaan wij er van uit dat ook jouw aquarium straks op de video staat.
Als je, wat wij niet hopen, vindt dat jouw aquarium niet opgenomen mag (kan) worden, kun je
dat aan Joop Bootz laten weten. Per mail (bootzj@hotmail.com) of telefonisch (0680048104). Graag vóór 18 okt. a.s.
Daarna beginnen we met het plannen van de opnames.
Wij rekenen op jullie allemaal.

Bijeenkomst vrijdag 29 oktober ’21
Aanvang 19.30 u
Nic Luijten en Joop Bootz zullen aan de hand van PowerPoint de belevenissen van het opnieuw
inrichten en in het geval van Joop het grondig reinigen van hun aquarium.
Zie hun pogingen en ook hun fouten, geef commentaar en laat je inspireren door hun soms
moedige pogingen om het goed te doen.

De Raboclubactie loopt nog: STEM OP Terra Collinaria.
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