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Bestuur A.V. Terra Collinaria 

 

Voorzitter    Huub Bos 

Landsraderweg 16 

6271 NT  Gulpen 

haj.bos@outlook.com 

06 2810 3040 

Secretaris  Joop Bootz 

Albert Schweitzerstraat 8 

6269 EC  Margraten 

info.terracollinaria@gmail.com 

06 8004 8104 

043 4581883 

Penningmeester Nic Luijten  

Ingendaalstraat 17 

nicluijten@gmail.com 

6241 DD  Bunde 

06 2136 1220 

043 364 1832 

Lid  Winand Weusten 

Veldekestraat 22 

6269 EE  Margraten 

fam.weustendinjens@gmail.com 

06 1220 5732 

043 851 6058 
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Clubgenoten, 

 
N.a.v. de inbreng en reactie van Ger Prevoo, die onze plantencentrale beheert, 

m.b.t. het artikel “Handhaven Plantencentrale” in onze TCN 1 van 2023, 

vinden wij, het bestuur, dat het genoemd artikel een nadere toelichting en 

aanvulling nodig heeft. 

 

1 Er is niet vermeld dat in de periode, dat onze plantencentrale bestaat, het 

coronavirus het gebruik van de centrale flink heeft belemmerd.  

Het gebruik in die  periode (2020 en 2021) was/kon maar heel minimaal zijn. 

 

2 Wat duidelijker geformuleerd had moeten worden, is dat de totale kosten 

van € 1026,94 betrekking hebben op de 3 jaar dat onze plantencentrale nu 

bestaat. En niet alleen op 2022. Dat zou immers zo gelezen kunnen worden. 

 

3 In die € 1026,94 zit ook een bedrag dat uitgegeven is voor de vervanging 

van de verlichting en een verwarmingselement. Deze materialen zijn nog 

meerdere jaren te gebruiken.  

 

4 Het totaal aantal gebruikers van de plantencentrale over de hele periode  

(3 jaar) is 20. 

 

5 Tot slot willen wij benadrukken dat Ger veel vrijwillige uren aan onze 

plantencentrale besteed heeft.  

Het bestuur is hem daar zeer erkentelijk voor.  
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Huiskeuring 2023 

Dit jaar organiseren wij weer een huiskeuring op zaterdag 4 maart. 

Meedoen kan op twee manieren: 

1e  Je doet mee aan de wedstrijd keuring. 

Dan krijg je punten ( ook uitleg en punten waarop je moet letten of 

verbeteren) en er is dan een uitslag. 

2e Je doet mee aan de advieskeuring.  

Je krijgt dan voor je eigen aquarium een gedegen advies van de 

keurmeester. Dit krijg je ook op papier. 

Er worden geen punten gegeven en er is geen wedstijd aan verbonden. 

 

Er zal gekeurd worden door de Bondskeurmeester Peter Jan Taheij. 

Opgeven voor deze keuring bij secretaris bootzj@hotmail.com. 

Mag ook op de jaarvergadering op 13 januari. 
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Activiteiten 2023 
Datum   Activiteit 
 
 
 
vrijdag 13 januari 2023 Jaarvergadering 

vrijdag 10 februari Nick Grosfeld landelijke gezelschap aquaria 

zaterdag 4 maart Huiskeuring Peter Jan Taheij 

zondag 26 maart Uitslag keuring feestmiddag 

vrijdag 14 april Eigen inbreng 

zondag 23 april Bak van de maand  

vrijdag 12 mei Nick Grosfeld   Paludarium 

vrijdag 9 juni Eigen inbreng 

zondag 25 juni Bak van de maand  

vrijdag 21 juli Voervangen 

vrijdag 22 september  Eigen inbreng 

zondag 24 september Bak van de maand  

vrijdag 20 oktober Nick Grosfeld gezelschap vissen uit Afrika 

vrijdag 17 november Eigen inbreng 

vrijdag 15 december Jan Verheijden natuurfilm 

vrijdag 19 januari 2024 Jaarvergadering 

 

  

Verenigingsbijeenkomsten 
Kapelaan Pendersplein 10 Gulpen       Aanvang 19:30 uur 

 
 
 
 


