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Wij nodigen u graag uit voor een lezing

Een plantje meer 
of minder: 

“maakt dat uit ?” 
door Theo van Meegen en Hans Meulblok

Datum: maandag 6 maart 2017
Aanvang: 20.00 uur

Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

In deze nieuwe plantenlezing laten wij u zien dat planten 
in een aquarium wezenlijk zijn. Maar hoe zorg je ervoor 
dat je een mooi plantenbestand krijgt en houdt. We ho-

pen u met deze lezing hiervoor wat handvatten aan te reiken 
en laten diverse mooie en minder mooie “bakken” de revue 
passeren. De soorten rijkdom is gigantisch en we zullen altijd 

keuzes moeten maken, ook in deze lezing dus. 

Niet alle aandacht gaat uit naar “nieuwe” planten maar ook 
de “oude” krijgen de aandacht die ze verdienen. Ook de laat-
ste trend wordt aangestipt en we kijken hoe dat bij een enkele 
liefhebber in de praktijk gebracht wordt. Natuurlijk wordt ook 
aandacht besteed aan het fenomeen keuren en zal dat gedu-
rende de hele presentatie een rol op de achtergrond spelen als 
er gesproken wordt over het maken van m.n. combinaties en 

positie van plantengroepen.

Graag zien we u as maandag 6 februari!

Uitnodiging
maandag 

6 maart 2017
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Verslag van de 
verenigingsavond 

van 6 februari
door Daniel Aarts

Verslag van 
de  Jaar-
v e r g a d e -

ring  2017 van AV 
de Siervis. 

Er waren 18 aanwe-
zigen. 

De notulen van vorig 
jaar werden zonder 
opmerkingen goed-
gekeurd. De in- en uit-
gaande post is via Peter 
van der Ark voor de lief-
hebber in te zien na af-
spraak. Naar aanleiding 
van een vraag werd de 
zorgelijke situatie rondom 
de NBAT besproken. Hier-
na volgt het verslag van 
de secretaris dat zonder 
verdere opmerkingen werd 
goedgekeurd. 

De kascommissie heeft de 
boeken nagekeken en alles 
goed bevonden, maar er kan 
geen offi ciële goedkeuring 
zijn omdat de kascommissie 
niet helemaal aanwezig is. 
Dit wordt later dus offi cieel ge-
maakt. Theo van Kan en Louk 

Beduwe zullen volgend jaar 
kascommissie zijn. Paul Tas zal 
toetreden tot de kascommissie.

Het rooster ziet er nu als volgt 
uit:
A) Louk Beduwe, 2e jaar
B) Theo van Kan, 1e jaar
C) Paul Tas, reservelid

We zijn een fi nancieel gezonde 
vereniging. Omdat het voorge-
stelde budget steeds niet ver-
bruikt wordt, is besloten dit jaar 
geen begroting te maken en met 
zorg activiteiten te organiseren. 
Dit wel te blijven monitoren en 
volgend jaar te bezien hoe dit 
heeft gewerkt.

Bestuur: De aftredende be-
stuursleden Reginald en Piet 
worden  unaniem herkozen.

Het rooster ziet er nu als volgt 
uit: 
A) 2018: Daniel Aarts
B) 2019: Ton van Tilburg en Jan 
Wildeboer
C) 2020: Peter van der Ark
D)2021: Piet van Dongen en 
Reginald Kluijtmans
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Het bestuur doet het voorstel 
om een alternatief voor de tra-
ditionele aquarium keuring op 
te zetten.  Er lijkt meer dan vol-
doende draagvlak voor te zijn 
en het zal verder uitgewerkt 
gaan worden. 

We vragen de leden om mee te 
denken over de jubileum ten-
toonstelling en ideeën in te stu-
ren.  De deadline is eind maart. 
Er zal een werkgroep opgezet 
worden om alles uit te werken 
en uit te voeren. 

Er is een vraag om de excursie 
van een paar jaar geleden naar 
noord Frankrijk Boulogne) te 
herhalen.

Charles vraagt of er een moge-
lijkheid is om als club een vis-
soort te adopteren en er mee te 
kweken. 

Paul Tas geeft aan bezig te zijn 
met de bouw van een aquarium 
en geeft aan dat het een leuk 
idee kan zijn om deze bouw te 
volgen. Er worden afspraken 
gemaakt foto’s te maken met 
Reginald. 

Daniel vraagt om hulp bij het 
opknappen/schoonmaken van 
de vijver bij het hospice in Don-
gen, er zal in het boekje een 
oproep geplaatst worden, enke-
le leden geven al direct aan te 

willen helpen. 

Aan het einde van de jaarver-
gadering schrijven we ook nog 
eens twee nieuwe leden in 
waarmee nog maar eens on-
derstreept lijkt te worden dat we 
als vereniging niets te klagen 
hebben en gezond zijn. 

Evenementen 2017

4 maart: ADA Aquascapingdag Za-
jac Duisburg (D)

11 maart: beurs Franière (Namen, 
B)

12 maart 2017: Ruilbeurs Izegem 
(B), Nationale Cichlidendag 2015 
Odijk, Reptilica Arnhem, Beurs 
Baudour (B)

18 maart: Bijeenkomst WAP Maarn

19 maart: Twentse Aqua-Terra 
beurs Almelo

25 maart: congres AKFB Gosse-
lies (B), bijeenkomst IRG lands-
groep België Klein-Willebroek (B)

2 april: AquaVaria Voorjaarsbeurs 
Boxtel, Reptielenbeurs Dortmund 
(D)

8 april: ALV met aansluitend lezing 

NVC Odijk, Kikkerdag Nieuwegein

15 april 2017: Bijeenkomst met 
visbeurs KFN Maarn

16 april: Terraria Houten (Utrecht)

22 april: aquarium- en orchideeën-
beurs La Louvière (B)

22 en 23 april: Interkoi en Aquaris-
tiek Kalkar (D)

28 t/m 30 april: Animal Event Hil-
varenbeek

29 april: Opendeurdag Betta Bug-
genhout (B)

30 april: Terrariumbeurs Hannover 
(D)

7 mei: Terraria Gent (B)

14 mei: Ruilbeurs Blauwe Alg Kes-
sel (B)

20 mei: Bijeenkomst Poecilia 
Maarn

21 mei: Reptilica Arnhem

27 mei: Bijeenkomst NVC Odijk

   @@@@@@@@@@@
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Zoals elk jaar 
zal ook dit 
jaar weer 

een uitslag worden 
georganiseerd m.b.t. 
de Districtskeuring 
van het district Bra-
bant van de NBAT.

De uitslag vindt plaats 
op zaterdag 18 maart 
en het programma ziet 
er als volgt uit:

19.00 uur: Zaal open

19.30 uur: Ontvangst 
met koffi e of thee, en 
welkomst woord door de 
voorzitter.

20.00 uur : Presentatie van 
de gekeurde vivariums door 
John Frencken en Hans 
Meulblok

21.30 uur: Pauze en loten 
verkoop 

22.00 uur: Uitslag keuring

22.30 uur: Trekking loterij

22.45 uur: Sluiting
 
Voor wie dit wil kan tijdens  de 
avond iets nuttigen b.v. een 
broodje kroket/frikandel o.i.d. 
aan de bar
 
De koffi e/thee is gratis, ook zul-
len er op die avond hapjes wor-
den geserveerd.  

Adres:
Aengelbertlaan 60, 5342 LA, Oss 
tel.: 0412 626058/0631011309
Clubgebouw MCO-Xiphop-
horus

Voor wie hun navigatie gaat ge-
bruiken kunnen het beste Aen-
gelbertlaan 20 of coördinaten; 
N 51°45’09.3” O 5°33’21.2” in-
voeren anders kan het zijn dat 
uw navigatie u via een (verkeer-
de) route naar het adres stuurt 
waarbij u voor een doodlopende 
weg komt te staan bij een hotel.

@@@@@@@@

Uitslag
Districtskeuring

2017
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Impressie Nieuwjaarsbeurs 2017

We kijken terug op een meer dan geslaagde beurs! Steeds meer bezoekers weten de weg 
naar het Oelbert gymnasium te vinden in Oosterhout. Met veel plezier kijken we terug en 
uiteraard zijn we ook alwaar bezig met de volgende, de 13e beurs in 2018, ons jubileum-

jaar. Hieronder en de volgende pagina’s een impressie van de beurs eind januari jl.
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 Het complete    tuincentrum
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Ledeninfo
Contributie

Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + Het Aquarium
lid € 35 € 51 € 69

60 + € 30 € 46 € 64

jeugdlid € 30 € 46 € 64

huisgenoot € 15 nvt nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

Inschrijving geschiedt door storting op Rabobanknummer: NL51 RABO 0156 5821 63 t.n.v.  
A.V. ‘De Siervis’, Oosterhout, of per kas op de verenigingsavond op de eerste maandag van 
de maand. Het lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de volgende maand nadat het 

inschrijfgeld en de contributie is ontvangen. Opzegging van het lidmaatschap kan eenmaal per 
jaar en dient SCHRIFTELIJK te gebeuren voor 1 september van het lopende jaar.

U kunt lid worden door een mail te sturen naar info@desiervis.nl of ga naar onze website: 
www.desiervis.nl





Bezoek ook eens onze adverteerders. 
Dankzij hen kunnen we de vele activiteiten ontplooien en deze nieuws-

brief voor u maken.




