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Uitnodiging
woensdag 7 juni
2017
Wij nodigen u graag uit voor excursie naar:

Van Keulen Cichliden
Datum: Woensdag 7 juni 2017
Vertrek: 19.30 uur
Plaats: MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

D

e zomer breekt aan en we gaan naar buiten,
zo ook AV De Siervis. Deze maand gaan we op
woensdag 7 juni (let op, maandag 5 juni gaat niet
door ivm Pinksteren!) naar Van Keulen Cichliden in Woudenberg. Zij zijn geen onbekenden voor ons, ze staan immers sinds een aantal jaren ook op onze Nieuwjaarsbeurs.
We vertrekken om 19.30 u vanf het MEK in Oosterhout en
zullen dan ongeveer om 20.15 uur aankomen in Woudenberg. Daar aangekomen worden we ontvangen oa met een
lezing over West Afrika van Lex van Tilburg. Uiteraard is er
gelegenheid tot bezichtiging van de zaak.
We rijden zoveel mogelijk samen en er is zoals gebruikelijk
een vergoeding voor de reiskosten.

Graag tot 7 juni!
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Verslag van de
v ere n i g i ng s av o n d
van 8 mei

I

n een, zoals we
intussen
gewend zijn, bomvolle zaal waren dit
keer Jan en Margie
van de Heijden op
bezoek om te vertellen over hun ervaringen op het Indonesische eiland Borneo
en in het bijzonder het
noordelijke deel Sabah. En bij een lezing
bij de Siervis gaat het
natuurlijk over natuur.
Bij natuur op Borneo kan
je het beste een vergelijking maken met ons eigen
Nederland. Vroeger was
dit ook één groot oerbos.
Nu is het een vlakte van
biljartlakens (door sommigen wanhopig ‘weiland’ genoemd) met daartussen wat
natuurgebiedjes met een
hek eromheen. Datzelfde is
op Borneo gebeurd. 80% van
de natuur is verwoest, niet
door weiland maar door palmolieplantages en daartussen
bevinden een aantal vlekken
die we dan natuur mogen noe-

door Peter van der Ark

men. Er zijn wel wat verschillen.
Gelukkig heeft met besloten dat
het oerwoud tot 2 kilometer van
de oever van rivieren behouden
moeten blijven om de erosie niet
te groot te maken. Daarnaast
handhaven zich met moeite in
deze restanten nog wat olifanten (de zeldzame mini-Borneo
olifant) en natuurlijk onze verwant de Orang Oetan. Of dat
zo blijft is de vraag. Corruptie
is in Indonesië uitgevonden en
dat blijkt in de praktijk maar al te
vaak toegepast te worden.
Is het dan één en al treurnis?
Zeker niet. Er is in de natuurgebieden nog heel veel te zien.
En als je het niet in de natuur
kunt zien, kan je het zeker op
de markten vinden. Werkelijk
alles wat leeft of geleefd heeft
wordt op Borneo gegeten. Ga
daar dus eerst eens even langs.
In de natuur is van alle diergroepen wel wat te vinden. Natuurlijk vis.
Wat opvalt was dat er daar veel
wateren zijn met een extreem
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lage pH, GH en KH. We praten
over pH= 6 en GH en KH van
0,5. Temperatuur vaak 24 C.

(vliegende hagedissen) en de
zee krokodil (ook 200 km landinwaarts)

De oudste vis in
gevangenschap ter
wereld overleden.

Vaak is dit water beste troebel.
In deze wateren vinden we Betta soorten en Rasbora’s. We
kunnen dit water niet nabootsen
in het aquarium (hoewel Jan
wel meldde dat er Nederlandse
aquarianen zijn die dit met succes doen) maar het is toch wel
om over na te denken als we
deze vissen gaan houden.

•Heel veel vogels. Karakteristiek zijn de neushoornvogels
die eten van de palmnoten in de
plantages maar toch zeldzaam
worden omdat ze hoge oude
bomen nodig hebben voor hun
nest, en die bomen zijn meestal
gekapt. Daarnaast veel soorten
ijsvogels.

Bron: NU.nl

Ander water wordt gevormd
door de kleine bergbeekjes die
helder zijn. Hierin vinden we de
zandmeervalletjes en ook de
algeneter Gastromyzon. Daarnaast natuurlijk vissen die we
echt niet in het aquarium moeten houden zoals Mastocembelus (de stekelaal) die ook nog
een meester ontsnapper is.
Wat kwamen ze verder nog tegen?
•Insecten. Cicades die continu
een herrie maken in het woud
•Duizendpoten: plat, poten uitstaand. Giftig en niet aankomen
dus
•Miljoenpoten: rond, poten onderstaand en niet giftig
•Heel veel kikkers
•Reptielen. Slangen, draco’s

•Zoogdieren
o Apen. Natuurlijk Orang Oetan
maar vaker langoesten, makaken en soms de zeldzame
neusaap
o Roofdieren: Civetkatten (de
panter zou er ook nog voorkomen).
Apart het vermelden waard
waren hun bezoeken aan een
Eiland bij de oostkust. Dat eiland is vrij recent ontstaan door
vulkanisme en het is opvallend
te zien hoe snel het leven daar
ontstaat en zich ontwikkelt. Er
zijn al veel kikkers maar ook
apen waaronder Gibbons.
Het was een interessante
avond. Laten we hopen dat
men in Indonesië nog iets van
deze prachtige dingen kan behouden.

D

e

Australische

'Granddad',

die

longvis
sinds

1933 rondzwom in het

Shedd Aquarium in Chicago, was
volgens de directrice op en heeft
daarom een spuitje gekregen.
Opa, die zeker 95 jaar is geworden, had geen zin meer in eten
en vitale organen werkten steeds
slechter.
''Meer dan 104 miljoen bezoekers
hebben Granddad bij ons gezien
en iets over deze unieke soort geleerd'', schreef manager Bridget
Coughlin maandag ter nagedachtenis op de website.
''Hoewel de vis de meeste tijd een
in het water gevallen tak nadoet,
wekte hij nieuwsgierigheid, opwinding en verwondering op. Jong en
oud wilden het verhaal over dit biologisch wonder horen en te weten
komen hoe hij een van de oudste
nog levende gewervelde diersoorten op aarde kon worden.''
Longvissen bestaan al 380 miljoen jaar. Ze kunnen bij droogte
of gebrek aan zuurstof, wanneer
kieuwen tekortschieten, een tijdje overleven door te ademen met
een primitieve long.
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Hettuincentrum
complete

Jubileum
en
Huiskeuring
Herhaalde
oproep van het
bestuur:
De jubileumtentoonstelling
2018

W

e
willen
heel graag
weten wie
ons hierbij gaan helpen. Wat we nodig
hebben zijn een aantal
mensen die gaan helpen bij de organisatie
(materialen, sponsors,
planning etc.) en een
ﬂink aantal mensen die in
de tweede helft van 2018
ons gaan helpen bij bouw,
onderhoud en afbraak. We
horen graag wat je wilt en
kunt doen.

Keuring 2017
Op zaterdag 9 september a.s.
zal de jaarlijkse keuring plaatsvinden. We hebben dit jaar
Adri Holstein bereid gevonden
om de keuring te verrichten.
Zoals besproken tijdens de
jaarvergadering is het van belang dat we voldoende deelnemers kunnen noteren.
Daarom dus ook via deze weg
nogmaals het verzoek om u
aan te melden. Wilt u meer
weten over de keuring en wat
het inhoudt, neem dan contact
op met het bestuur. Aanmelden en info kunt u krijgen via
info@desiervis.nl

Het zou fantastisch zijn als
we er weer met zijn allen
een grote happening van
gaan maken. Zoals al eerder
aangegeven is de doelstelling
één mega-aquarium (10 - 15
meter x 50 x 70) te gaan maken. En we weten intussen dat
dat haalbaar is.
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Beginnen met Aquascapen
Hoe het begon...
Vervolg van vorige maand

Het kiezen van de verlichting:
erlichting is essentieel
voor groei en ontwikkeling van aquariumplanten. De aquariumplanten
moeten de show gaan stelen.
Goede verlichting is dus onmisbaar. Wanneer er weinig licht
boven het aquarium hangt, zal
het er al snel somber uit zien.
Heldere verlichting resulteert
in een frissere indruk van het
aquarium. Zorg dus in de basis
voor helder licht met voldoende
intensiteit. Een lichtkleur van bij
voorkeur 5000 tot 7000 Kelvin.
Een licht intensiteit van 25-40
Lumen per liter bij LED verlichting of 0,5-1 Watt per liter bij TL
verlichting. Dat is voldoende
voor ook de moeilijker houdbare planten. Er zijn vele wegen
naar Rome, maar met Daytime
of ADA LED verlichting is een
slechte keuze niet te maken.
Meer informatie over Daytime
LED verlichting.

V

Het kiezen van een C02 systeem:
Zonder C02 kunnen aquariumplanten niet groeien. Van nature is C02 in water aanwezig,
echter in een aquascape staan
doorgaans zó veel planten dat
deze onmogelijk toe kunnen
met dit van nature aanwezige C02. Er zal dus extra C02
moeten worden toegevoegd
om de planten in hun behoefte
te voorzien. Dit is mogelijk op
een low-budget manier met de
suiker en gist methode, of met
bij-voorbeeld EasyCarbo. Voor
de aquariaan die heeft besloten met deze hobby verder te
gaan, is een C02 systeem een
heel logische aanschaf. Het
complete C02 systeem op de
webshop is erg scherp geprijsd
en zeker de moeite waard om
de planten van C02 te voorzien. Is het C02 verhaal nog
ingewikkeld?
Het kiezen van een ﬁlter:
Vissen en planten produceren
afval. Als dit afval niet wordt
omgezet, ontstaan er problemen. Voor een goede afbraak

is een ﬁlter nodig. Vuil en vervuild water wordt hierin opgevangen en door bacteriën omgezet in onschadelijke stoffen.
Daarnaast zorgt het ﬁlter voor
watercirculatie. Dit is essentieel voor de aanvoer van voedingsstoffen en zuurstof voor
planten en bacteriën. Door ook
een lichte rimpeling in het wateroppervlak wordt de gasuitwisseling met de atmosfeer bevorderd en blijft het oppervlak
vrij van een kaamlaag. Een
ﬁlter heeft bij voorkeur zo veel
mogelijk capaciteit voor ﬁltermateriaal. Hier geldt: beter te
veel dan te weinig. Biologische
ﬁlterwerking is uiteindelijk veruit het belangrijkste. Daarnaast
is de pompcapaciteit van groot
belang. Er moet namelijk voldoende watercirculatie plaats
kunnen vinden. Voldoende watercirculatie vindt plaats bij 3-5x
de inhoud van het aquarium
rondpompen per uur. Hierbij
geldt: Goede circulatie is belangrijker dan stromingskracht.
Externe ﬁlter:
Deze kan in het aquarium meubel worden geplaatst. Onder-
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houd plegen en de grote capaciteit bieden vele voordelen en
dit is de beste manier om het
aquarium te ﬁlteren.
Interne ﬁlter:
Een (ingebouwde) interne ﬁlter
is best handig, maar zit altijd in
de weg. Het ziet er niet mooi
uit, neemt kostbare ruimte in
(er kan bijvoorbeeld een mooie
plantengroep voor in de plaats)
en de ﬁltercapaciteit is klein.
Voor een aquascape dus ongewenst en kan het beste worden
verwijderd. In een klein aquarium kan een skimmer dienen
als hoofdﬁlter. Deze kent dezelfde nadelen als een interne
ﬁlter, maar kan in sommige gevallen een uitkomst bieden.
Hang-on ﬁlter:
Een Hang-on ﬁlter is best praktisch voor een klein aquarium.
Deze heeft voldoende capaciteit, is gemakkelijk schoon te
maken en is niet zo storend
aanwezig als een interne ﬁlter.
Zeker in een klein aquarium
waar ruimte kostbaar is.
Het kiezen van verwarming:
Dit is best een lastig onderdeel. Een tropisch aquarium
moet niet te koud zijn. Vissen
en planten komen uit gebieden waar het warmer is dan in
onze huiskamers. We moeten

dus maatregelen treffen om het
ze zo aangenaam mogelijk te
maken. Een ideale temperatuur ligt zo tussen de 22 en 24
graden Celsius. Hoe warmer
het water, hoe actiever de vissen (meer afvalstoffen) en hoe
groter de activiteit in de planten
en hoe lager het zuurstofgehalte. Ook de afstemming van de
temperatuur is dus een keuze.
Warmer dan 24 graden is niet
nodig (tenzij er bijzondere vissen zijn die daarom vragen).
Zelf heb ik mijn aquaria op kamertemperatuur welke altijd
is ingesteld op 20 graden. De
verlichting en het ﬁlter produceren ook warmte, waardoor
het water zo’n 21-22 graden
wordt en dat functioneert prima. In de zomermaanden kan
een verwarming overbodig zijn.
Daarnaast kunnen we ons afvragen hoe natuurlijk het is, als
de temperatuur altijd constant
is en deze ook ‘s nachts niet
daalt.
Staafverwarming:
Een staafverwarming is de
meest gebruikte manier om het
water te verwarmen. Deze apparaten zien er helaas vreselijk
uit en doen ongelofelijk afbreuk
aan het aangezicht van het
aquarium. Bij de keuze voor
een staafverwarming zijn het
merk en type van verschillende
fabrikanten niet zo verschillend

in prestaties. Kies dus een variant die er mooi uit ziet, maar
zorg wel dat het juiste rendement aanwezig is voor het formaat aquarium. De Titanium
heaters zien er doorgaans nog
het meest acceptabel uit en zijn
vrijwel onverwoestbaar.
Bodemverwarming:
Een andere optie is een bodemverwarming. Deze zal het
water zeer gelijkmatig verwarmen. Warm water stijgt. Hierdoor ontstaat een circulatie in
de bodem en wordt voorkomen
dat de wortels het veel kouder hebben dan de bovenste
bladeren van de plant. Zonder
tussenkomst van thermostaat
zal een bodem-verwarming het
water met 1-4 graden verwarmen t.o.v. de omgevingstemperatuur en continue in bedrijf
zijn. Er is dan slechts één kabel
die in het zicht zit in het aquarium. De keuze voor dit systeem moet uiteraard gemaakt
worden, alvorens het aquarium
wordt ingericht en niet later nog
eens kan worden toegevoegd.
Externe verwarming:
Ook zijn er mogelijkheden om
het water buiten het aquarium
te verwarmen. Door een externe verwarming tussen de ﬁlterslangen te koppelen, kan op
die manier het water worden
verwarmd. Esthetisch gezien
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is dit de beste oplossing. Dit
systeem is op dit moment niet
meer op de webshop te vinden,
aangezien het niet aan de kwaliteitseisen voldoet.
Verwarming in het ﬁlter:
Een verwarming weggewerkt
in het ﬁlter is ook een ideale
oplossing. Echter is dit op het
moment alleen beschikbaar
voor ﬁlters die geschikt zijn
voor aquaria vanaf 120 Liter.
Ook is de aanschafprijs een
stuk hoger, maar als het budget beschikbaar is, is dit een
uitstekende keuze. Het water
wordt gelijkmatig verwarmd en
verdeeld door het aquarium.
Een aquascape opbouwen:
Hardscape
Met alle benodigde techniek
in huis, kunnen we ons nu bezig houden met het leukere
gedeelte: de inrichting van de
aquascape. Met hardscape
worden alle harde materialen
bedoeld die tot de inrichting van
het aquarium behoren. In de
basis kan er worden gekozen
tussen hout of stenen, of een
combinatie van beiden. Als het
goed is, is de keuze al gemaakt
dankzij de inspiratie van de vorige pagina’s. De hardscape is
van een niet te onderschatten
waarde voor een aquascape.
Als de hardscape niet klopt, zal

het aquarium er hoe dan ook
minder mooi uit zien. Door hier
veel aandacht aan te besteden,
zal dat het eindresultaat dus
altijd ten goede komen. Onthoudt: het indrukwekkende aan
een berglandschap, rots kliffen
etc. zijn niet de planten, maar
de formaties en uitstraling van
rotsen. Het spreekt voor zich
dat wanneer een natuurlijke uitstraling het doel is, dat er dan
ook uitsluitend met natuurlijke
materialen wordt gewerkt.
Het kiezen van de houtsoort:
Lang niet alle houtsoorten zijn
geschikt voor een aquarium,
omdat ze blijven drijven, kunnen rotten of stoffen aan het
water af kunnen geven. Op de
webshop zijn diverse houtsoorten te vinden die wel geschikt
zijn voor het gebruik in een
aquarium. Ieder met zijn eigen
karakteristieke eigenschappen.
Kies voor één houtsoort, want
meerdere soorten bij elkaar
wordt onrustig en onnatuurlijk
in een lay-out. Een absolute
meerwaarde heeft het hout,
wanneer het over veel details
beschikt. Veel kronkelingen,
knoesten, gaten, vertakkingen,
textuur en grillige vormen zorgen voor een indrukwekkend
karakter. Zaagvlakken zijn onnatuurlijk en storend. Die zullen dus bij voorkeur minimaal

aanwezig zijn. Voorkom zo veel
mogelijk dat de zaagvlakken in
het zicht zijn in de lay-out.
Een andere belangrijke tip:
koop beter drie kleine stukken
dan één groot stuk en combineer deze samen tot één geheel. Met meerdere losse stukken kunnen takken veel beter
worden gedraaid en gepositioneerd. Takken kunnen dan tot
op de millimeter nauwkeurig
worden geplaatst, zodat de
compositie met meer perfectie
kan worden opgebouwd. En
daarbij geldt: hoe meer takken,
des te meer detail kan worden
aangebracht. Spiderwood laat
zich bijvoorbeeld gemakkelijk
snoeien met een snoeischaar.
De losse takken kunnen er vervolgens her en der worden bijgestoken. Schaf bij twijfel dus
altijd meer aan dan nodig lijkt.
Een andere grote meerwaarde van hout is ook dat het kan
begroeien met mossen en varens, wat een onwijs natuurlijke
impact heeft op de lay-out!
Let op: Sommige houtsoorten
zinken niet direct in het aquarium. Zorg er dus voor dat het
hout is ingeweekt of met een
steen en tie-rips is verzwaard,
zodat het hout niet naar boven kan komen drijven zodra
het aquarium wordt gevuld.
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Hout geeft in veel gevallen ook
stoffen af aan het water, waardoor het water verkleurt en de
pH kan zakken. Dit kan verder
geen kwaad en zal naar verloop van tijd afnemen.

tig van en oogt onnatuurlijk. Is
budget een belangrijke factor
voor de aankoop? Kies dan
voor een in verhouding minder
zware steensoort zoals Dragon
Stone of IJslandlava.

Het kiezen van de steensoort:
Er zijn vele steensoorten die
gebruikt kunnen worden in een
aquarium. Dat biedt dus vele
mogelijkheden om een unieke
uitstraling aan het aquarium te
geven. Iedere steensoort heeft
zijn eigen karakteristieke kenmerken. Stenen zijn fascinerend, omdat ze ontzettend oud
zijn en door de natuur gevormd
zijn tot bijzondere objecten. De
invloeden van de tijd en natuur
zijn erin terug te vinden. Bij stenen van bijvoorbeeld IJslandlava is te zien hoe de steen ooit
vloeibaar is geweest. Bij stenen
van Versteend hout zijn weer
bladnerven en houtstructuren
te ontdekken en dit spreekt tot
de verbeelding. Het advies is
een steensoort uit te kiezen die
aansluit bij de beoogde uiteindelijke sfeer van de lay-out.

Wanneer de steensoort is gekozen, is het belangrijk om
exemplaren van diverse groottes ter beschikking te hebben.
Verschillende groottes zorgen
voor een speels geheel. Met
wat kleine stenen kunnen bovendien extra details worden
aangebracht. Deze kunnen
ook dienen ter ondersteunen
van schuin gekantelde stenen
of om stenen iets op te hogen.
Een berg kan worden samengesteld uit een aantal losse stenen, waardoor de illusie wordt
gewekt dat het één grote berg
is. Bouw dus altijd speelruimte
in met voldoende materiaal om
uit te kiezen. Bij de verwachting
dat er 15kg stenen nodig zal
zijn is het slim om dan 20kg te
bestellen. Meer keuze komt het
eindresultaat namelijk altijd ten
goede!

Staat het aquarium in een kamer met veel warme tinten in
het interieur? Dan kan bijvoorbeeld een steensoort worden
gekozen die hierbij aansluit.
Gebruik in ieder geval nooit
meer dan één soort in een
lay-out. Daar wordt het onrus-

Iwagumi:
Bij een Iwagumi lay-out is de
main stone (Oyaishi) van grote
invloed. De mooiste en grootste steen dient dus indrukkend
te zijn! Bij een Iwagumi dient de
tweede steen iets minder groot
te zijn en een overeenkomstige

uitstraling te hebben. De rest
van de stenen accentueren de
twee grote stenen en brengen
de compositie in balans. Zorg
echter altijd voor een oneven
aantal stenen en voorkom symmetrie.
Hoeveel stenen er uiteindelijk
nodig zijn, is sterk afhankelijk
van het type lay-out.
Let op: Sommige steensoorten
geven kalk af aan het water.
Hierdoor wordt de GH van het
water beïnvloed. Dit hoeft geen
problemen te geven, maar kan
een uitdaging zijn voor mensen
die geen grip hebben op de
waterkwaliteit. Bij veel steenmassa van bijvoorbeeld Seiryu
stenen, kan het zinvol zijn om
een Osmoseapparaat ter beschikking te hebben.
Voorbereiding van een layout:
Ga alvorens het daadwerkelijke aquarium in te richten aan
de slag in bak met zand. Of
gebruik een doos van dezelfde
afmetingen als het aquarium
en probeer verschillende opstellingen. Leer om de stenen
en het hout “te lezen”. Houdt
bijvoorbeeld de belijning van
de verschillende stenen in de
gaten. Deze dienen evenwijdig
aan elkaar te zijn en elkaar niet
te kruisen. Zo kan een natuurAV De Siervis - pagina 17

Ledeninfo
Contributie
Categorie

Siervis

Siervis + NBAT

Siervis + NBAT + Het Aquarium

lid
60 +

€ 35
€ 30

€ 51
€ 46

€ 69
€ 64

jeugdlid

€ 30

€ 46

€ 64

huisgenoot

€ 15

nvt

nvt

U bent donateur vanaf 15 euro per jaar.

I

nschrijving 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

AV De Siervis - pagina 18

lijke “ﬂow” en dynamiek aan de
voorstelling worden meegegeven.
In de natuur worden stenen in
het landschap uitgeslepen door
o.a. waterstromen en zijn altijd
in dezelfde richting gevormd.
Beoordeel iedere steen op zijn
beste aangezicht en let op het
zwaartepunt. Het dikke gedeelte, de massa, licht altijd beneden; bergen zijn onderaan altijd
breder en rollende steen landt
nooit op zijn punt. Worden stenen verkeerd om gezet, dan
oogt het altijd onnatuurlijk.
Probeer meerdere opstellingen te maken. Zeker voor de
beginnende aquascaper is het
erg leerzaam om hiermee te
oefenen. Experimenteer met
wat wel of juist niet werkt, wees
creatief en daag jezelf uit. Maak
tussentijds foto’s, want op een
foto ziet het er soms net anders
uit. (Lees ook: De kunst van het
aquarium inrichten). Is de gewenste lay-out opgebouwd in
de oefenruimte? Dan kan met
het echte werk worden begonnen.
Voorbereiden van de hardscape materialen:
Stenen die op de webshop
te bestellen zijn, kunnen van
tevoren worden afgespoeld,

maar is niet noodzakelijk. Uitkoken is ook overbodig. Van
het hout moet van tevoren zeker worden gesteld dat het niet
naar boven komt drijven na
het verdere inrichten. Dat kan
door middel van inwateren in
een emmer of badkuip. Warm
water helpt om het zinkproces
te versnellen, uitkoken is weer
niet aan te raden.
Bij twijfel of het gaat drijven of
niet, kan het hout worden verzwaard met stenen en tie-rips.
Zodra de lay-out bekend is, en
het hout is ingewaterd, kan ook
eventueel mos op de gewenste
plekken op het hout worden gebonden. Dat gaat nu gemakkelijker dan wanneer het straks in
het aquarium ligt. (Wel het mos
vochtig houden door er vochtig
keukenpapier omheen te wikkelen).

Voor u gelezen op de website
van http://www.azaqua.nl/

@@@@@@@

D

it is de laatste uitgave
van deze nieuwsbrief
voor de zomervakantie.
De eerstvolgende uitgave zal
eind augustus verschijnen.

Wij wensen
u een mooie
zomer en
hopen u in
goede
gezondheid
in
september
weer te
mogen
begroeten.
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