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  Aquariumvereniging

 De Siervis
   Al ruim 40 jaar goed op weg!
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Uitnodiging

Voor de bijeenkomst op 
maandag 2 september a.s. 

op pagina 5

VerSlag

Verslag van de bijeenkomst 
van 3 juni jl. zie pag. 7

mededelingen

Met o.a. oproep huiskeuring 
2019, zie pag. 15

ADVIESCOMMISSIE

Peter van der Ark 
0162 - 43 60 58 

Pierre Oomes,
0162 - 43 50 13 

Sjef Beurskens, 
0161 - 45 59 55

REDACTIE 

Uw bijdrages kunt u mailen 
naar: redactie@desiervis.nl

WebSite: 
WWW.deSierViS.nl

e-mail: 
info@deSierViS.nl

tWitter: 
@aVdeSierViS

facebook: 
facebook.com/deSierViS.nl
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Wij nodigen u graag uit voor een avond met als onder-
werp:

Niet te zien bij de 
Huiskeuring

Datum: maandag 2 september 2019
Aanvang:  20.00 uur
Plaats:  MEK, Veerseweg 100 te Oosterhout

De september verenigingsavond staat in het kader  
van de aquaria van onze leden die niet meedoen 
met de huiskeuring.

We willen naast de bakken die meedoen aan de keuring 
ook de andere aquaria van onze leden in de belangstelling 
zetten. Op een avond zoals deze krijg je vaak ook leuke 
ideeen voor je eigen aquarium. Het leuke is dat iedereen zijn 
eigen wijze hanteert en daarmee zijn eigen stempel zet op 
het aquarium. 

Zeker de moeite waard om te komen naar deze eerste vereni-
gingsavond na de zomervakantie.

Graag zien we u maandag 2 september a.s.

Uitnodiging
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Op maandagavond 3 juni mochten we met 
een kleine 20-tal mensen op bezoek, onder 
leiding van een gids van het IVN, bij het ge-

bied van de Chaamse Beek. Een wandeltocht door 
een mooi stukje natuur wat onze provincie rijk is. 

Op deze en volgende pagina’s vindt u een impressie 
van deze wandeling. Voor herhaling vatbaar, dat was 
zeker de conclusie.

Verslag  3 juni jl:
Wandeltocht 

Chaamse Beek
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 Het complete    tuincentrum
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Zoals elk najaar organiseren we ook dit jaar weer 
onze jaarlijkse keuring. De keuring zal plaats-
vinden op zaterdag 19 oktober. We hebben 

inmiddels al een aantal deelnemers maar er is zeker 
nog ruimte om mee te doen en jouw aquarium eens te 
laten zien aan een expert van de NBAT.

De keuring zal worden verricht aan de hand van de keur-
wijzer die de NBAT sinds jaar en dag hanteert. Mocht 
je meer willen weten over deze wijze van keuren. Neem 
dan contact op met het bestuur. We zien je inschrijving 
graag tegemoet!

Activiteiten september

Mocht u nou meteen goed uit de startblokken willen 
komen na de zomervakantie, de volgende activitei-
ten vinden plaats in september:

(bron: nieuwsbrief NBAT)

31 augustus t/m 2 september: Siervisshow Schoten (B)
31 augustus t/m 8 september: Tentoonstelling Tongerlo (B)
7 september: Aquaristika beurs Leverkusen (D)
8 september: Reptilica Rotterdam
14 september: Bijeenkomst Poecilia Maarn
14 september: Terrariumbeurs Hamm (D)
14 en 15 september: Aquariumbeurs Kamp-Lintfort (D)
15 september: Dé Ongewerveldenbeurs Harmelen
21 september: Open Dag WAP Maarn
22 september: Terraria Houten (Utrecht)
22 september: Internationale aquariumbeurs Belgrade (B)
28 en 29 september: Aquariumshow Lille (B)
29 september: Naturaria fair 2018 Antwerpen (B)

Keuring 2019
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Uitslag 
Landelijke Huiskeuring

NBAT 2019 
 

Bericht uit de nieuwsbrief van de NBAT:

Na enkele jaren naar volle tevredenheid de uitslag gepresenteerd te hebben i.s.m. de Vivari-
um beurs, eerst te Nieuwegein en vorig jaar in Rosmalen, hebben we moeten besluiten om 
dit jaar deze uitslag te presenteren in Maarn. Om hiertoe te besluiten is er niet overhaast te 

werk gegaan maar de organisa-
torische omstandigheden noop-
ten ons ertoe voor dit jaar naar 
een andere locatie om te zien. 

De uitslag wordt nu gebracht op 
zaterdag 25 oktober te Maarn in 
de "Twee Marken". 
We hopen dat we vele liefheb-
bers op deze dag mogen be-
groeten. 

Voor onze vereniging heeft 
Sjaak Kleinloog deelgenomen. 
De moeite waard lijkt ons, om 
eens een kijkje te gaan nemen.

Chaamse beek
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Ledeninfo

Contributie (voor het jaar 2019)

Categorie Siervis Siervis + NBAT Siervis + NBAT + 
Het Aquarium (papieren versie)**

lid € 35 € 51 € 76

60 + * € 30 € 46 € 71

jeugdlid € 30 € 38 € 63

huisgenoot € 15 nvt nvt

* Het 60+ lidmaatschap vervalt per 1 januari 2020
** Vanaf 1 januari 2020 is het ook mogelijk om Het Aquarium digitaal te ontvangen.
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

Deze nieuwsbrief komt mede 
tot stand door de bijdrage van onze 

adverteerders. 

Dank daarvoor! 


