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Breek- en zeefinstallaties 
  
 

Bouw- en sloopafvalsorteerinstallaties 
 
 

Slijtvast gietwerk, zoals slaglijsten, breekplaten, mantels en kegels, 
bekledingsplaten en onderdelen voor beton- en asvaltmengers 

 
 

Kunstof- en rubberzeefdekken, zeefgaas en zeefplaten 
 
 

Transportbanden, draagrollen, trogstellen, aandrijf- en spanrollen 
 
 

Zeefmachines e trommelzeven 
 
 

Meng- en doseerinstallaties 
 
 

Eenvoudige en doeltreffende stofbestrijding 
 
 

Magneetbanden en vangblokken. 
 

Weegsystemen, zoals weegbruggen, bandwegers en weegsystemen voo 
shovels 

 
Technisch Handelsbureau Laverman b.v. 

2404 CM    Distributieweg 31   Tel. 0172 47 51 53 
 2400 AG             Postbus 250    Fax 0172 47 65 04 

Alphen aan den Rijn    
  
 

Ons leveringsprogramma: 
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Colofon:  
 

�DE NATUUR IN HUIS� 
 

VERENIGING VOOR ALPHEN AAN DEN RIJN EN OMSTREKEN. 
Aangesloten bij de Nederlandse Bond �AQUA TERRA� 

(NBAT).    
      
 

BESTUUR:  
 

Voorzitter:   Vacature. 
 
Secretaris:   Jaap Liefting, Buitenhoflaan 36, 2353 MB, Leiderdorp 

Tel.: 071-5899944, jj.liefting@xs4all.nl of jaap@denatuurinhuis.nl 
 
Penningmeester: Pieter van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn 

   Tel.: 0172-426451, Mirjam35@casema.nl 
 
2e Voorzitter:  Vacature. 
 
2e Secretaris: Henk Kaper, J. Barneveldstraat 13, 3461 GA, Linschoten 

henk.kaper@wanadoo.nl 
 
Bibliothecaris :  Ruud de Nooy, Wintererf 7,  2408 NH  Alphen a/d Rijn 

                 Tel.: 0172-492401,  z.h.de.nooy@wanadoo.nl  
 
Commissaris:  Henk Swiers, Korenmolen 20, 2406 KC  Alphen aan den Rijn 

   Tel.: 0172-785282,  hl.swiers@tiscali.nl 
 
 

CLUBAVOND:  Elke  1e en 3e  WOENSDAG-avond  20.00 uur in activiteitencentrum 
   �Westerhove�, Anna van Burenlaan 147,  Alphen a/d Rijn 
 

 

CONTRIBUTIE:   � 45,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar, 
� 23,00 per jaar voor leden onder 18 jaar, 
� 19,00 per jaar voor B-leden en 
� 14,00 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling  
te voldoen op Postbankgiro 1548144,  of op bankrekening 
ABN/AMRO nummer  5691-85734,  t.n.v. Penningmeester  
�De Natuur In Huis� te Alphen a/d Rijn.  
Opzegtermijn lidmaatschap: 3 maanden. 

 

 

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (k.v.vliet@hccnet.nl) 
    Denemarkensingel 60, 2408 CA, Alphen a/d Rijn 
Internet:    http://www.denatuurinhuis.nl of http://planet.nl/~prin0129/ 
E-mail:    denatuurinhuis@hotmail.com     
     

mailto:jj.liefting@xs4all.nl
mailto:jaap@denatuurinhuis.nl
mailto:Mirjam35@casema.nl
mailto:henk.kaper@wanadoo.nl
mailto:hl.swiers@tiscali.nl
mailto:(k.v.vliet@hccnet.nl
http://www.denatuurinhuis.nl
http://planet.nl/~prin0129/
mailto:denatuurinhuis@hotmail.com
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Wat komen gaat . . .  
 
 
 
 
4 januari  Nieuwjaarsinstuif 
18 januari  Paludaria houwen en bouwen, J.B. van der Hoeven 
1 februari  'Nieuwe aquariumplanten in de hobby', Erik Prins  
15 februari  3 x super gemakkelijke aquarium planten, A. Bouman  
1 maart  Zijn specialiteit: Cryptocorynen, Piet van Wijngaarden 
15 maart  Van Flopper tot Topper-dialezing, A. Ras 
5 april  Ruilbeurs 
19 april  Een nieuw begin! Willem Louis Postma 
22 april  Geannuleerd: Advies huiskeuring  
3 mei   ??? Uitslag advies huiskeuring ??? 
17 mei  Ron Ates: De dierenwereld van de Noordzee 
7 juni   Agaat en Cor Mesman: Vlindercursus 
21 juni  Contactavond wegens WK voetbal, onderwerp onbekend 
6 juli t/m 17 aug Zomerstop! 
6 september  Contactavond, eerste avond van het nieuwe seizoen. 
20 september Hans Leijnse: Foto presentatie 
30 september  Op deze zaterdag gaan we in clubverband naar Antwerpen. 
4 oktober  Contactavond, waarom wel of niet huiskeuring. 
18 oktober  Bingo 
1 november "Terrarium bouwen en houden, van beginneling tot 

kampioen" door Alex de Lange 
4 november Huiskeuring door A. Ras 
6 december Algemene Ledenvergadering 
20 december Uitslag huiskeuring door A. Ras 
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Uitnodiging huiskeuring 2006  
 
De jaarlijkse huiskeuring van De Natuur In Huis komt er weer aan. In het 
weekend van 4 november vindt de keuring plaats, 20 december is de 
uitslag avond. De keurmeester is de heer Ab Ras, van deze ervaren man  
kunt u echt nog wat opsteken. U kunt zich opgeven bij een van de 
bestuursleden door het strookje in te vullen en bij een bestuurslid in te 
leveren. Mocht u bij de eerste in uw categorie eindigen, dan kunt u 
meedoen met de keuring van het district, daar wordt de lat nog net wat 
hoger gelegd. Als u ook daar eerste wordt dan kunt u zelfs meedoen met 
alle andere districtkampioenen op de landelijke keuring. Daarbij worden 
uiteraard nog hogere eisen gesteld. 
 
Het keuringsreglement is handig om in te lezen en bij het bestuur 
beschikbaar. 
 
 

De huiskeuring, ook voor u!! 
 
 
 
 
Ja, ik doe mee! 
 
Naam: ������������������������������.. 
 
Adres: ������������������������������... 
 
Telefoonnummer: �������������������.�����.. 
 
E-mail adres: �����������������������..���.. 
 
Soort bak: ��������.���������������..����� 
 
Afmetingen: ��������������������..�������. 
 
 
 



Aqua Spiegel oktober 2006 

 8 

 
Vlindertuin 
 
Op 7 september 2006 ben ik naar de vlindertuin in Leidschendam geweest. 
Het is een kas met 800 vierkante meter oppervlakte die afgezet is met gaas. 
In deze kas zijn een aantal vijvers gerealiseerd met daartussen looppaadjes. 
Alles is aangekleed met veel tropische planten en een aantal waterloopjes. Er 
zijn 60 soorten vlinders aanwezig van over de hele wereld met een totaal 
aantal van 2500. Ook zijn er aan aantal zitjes zodat U op Uw gemak even 
kunt genieten van al dit betoverende geheel. De vlinders komen af en toe 
ook gewoon op Uw hoofd zitten. Overal staan omgekeerde doppen van 
frisdrankflessen met daarin honingwater. Verder eten de vlinders van 
bananen en opgesneden sinaasappels.  
 
Verder zag ik nog wat geelwangwaterschildpadden , zebravinkjes, en een 
paar kwartels. De entree vind ik niet duur, 6 euro voor volwassenen, maar 
na 2 uur ben je dan ook wel uitgekeken. 
Vergeet niet het fototoestel mee te nemen en een zonnige dag uit te kiezen 
want zonder zon geen vliegende vlinders.  
Dit seizoen loopt tot 1 November.  

Leendert Rijfers 
Adres:  
Veursestraatweg 195 
2264 EG Leidschendam  
T: 06 - 51 41 74 83 
www.vlindersaandevliet.nl 

geopend: van dinsdag � zondag, 10:00 tot 17:00 

Oproep:  
Beste leden, 
 
Zoals u wel weet is het bestuur van de vereniging sterk onderbemand. En 
dat wordt alleen maar erger omdat volgend jaar ook de posities van 
secretaris en bibliothecaris vrijkomen. Er zijn dan vacatures voor voorzitter, 
vice-voorzitter, secretaris, en bibliothecaris. En tot op heden geen 
kandidaten. U zult wel begrijpen dat dit een ernstig probleem is dat het 
voortbestaan van de vereniging lelijk bedreigd. Dus kijkt u nog eens een 
keer om u heen, of naar uzelf, om te zien wie er volgend jaar een frisse start 
zou willen maken in een nieuw, volledig bestuur. 
 
Het bestuur. 

http://www.vlindersaandevliet.nl
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De Technische Adviescommissie van 

�De Natuur in Huis� 
 

Hebt u problemen in uw liefhebberij of  
hebt u vragen waarop u geen antwoord kunt vinden? 

 
Raadpleeg dan de 

 

     Technische Advies Commissie 

 
DESKUNDIGE LEDEN ZULLEN U GAARNE VAN DIENST ZIJN MET HUN 

ADVIES OP AL UW PROBLEMEN EN VRAGEN! 
 

NEEM VOOR ADVIES CONTACT OP MET: 
 
Wim Zaal, Boterbloemweg 86, 2403 TT Alphen a/d Rijn Tel.: 0172-433015 
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Hoensbroekstraat 8
1324 MN  Almere-Stad

Tel.: 06-28157414
E-mail: info@discusvis.nl

KvK: 39085171

Voor de verkoop van vissen, visvoer en overige 
aanverwante artikelen.

Altijd minstens 200 Discusvissen op voorraad.
Kijk op www.discusvis.nl voor de actuele voorraad. 

Leden in het bezit van de NBAT pas, krijgen 10% korting
op Discusvissen en Visvoer. 

Voor vissen en visie

mailto:info@discusvis.nl
http://www.discusvis.nlvoor
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Sundadanio axelrodi 
 
Dit is een wel zeer klein visje: als volwassenen zijn ze nog niet eens drie 
centimeter. Van deze soort bestaan drie kleurvormen. De rode vorm komt uit 
Borneo, de groene en blauwe vorm uit Sumatra. Mannetjes zijn wat 
intensiever gekleurd dan de vrouwtjes. Dit fragiele visje is niet makkelijk te 
houden. Als voer hebben ze graag dierlijk plankton: kleine watervlooien en 
cyclops. Het water moet van het zacht-zure type zijn, en het aquarium moet 
dicht beplant zijn met fijnbladige planten. Eventuele medebewoners mogen 
natuurlijk niet veel groter zijn dan Sundadanio axelrodi. Het beste zijn ze te 
houden in schoolverband. Tot heden zijn er nog geen kweekresultaten met 
dit visje.  

 
De drie kleurvormen van Sundadanio axelrodi. Links de rode vorm uit 
Borneo, rechts en in het midden de groene en blauwe vorm uit Sumatra. 
(Maar gezien het feit dat dit een kleurloos blad is, kunt u beter op internet of 
een boek bij onze bibliothecaris vragen!) 
 
Voorlopig is deze soort de enige in het geslacht Sundadanio. Ze werden voor 
het eerst beschreven in 1976, en kregen toen de naam Rasbora axelrodi. De 
groene en blauwe vorm lijken één soort te zijn, terwijl de bouw van de rode 
vorm uit Borneo wat anders lijkt te zijn en misschien een ondersoort is.  

 

Aankondiging: Bingo  
Datum :  18 oktober 2006, aanvang : 20:00 uur 
Locatie :  Activiteiten centrum �Westerhove� 
  Anna van Burenlaan 147 Alphen aan den Rijn 
 
Op 18 oktober 2006 houden wij onze jaarlijkse BINGO. 
Kom met zo veel mogelijk familieleden want U weet dat we altijd een 
fantastisch prijzen pakket hebben. 
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Het drijvende aquarium forum. 
http://www.venividivissie.org 

Voor al uw vragen op aquarium gebied. 
Van en voor aquarianen. 

 
Techniek: bakken, verlichting, pompen, 

filters,  
CO2 bemesting en kastbouw. 

Flora: planten, verzorging, vermeerderen, 
 bemesting en algenbestrijding. 

Fauna: vissen, kweken, verzorging, krabben,  
kreeften, slakken en andere dieren. 

 
Email: opzichter@venividivissie.org 

http://www.venividivissie.org
mailto:opzichter@venividivissie.org
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Zomaar� 
 
 
Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets 
interessants gelezen, stuur dan deze copy voor de 15de van de maand naar 
de redactie onder het volgende adres:  
 
Koen van Vliet 
Denemarkensingel 60 
2408 CA Alphen aan den Rijn 
 
Of makkelijker voor de redactie: 
k.v.vliet@hccnet.nl 
 
 
 
Ledenwijzigingen. 
 
Helaas hebben drie leden hun lidmaatschap per 31 december 2006 
opgezegd, de heren J.T. Bruggink, H.J. Overdijk en Niek van't Wout. 
 
Weet u nog kennissen of vrienden die een aquarium, terrarium of vijver 
heeft, hij of zij zijn van harte welkom op een van onze avonden.  
 
Tot ziens op de 1e en/of 3e woensdagavond van de maand 
 
Pieter van Tol 
 
 
 
 
Blubclub 

 
Wilt u ook regelmatig geweldig interessante stukjes lezen van ons ex-
bestuurslid Arnoud Hinfelaar ontvangen? Dat kan. Abonneer uzelf geheel 
gratis bij Arnoud (a.hinfelaar@12move.nl)  en ontvang de blubclub 
nieuwsbrief in een e-mail. 

mailto:k.v.vliet@hccnet.nl
mailto:(a.hinfelaar@12move.nl
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ROUTEBESCHRIJVING naar A.V. �LEERI�, Lijsterbesstraat 61, Den Haag 
 
Komende van richting Utrecht (A12) bij �Prins Clauspein� de A4 volgen  
richting  �Rijswijk / Den Haag Zuid�   
  u verlaat de A4 bij de afslag nr. 12 (zie vervolg route) 
 
Komende van richting Amsterdam (A4) bij �Prins Clauspein� de A4 volgen  
richting  �Rijswijk / Den Haag Zuid�   
  u verlaat de A4 bij de afslag nr. 12 (zie vervolg route) 
 
Komende van richting Rotterdam (A13) direct nadat u de afslag �Nootdorp / Delft-
Noord� gepasseerd bent neemt de afslag nr. 7 richting �Rijswijk / Den Haag Zuid� (A4) 
als u na enkele honderden meters onder een viaduct door bent gereden gaat u rechts af 
naar de A4 nog steeds richting �Rijswijk / Den Haag Zuid� nadat u de bocht door bent 
houdt u links aan om de A4 op te rijden na ca. 2 km.   

verlaat u de A4 bij de afslag nr. 12 (zie vervolg route) 
 
 
VERVOLG ROUTE: 
 
U verlaat de A4 (afslag nr. 12) het bord richting �Den Haag-Zuid / Hoek van Holland / 
Wateringen / Naaldwijk� aanhouden. Aan einde van deze afslag, rechtsaf hier de N211 
volgen richting �Den Haag.� (U ziet na enige tijd rechts van u o.a. �Hornbach�) verderop 
gaat de weg wat verdiept u rijdt dan onder een viaductje door. 
 
De N211 gaat bij de kruising (bebouwde kom) over in de �Lozerlaan� hier gaat de weg 
richting �Kijkduin�. Deze richting blijven volgen.  
 
Na ca. 2 km. gaat de N211  LINKSAF richting �Monster� u BLIJFT ECHTER 
RECHTDOOR RIJDEN richting �Kijkduin� op dit punt gaat de �Lozerlaan� over in de 
�Ockenburgstraat� bij 2e straat gaat u  rechts af  u komt nu op de  �Laan van 
Meerdervoort� (ter oriëntatie: rechts ligt een appartementengebouw, welke met deze 
bocht meebuigt, dus een rondvormig flatgebouw). 
 
Na ca. 2 km. Aan de rechter zijde is een benzinepompstation (merk Esso) / HTM tram-
remise. 
 
Direct na het benzinepompstation rechtsaf de �Lijsterbesstraat� in. 
 
Aan de linkerzijde op nr. 61 bevindt zich het Wijk en Dienstencentrum  
�De Lijsterbes� 
 
Indien toch nog problemen, ik ben bereikbaar op 06-51.84.78.15. Ook vlak voor de 
aanvangstijd van de avond. 
 
Veel succes!!!! 
 
Karel Jansen 
(secretaris A.V. �Leeri�) 
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Winkelcentrum Aarhof tel: 0172-492171 
Atlas  tel: 0172-490959 
Herenhof   tel: 0172-439084 
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D R U K W E R K 
 

Aan de heer/mevrouw: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
U W   H U I S D I E R E N   S P E C I A A L Z A A K 

Wij staan voor goed advies en zijn het best gesorteerd in o.a. aquarium artikelen. 
 

Wij verkopen, tegen de scherpste prijzen, alle modellen van JUWEL 
met en zonder meubel, tevens zijn we ruim gesorteerd in andere merken. 

Bij ons kunt u ook terecht voor alle SERA producten. 
* SERA bij ons blijvend in prijs verlaagd * 

Voor gezonde en actieve vissen. 

Wij bouwen ook een aquarium op maat met mooi bijpassend meubel. 

Onze locatie aan het Thorbeckeplein is zeer goed bereikbaar, wij hebben een bezorg 
service voor de regio. In Alphen a/d Rijn bovendien gratis bij besteding boven de 20,- euro 
 

Kom eens een kijkje nemen in onze virtuele winkel 
www.buitencentrum.nl 

 

UW AQUARIUM SPECIAALZAAK 
 

Huisdierenspeciaalzaak �BUITENCENTRUM� 

Hooftstraat 31, 2406 GD Alphen aan den Rijn. Tel.: 0172-491260 
Fax: 0172-498383. E-mail: buitencentrum@discus.nl 

 

 

http://www.buitencentrum.nl
mailto:buitencentrum@discus.nl

