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Ons leveringsprogramma:

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

2404 CM
2400 AG

Technisch Handelsbureau Laverman b.v.
Distributieweg 31
Tel. 0172 47 51 53
Postbus 250
Fax 0172 47 65 04
Alphen aan den Rijn
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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:

Vacature.

Penningmeester:

Pieter van Tol, Morgen 22, 2408 RL, Alphen aan den Rijn
Tel.: 0172-426451, Mirjam35@casema.nl

2e Voorzitter:

Henk Kaper, J. Barneveldstraat 13, 3461 GA, Linschoten
henk.kaper@wanadoo.nl

2e Secretaris:

Vacature.

Bibliothecaris :

Hans Kiers, Voorweg 56, 2391 AE, Hazerswoude-dorp
dekiersjes2@hetnet.nl

Commissaris:

Vacature.

CLUBAVOND:

Elke 1e en 3e DINSDAG-avond 20.00 uur in activiteitencentrum
“Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, Alphen a/d Rijn

CONTRIBUTIE:

€ 46,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar,
€ 24,00 per jaar voor leden onder 18 jaar,
€ 19,50 per jaar voor B-leden en
€ 14,50 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling te voldoen
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)
De Savornin Lohmanlaan 5, 3445 VD, Woerden
Internet:
http://www.denatuurinhuis.nl of http://planet.nl/~prin0129/
http://bij.denatuurinhuis.nl
E-mail:
denatuurinhuis@hotmail.com

5

Januari 2008

Wat komen gaat . . .

De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl

1 januari
15 januari
5 februari
19 februari
4 maart
18 maart
1 april
15 april
6 mei
20 mei
3 juni
17 juni

Nieuwjaarsdag – contact avond vervalt!
Nieuwjaars instuif
Voorbereidingen Aquariumcursus
Joop Brokke: Van zee naar bak
Alex de Lange: “Energie, veilig en duurzaam gebruik in de
hobby”
Aquariumcursus 1e avond
Aquariumcursus 2e avond
H. Koolwaaij: 'Gezelschapsaquaria in Nederland'
Aquariumcursus 3e avond
Aquariumcursus 4e avond

Vakantie
2 september
16 september
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
2 december
16 december
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Contributie
Op 4 december 2007 is de Algemene ledenvergadering gehouden. In deze
vergadering is de begroting goedgekeurd. Dit houdt ook in dat de contributie
voor 2008 licht verhoogd is om de hogere afdracht naar de bond te dekken,
te weten:
46,00 per
24,00 per
14,50 per
19,50 per
Spiegel

jaar
jaar
jaar
jaar

voor
voor
voor
voor

leden vanaf 18 jaar. (A-leden)
leden onder de 18 jaar (Jeugdleden)
Huisgenootleden
B-leden en donateurs met ontvangst van de Aqua

We verzoeken u dringend om uw contributie voor 2008 te betalen voor 1
februari 2008, maar uiterlijk voor 1 maart 2008. Dit kan per bank of contant
bijvoorbeeld op een van de clubavonden.
Uw vivariumvereniging betaald bij vooruitbetaling, voor u als lid van de NBAT
per kwartaal een afdracht van uw contributie aan de bond t.w.
200 Euro per vereniging + voor leden 5,50 per kwartaal,
Om u het betalen gemakkelijk te maken treft u in deze Aqua Spiegel een
kaart aan die op uw naam gesteld is met alle noodzakelijke gegevens. Het
soort acceptgiro wat we als club gebruikten is per 1 januari 2007 afgeschaft.
Daarom wordt u verzocht zelf het bedrag over te maken of contant aan mij
te betalen. Als u over tele- of internet bankieren beschikt is het nog beter
om hiervan gebruik te maken. De banken zullen in de toekomst steeds meer
vergoedingen in rekening brengen als we niet van tele- of internet bankieren
gebruik maken.
Eventueel gedeeltelijk betaalde contributie voor het clubjaar 2008 heb ik
verrekend in het te betalen bedrag, zodat de abonnementen van de nieuwe
leden ook tot 31-12-2008 lopen.
Indien u om één of andere reden liever gespreid betaalt bijv. per halfjaar,
neem dan even contact met mij op. Tot ziens op één van de clubavonden.
Pieter van Tol, penningmeester.
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1 januari, Nieuwjaarsdag, contact avond vervalt!
Besloten is om de gebruikelijk Nieuwjaars instuif te verplaatsen naar de
spreekavond van januari.

Uitnodiging Nieuwjaarsinstuif 15 januari 2008
Locatie: Activiteitencentrum “Westerhove”
Anna van Burenlaan 147
Aanvang: 20:00 uur
Op 15 Januari 2008 houden we onze jaarlijkse Nieuwjaarsinstuif! Het bestuur
wenst U allen een voorspoedig en goed jaar 2008 toe.
Onder het genot van een consumptie en een hapje kunnen we elkaar op een
informele en gezellige wijze ontmoeten. Dus kom in grote getale !!!!

Beginnerspraatjes
Op de jaarvergadering van afgelopen 4 december kwam uit de groep dat er
wel wat meer voor de gewone aquariaan aan bod kon komen een paar keer
per jaar zonder latijns of technische praat. Nu is het misschien een idee
omdat via de bakbespreking te doen die nu een paar keer geweest is.
Uw bak hoeft echt niet aan de NBAT eisen te voldoen om er eens over te
praten. Juist dan kunnen alle onderwerpen aan bod komen zoals u ze zelf
graag besproken wilt hebben. Laat uw gedachten er eens over gaan. Een
van ons komt dan foto’s maken en we bespreken dit tijdens een
contactavond in “westerhove”. Aanmelden kan bij ondergetekende of Pieter
van Tol.
Hans Kiers
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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

11

Januari 2008

12

Aqua Spiegel

Wat was . . . Uitslag huiskeuring 2007
20 november 2007
Keurmeester Pim Wilhelm en clublid Erik Prins zijn op 10 november j.l. op
pad gegaan om de huiskeuring 2007 te verrichten. Erik heeft die dag, zoals
inmiddels al een aantal jaren gebruikelijk, de fotografie voor z’n rekening
genomen.
De heren konden de te keuren bakken in één dag beoordelen omdat het
deelnemersveld dit jaar helaas weer klein was. Er waren maar drie
deelnemers, verdeeld over twee categorieën. Iedereen viel dus in de prijzen.
De deelnemers voor de categorie A1 (gezelschapsaquaria) waren Hans Kiers
en Teun van Tol. Erik Prins deed mee met een riparium (categorie C1).
Teun van Tol
Zoals elk jaar stond ook dit jaar de bak van Teun er weer mooi bij. Als
hoofdbewoners heeft Teun nu een mooie school Hyphessobrycon Bentosi
rosaceus’s zwemmen. Daarnaast zwemmen er een aantal Blackmolly’s en in
de bovenste waterlaag Aplocheilus Panchax’s in rond.
Opvallend was de Anubias begroeiing op de linker zijwand. Deze begroeiing
dreigt een beetje te massaal te worden (aandachtspuntje voor de
districtskeuring). Mooi was ook het Downoi-straatje (Pogostemon Helferi).
Dit plantje is de laatste jaren bezig met een flinke opmars in aquariumland.
Het plantje is zeer geschikt om zogenaamde ‘straatjes’ mee aan te leggen en
vervangt in veel gevallen het van oudsher bekende Lobeliaplantje.

(Foto’s: Erik Prins)
rosaceus
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Teun had wel de pech dat precies op de dag van de keuring zijn pomp wat
kuren vertoonde. Hierdoor zat er een beetje zweefvuil in de bak en dat
wekte de indruk dat hij kort voor de keuring in de bak aan het werk was
geweest.
Hans Kiers
De bak van Hans valt op door zijn grootte. Hij kan hierdoor een flinke school
Knipstaarten (Rasbora trilineata), die veel zwemruimte nodig hebben, laten
rondzwemmen. De Knipstaarten zijn de hoofdbewoners in zijn aquarium.
In de onderste regionen heeft hij twee opvallende vissoorten rondzwemmen,
namelijk de Labeo bicolor en een school Botia sidthimunki’s. Het aquarium is
zodanig ingericht dat de Botia sidthimunki’s goed zijn te bekijken. De Botia
sidthimunki’s vallen op door hun mooie tekening en leuke groepsgedrag.
Bovendien kunnen ze wel 20 jaar oud worden. Na je 60 ste dus niet meer
aan beginnen :-)

(Foto’s: Erik Prins)

Botia sidthimunki

De rode beplanting stond een beetje te dicht bij elkaar. Wat meer spreiding
zal de bak goed doen.
Erik Prins
Erik deed dit jaar voor het eerst mee met een riparium en niet met een
aquarium. In het verleden was hij bij keuringen altijd zeer succesvol met zijn
aquaria en hij heeft dan ook aardig wat prijzen in de wacht gesleept.
Het huidige riparium van Erik is rijkelijk gevuld met planten. Dit komt goed
uit want in de nabije toekomst zal hij een nog groter riparium gaan inrichten
waarin hij veel beplanting kan gebruiken. Het geheel ziet er goed verzorgd
en door onder andere de vele kleurrijke bromelia’s zeer gevarieerd uit.
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(Foto’s: Erik Prins)

Epipedobates tricolor

Zoals bekend is het gebruik van varenwortel uit Zuid Amerika voor de
achterwand verboden. In plaats daarvan wordt tegenwoordig vaak
varenwortel uit Nieuw Zeeland gebruikt. Men is daar echter minder
enthousiast over. Nu worden er zelfs synthetische achterwanden ontwikkeld.
In het bovenwater gedeelte heeft Erik een paar prachtige soorten fel
gekleurde pijlgifkikkertjes rondhuppelen. Er liep er zelfs een met jongen op
haar rug, wat een leuk gezicht is om te zien.
In het water gedeelte zwom een schooltje Phyrulina sp. Een
karperzalmachtig visje dat eitjes legt op de onderkant van blaadjes van
beplanting boven het wateroppervlak.
Helaas is de sproeikop, boven in het riparium aangebracht om de beplanting
te bevochtigen, een beetje zichtbaar. Deze zou, als het kan, beter
gecamoufleerd moeten worden.
De Uitslag
Hieronder de uitslag van de huiskeuring bij aquarium vereniging ‘De Natuur
In Huis’:
Naam
Categorie Totaal aantal punten
Punten bioloog
1. Teun van Tol
A1
392
63.5
2. Hans Kiers
A1
390
62.5
1. Erik Prins

C1

389

62.5

Na de pauze hield Pim een korte lezing over ecologie. Ecologie is de leer van
de betrekkingen tussen organismen en hun omgeving (de biotoop).
Vóór 1975 werd ecologie niet op middelbare scholen behandeld. Dat
onderwerp kwam namelijk pas op de universiteit aan de orde. Nu ligt dat
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heel anders en wordt in de biologieles op de middelbare school al veel
ruimte gereserveerd voor ecologie en allerlei ecosystemen.
De mate waarop de mens de natuur kan beheersen is in dit kader een
interessant onderwerp. Dit verschilt in de diverse werelddelen enorm. In
China en Japan bijvoorbeeld zijn dieren die door menselijk ingrijpen qua
vorm en kleur helemaal zijn veranderd, bijzonder populair.
Hier in het westen kijkt men over het algemeen met enige reserve naar deze
wanproducten zoals sluiergoudvissoorten en vissen met allerlei onnatuurlijke
kleuren.
Ruud de Nooy.

Notulen jaarvergadering
4 DECEMBER 2007
Aanwezig:
Pieter van Tol (penningmeester)
Hans Kiers (bibliothecaris)
8 verenigingsleden
Afwezig met kennisgeving:
Henk Kaper (2e voorzitter)
Jaap Liefting (secretaris)
Agnes en Wim Zaal, Piet van wijngaarden.
1: OPENING
Pieter van tol heet de aanwezigen welkom en opent om 20:15 de
vergadering
2:NOTULEN 2006
Er waren geen opmerkingen over de notulen van 2006
3:MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN
a.De herstructurering van de NBAT is een feit. Men gaat niet meer door met
de districten maar met 1 regio-vertegenwoordiger.
b. De afdracht zoals die was is ook gewijzigd. De vereniging wordt nu lid van
de nbat . De kosten hiervoor zijn 200 euro per vereniging en een bedrag per
lid. (in ons geval 9 euro per lid). Voor de kleine verenigingen is er een
overgangsregeling. Wij zitten op het randje van een grote vereniging.
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4: JAARVERSLAG 2007 VAN DE SECRETARIS
Het is bekend dat Jaap Liefting, onze huidige secretaris, ermee gaat
stoppen. De vraag van Ruud de Nooij was hoe nu de avonden ingevuld gaan
worden of hoe gaat het sterk onderbemande bestuur nu verder? Duidelijk is
dat het bestuur toch aangevuld moet worden daar dit anders ten koste van
de kwaliteit van de vereniging gaat.
5: JAARVERSLAG BIBLIOTHEEK 2007
Met het huidige internet tijdperk is het boeken lenen niet meer zo populair.
Er waren geen opmerkingen verder.
6: JAARVERSLAG PENNINGMEESTER 2007
-Cees Nagtegaal vraagt: wat houdt de afschrijfpost inventaris in? Dit houdt
in de afschrijving van de beamer en boeken e.d. Waarom heet dit dan niet
gewoon afschrijving materiaal? Dit is een opvattingsverschil. Huidige
omschrijving blijft gehandhaafd.
-Het was financieel een goed jaar. Dit is o.a. te danken aan de hulp van J.
Janssen met het drukken van het blad. Hierdoor konden een hoop kosten
bespaard worden. Ook de Bingo dit jaar was een groot succes, hoewel het
idee erachter (een avond voor gezinsleden e.d.) vervaagd was. Het aantal
leden op de bingo was niet om over naar huis te schrijven. Besloten is om in
2008 toch weer een bingo te houden en ons meer te richten op de bewoners
van Westerhove.
-Pieter had zelf nog als opmerking dat de post nog te betalen vrij hoog was
te noemen. Dit was te wijten aan dat er niet genoeg aan gedaan is in de
loop van het jaar. Pieter gaat hier achteraan om dit verschil weg te werken
(met of zonder hulp). Als er leden zijn die dit lezen waar het betrekking op
heeft, bij deze.
7:BEGROTING2008
Voor de begroting van 2008 stelde pieter een verhoging van de contributie
van 1 euro per jaar voor. Dit in verband met de contributie wijziging van de
NBAT. De aanwezige leden hadden hier geen bezwaar tegen.
Pieter stelde ook voor om de huidige fifty-fifty regeling met deelnemers van
de districtkeuring te handhaven. Dit gaf ook geen bezwaren.
Verder waren er geen opmerkingen
8:VERSLAG KASCONTROLECOMISSIE 2007
17
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Erik Prins en Ruud de Nooij hebben geen onregelmatigheden geconstateerd
bij controle. Zij vonden dat de financiën goed beheerd werden. Wel hadden
zij als opmerking de post nog te ontvangen uit het verslag.
9:BENOEMING NIEUW LID KASCOMMISSIE 2008
dhr Cees Plomp neemt de plek van Erik Prins over in de kascommissie voor
de controle van 2008 samen met Ruud de Nooij.
10:BESTUURS(VERKIEZING)
Helaas waren er geen kandidaten voor de diverse vacatures. We hebben
uitgebreid gediscussieerd over hoe het nu verder moet. Het is het meest
waarschijnlijk dat we mensen persoonlijk moeten gaan benaderen om te
helpen bepaalde zaken te regelen (avonden volplannen, bingo e.d.).
Nogmaals: als er mensen zijn die toch nog willen aanschuiven bij het
bestuur: meld u svp. Vacatures zijn: Voorzitter, secretaris, 2e secretaris en
commissaris.
Nogmaals dank aan Koen van Vliet voor het beheren van de aquaspiegel,
Ruud de nooij voor het beheren van “het winkeltje” en Jan Janssen voor het
drukken van de aqua-spiegel.
11: VERENIGINGSAVONDEN 2008
Om wat promotie voor de vereniging te doen gaat Jaap Liefting komend jaar
een aquarium cursus geven. Dit gaat op 4 contactavonden gebeuren. Er
komt van tevoren een stuk in de regiobladen en er moet wat info naar
diverse aquarium/dieren speciaal winkels.
Opmerking: om de avond van 16 september te laten vervallen ivm de
jaarmarkt in Alphen en de verwachte mindere opkomst op de avond ivm
gondelvaart. Hier is nog geen beslissing over genomen.
Verder kwamen de namen Tomey, Brokke en Maebe voorbij om uit te
nodigen voor een lezing.
Ook was er het verzoek om minimaal 1 x per jaar eens wat “beginners
zaken” aan te snijden.
12: KEUZE KEURMEESTER 2008
Voor de huiskeuring van 2008 is de keuze gevallen op A. Holstein.
13: RONDVRAAG
Cees Nagtegaal vindt dat er maar slecht aan promotie wordt gedaan door de
vereniging. Met name in de regiobladen zijn wij nooit of te weinig te vinden.
Waar andere verenigingen geen kans onbenut laten om ieder dingetje hoe
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klein ook te melden blijft de natuur in huis hierin ernstig in gebreke. Willen
we leden werven zullen we hiermee wat gaan moeten doen. Er zijn veel
meer mensen met een aquarium in alphen dan dat er lid zijn, maar mensen
moeten er wel weet van hebben en ons kunnen vinden. Wie hier wat in ziet
kan contact opnemen met een van de bestuursleden.
We zijn wel bezig met een soort van flyer met foto’s om deze te verspreiden
bij aquariumwinkels en dergelijke.
14: SLUITING
Om 21:55 sluit Pieter van Tol deze jaarvergadering 2007
Zoals u heeft kunnen lezen is het bestuursprobleem bij lange na niet
opgelost. Ook het keuren van de vivaria/vijvers bij de mensen thuis lijkt
steeds minder in trek te zijn. Als er mensen zijn met ideeën om deze
tendens te doorbreken zijn die van harte welkom om er eens over te praten.
Er zijn zat mensen met een aquarium thuis. Hoe krijgen we die naar de
“westerhove”. Laat dat het speerpunt van 2008 zijn voor iedereen.
Fijne dagen voor iedereen en tot januari 2008.

Vraag en aanbod
U kunt in de Aqua Spiegel ook uw overbodige aquariumartikelen aanbieden
of uw kreet om een bepaald plantje of visje hier plaatsen. Je weet nooit wat
er van komt…
De volgende items zijn bij de redactie ontvangen:
Te koop
Jewel aquarium
Maten: 1.20x45x55
Inclusief meubel (beuken), en pomp
Vraagprijs 200 euro
Tel: 0172-234427
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Op zoek…
Aangezien mijn oude mannetjes-altispinoza een vergroeiing in de staart aan
het krijgen was en hij waarschijnlijk aan zijn laatste hoofdstuk begonnen was
wilde ik op zoek naar wat anders. Dit ook met het oog op de komende
districts keuring waarin ik toch wel weer met een stelletje dwergcichlides
voor de dag wil komen.
Uiteraard kan ik dan dicht bij huis gaan kijken maar ik wilde toch weer eens
kijken bij verduijn in zevenhuijzen (oud-verlaat) op de wollenfoppenweg. Als
je iets bijzonders wil heb je daar de meeste kans denk ik. Zeker op cichliden
gebied maar ook qua gezelschapsvissies hebben ze altijd een ruime sortering
in huis.
Altijd als ik er ben ga ik eerst naar de achterste ruimte om te kijken welke
wildvang discus ze hebben zitten. Ook nu kon ik me maar met moeite in
houden om de groentetuin de deur uit te doen en me weer te gaan
specialiseren op de mooiste en interessantste (vind ik) onder de zoetwater
vissen. Echte kanjers van bruine discussen zo uit de amazone zwommen er
nu rond. Ik heb er een heel poosje staan kijken en twijfelen. Toch nog maar
een paar jaar wachten tot mijn eigen kweek wat groter is en er niet meer op
de ruiten van het aquarium geslagen wordt. Dan maar weer gaan zoeken
naar waar ik eigenlijk voor kwam; een stelletje dwergcichlides.

Voorin de vissenruimte
begonnen en daar zaten:
wildvang maanvis. Ook
supermooi en zo kom je
bijna nergens meer tegen.
Apistogramma nijsseni moest
het maar gaan worden
hoewel de taenicara candidi
ook zaten te pronken (dit is
een supermooie kleine
dwergcichlide maar zeer onverdraagzaam onderling). Helaas, alleen maar
vrouwtjes. Hoewel de vrouwtjes mooier zijn dan de mannen wilde ik toch
graag een compleet setje mee naar huis nemen dus maar weer verder
zoeken. Op eens zag ik ze, op het eerste gezicht leken ze wel op de nijsseni
20
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maarrr even beter gekeken en ze zijn toch anders. Volgens verduijn was het
een betrekkelijk nieuwe soort genaamd “inka”. Aangezien er een trio in zat
(1 man, 2 vrouw) heb ik die alledrie maar meegenomen naar hazerswoude
(ook omdat de prijs er naar was natuurlijk).
Toen ze het ruime
aquariumsop hadden
gekregen ben ik gauw
gaan zoeken op internet
(google) of de naam
inderdaad inka was. Ik had
bijna gelijk beet.
Apistogramma baenchi inka
zou de complete naam
moeten zijn. Ze schijnen in
2002 ontdekt te zijn door
een japanner en zijn familie van de nijsseni net als de panduro dat is. Leuk!!
Ik heb ze zo goed mogelijk op de foto geprobeerd te krijgen maar op het
internet circuleren veel duidelijker foto’s. Bovendien zijn de mijne nog niet
volwassen.
Ik ben benieuwd hoe ze zich gaan ontwikkelen. Op het moment van
schrijven zijn de vrouwtjes prachtig geel tegen elkaar aan het pronken om
uit te maken wie er de baas is en is het mannetje de hele bak door aan het
scharrelen op zoek naar iets eetbaars.
Ik heb geen aandelen maar ik wil toch nog even kwijt: zoek je eens wat
anders ga eens kijken bij Verduijn op de wollenfoppen weg in oud-verlaat.
Altijd wat bijzonders te zien.
Voor de mensen die geen beeld hebben bij al de latijnse namen: vaak is
even googlen op internet afdoende en anders hebben we ook nog onze
eigen ruimgesorteerde……bibliotheek.
Hans Kiers
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DRUKWERK
Aan de heer/mevrouw:

UW HUISDIEREN SPECIAALZAAK

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
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