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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:   Jaap Liefting, Buitenhoflaan 36, 2353 MB, Leiderdorp 
   Tel.:071-5899944, voorzitter@denatuurinhuis.nl 
 
Secretaris:   Hans Kiers, Voorweg 56,  2391 AE,  Hazerswoude-dorp 

                 dekiersjes2@hetnet.nl of 
secretaris@denatuurinhuis.nl 
 

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

penningmeester@denatuurinhuis.nl 
 
Bibliothecaris :  Cees Plomp, Brabantstraat 168, 2408 GD, Alphen aan den Rijn 
   Tel.: 0172- 492011, ceesrietplomp@casema.nl 

                  
Commissaris:  Hans van der Sluis, Spuisluis 91, 2408 PS, Alphen aan den Rijn 
   Tel.: 06 36316891, hansvdsluis@hetnet.nl 
 
 

CLUBAVOND:  Elke  1e en 3e  Dinsdag-avond  20.00 uur in activiteitencentrum  
   �Westerhove�, Anna van Burenlaan 147,2404 GB, Alphen a/d Rijn 
 

 

CONTRIBUTIE:  � 49,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar, 
 � 25,00 per jaar voor leden onder 18 jaar, 
 � 21,00 per jaar voor B-leden en 

 � 16,00 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: Per jaar, minimaal 5 weken voor het 
aflopen van het kalenderjaar. 

 

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (redactie@denatuurinhuis.nl ) 
    De Savornin Lohmanlaan 5, 3445 VD, Woerden 
Internet:    http://www.denatuurinhuis.nl  (webmaster@denatuurinhuis.nl) 
E-mail:    Zie adressen op de internetpagina of hierboven         

mailto:voorzitter@denatuurinhuis.nl
mailto:dekiersjes2@hetnet.nl
mailto:secretaris@denatuurinhuis.nl
mailto:Mirjam35@casema.nl
mailto:penningmeester@denatuurinhuis.nl
mailto:ceesrietplomp@casema.nl
mailto:hansvdsluis@hetnet.nl
mailto:(redactie@denatuurinhuis.nl
http://www.denatuurinhuis.nl
mailto:(webmaster@denatuurinhuis.nl)


Januari 2010 

6 

Wat komen gaat . . .  
 
 
 
 
 
De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl 
 
5 januari    Nieuwjaarsinstuif 
19 januari  Bart Laurens, En nu al een topsloot? 
23 tm 27-01  Districtskeuring   
2 feb.   -wordt nog ingevuld- 
16 feb.  -wordt nog ingevuld- 
2 maart   -wordt nog ingevuld- 
13 maart   Uitslag Districtskeuring bij Ons Natuurgenot in Gouda 
16 maart   Clubavond -wordt nog ingevuld- 
6 april   -wordt nog ingevuld-  
20 april    -wordt nog ingevuld- 
4 mei   -wordt nog ingevuld- 
18 mei  -wordt nog ingevuld- 
1 juni   -wordt nog ingevuld- 
15 juni  -wordt nog ingevuld- 
 
Juli en augustus Vakantie  
 
7 sept   -wordt nog ingevuld- 
21 sept.   Grote aquaquiz 
5 okt.   -wordt nog ingevuld- 
19 okt.  -wordt nog ingevuld- 
2 nov.   -wordt nog ingevuld- 
16 nov   -wordt nog ingevuld- 
???   Huiskeuring   
7 dec.   -wordt nog ingevuld- 
21 dec.   Jaarvergadering 

 
 
 

http://bij.denatuurinhuis.nl
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Aankondiging, nieuwjaarsinstuif op 5 januari 
 
De nieuwjaarsinstuif staat komende 5 januari weer op het program. Een 
inloopavond waar gezellig gekletst kan of gaat worden over de misselijkheid 
van de oliebollen, de harde knallen met oud en nieuw, vissen die het 
kerstdiner niet overleefd hebben en al dat niet meer. 
 
Uiteraard staat het contact onderling voorop dus hopelijk bent u erbij! 
 
 
Aankondiging, 19 jan Bart Laurens, En nu al een 
topsloot? 
 
 
 
Deze lezing is de presentatie door een echte liefhebber die al meer dan 50 
jaar lid van de N.B.A.T. is. Spreker is reeds vanaf zijn 8ste jaar met tropische 
aquaria bezig en werd op zijn 10e jeugdlid van de N.B.A.T. destijds bij de 
Apeldoornse vereniging Natura Docet. Later is hij lid geworden van de 
Delftse vereniging Danio Rerio, waar hij na meer dan 30 jaar, ondanks zijn 
verhuizing naar Zoetermeer nog steeds lid is van de vereniging.  
Spreker heeft zich jarenlang heel intensief  met reptielen en amfibieën en 
ook met insecten en spinnen bezig gehouden. Hij heeft 4 jaar lang het 
Reptilion in Zoetermeer geleid, totdat uiteindelijk helaas bleek dat dit 
natuureducatieve project toch niet voldoende steun van de gemeente kreeg. 
In februari 2007 besloot spreker volledig te stoppen met zijn herpetologische 
activiteiten en terug te keren naar zijn oude liefde, het tropisch aquarium.  
Omdat spreker niet van halve maatregelen houdt heeft hij op zijn 
hobbykamer op zolder een aquarium gebouwd van 3.10mtr. lang, met een 
inhoud van circa 1.000 liter. Dit aquarium is het belangrijkste object van 
deze presentatie. Hoewel spreker ook even aandacht aan zijn oude liefde 
besteedt en ook iets laat zien van de aanleg in zijn tuin van een koivijver van 
circa 20 kuub, vertelt hij alles over de bouw, de inrichting en het wel en wee 
met zijn aquarium. Een dergelijk formaat aquarium zal menig liefhebber 
aanspreken. U zie prachtige plantencombinaties, mooie vissen en u krijgt het 
verhaal van een echte liefhebber !!!  
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Gefotografeerd 9 februari 2007, een dag na de eerste inrichting 
 
Spreker heeft een prachtige website die u vast kunt bekijken: www.bart-
laurens.nl en hij waardeert het wanneer u een berichtje in zijn gastenboek 
achter laat. 
 
Bart begint om 20:00 op onze vaste locatie. Om 19:45 is er uiteraard koffie, 
thee en limonade voor de liefhebbers. 
 
 

http://www.bart-
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Contributie 
 
 
Op 22 december 2009 is de Algemene ledenvergadering gehouden. In deze 
vergadering is de begroting goedgekeurd. Dit houdt ook in dat de contributie 
voor 2010 omhoog gaat, te weten: 
  
� 49,00 per jaar voor leden vanaf 18 jaar. (A-leden) 
� 25,00 per jaar voor leden onder de 18 jaar (Jeugdleden) 
� 16,00 per jaar voor Huisgenootleden 
� 21,00 per jaar voor B-leden en donateurs met ontvangst van de Aqua 
Spiegel 
  
A-leden zonder het blad het Aquarium kunnen volstaan met � 35,00. 
 
We verzoeken u dringend om uw contributie voor 2010 te betalen voor 1 
februari 2010. Dit kan per bank of contant bijvoorbeeld op een van de 
clubavonden. 
  
Uw vivariumvereniging betaalt voor u, als lid van de NBAT, bij 
vooruitbetaling elk jaar een afdracht aan de bond t.w. 300 Euro per 
vereniging + 23,60 Euro voor elk verenigingslid 
  
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. 
  
Als u over tele- of internet bankieren beschikt is het nog beter om hiervan 
gebruik te maken. Heeft u hier nog het oude gironummer in staan, vervang 
dit dan door het bankrekeningnummer.  
  
Het bankrekeningnummer is: 569185734 tnv �De Natuur in Huis Verg van 
Aquarium & Terrariumliefheb.� p/a Morgen 22, 2408 RL Alphen aan den Rijn. 
  
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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Zomaar� 
 
 
Heeft u een leuk verhaal, een spannende gebeurtenis meegemaakt of iets 
interessants gelezen, stuur dan deze kopij voor de 15de van de maand naar 
de redactie onder het volgende adres:  
 
Koen van Vliet 
De Savornin Lohmanlaan 5 
3445 VD, Woerden 
 
Of makkelijker voor de redactie: 
redactie@denatuurinhuis.nl 
 

 
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 
 

mailto:redactie@denatuurinhuis.nl
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Wat was . . . uitslag huiskeuring 
 
De heer W.A. Tomey heeft 28 november de bakken gekeurd. Er is 
uiteindelijk 1 advieskeuring geweest, de andere drie bakken zijn op de 
normale wijze gekeurd. 
 
Alle bakken zijn voldoende aan bod gekomen in woord en beeld, na de 
pauze zijn we getrakteerd met een verhaal uit het leven van de heer Tomey 
zelf en zijn vissenonderneming. 
 
De uitslag was van de keuring: 
Deelnemer Categorie Biologisch Totaal 
Hans Kiers A1 63,5 394 
Teun van Tol A1 62,5 389,5 
Koen van Vliet A1 56  353 
Mw. B. Bouman A1 - - 
 
 
 
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: 
 

Helaas heb ik geen tijd meer op dit moment in mijn leven voor mijn 
aquarium. Voordat ik dit kan doen zoek ik een goed onderdak voor 
mijn vissen. Tegen elk aannemelijk bod kunnen ze opgehaald worden 
of kan ik ze brengen! Voor het einde van het jaar wil ik het aquarium 
leeghalen.  Uiteraard kan ik foto�s mailen en kunt u langskomen om te 
kijken. 

 
5x Pterophylum Altum, 29-07-2005 gekocht, toen waren ze ongeveer 4 
maanden oud, � 29,95 per stuk waren ze. Ik had er 6 waarvan 3 
stellen die regelmatig eieren leggen. Helaas niet uitgekomen wegens 
de rest van het visbestand. Ik wil ze niet uit elkaar halen, dus 2,5 stel. 
2x anostomus anostumus 30-07-2005 gekocht, nu ongeveer 9 en 11 
cm groot. 
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  1x Baryancitris L081 10-06-2005 voor � 27,50 gekocht 
 

16x kardinaaltetra � paracheirodon Axelrodi, waarvan 6uit 2007 en 10 
vorig jaar (2008) gekocht. 

 
5x koperzalm � Hasemania Nana,  in juli 2008 gekocht 

 
4x gestippelde kopstaanders (4 cm) � chilodus punctatus, in juli 2008 
gekocht 

 
  1x diamante bijlzalm, volgens mij van 2007 
 

1x zwart fantoom 30-07-2005 gekocht, zoekt een bejaardentehuis om 
rustig oud te worden. 

 
1x corydora Trillineatus , wordt 7 cm 13-08-2005 gekocht 

 
6 x (of meer) Corydora Paleatus, in juli 2008 gekocht 

 
Sophia Mes-Bos 
06-51135478 
Sophia.bos@online.nl  

 

mailto:Sophia.bos@online.nl
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D R U K W E R K 
 

Aan de heer/mevrouw: 


