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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
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, pietervantol@vodafonethuis.nl of
penningmeester@denatuurinhuis.nl

Bibliothecaris :

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

Commissaris:

Vacature

CLUBAVOND:

Elke 2e en 4e dinsdagavond 20.00 uur in activiteitencentrum
“Westerhove”, Anna van Burenlaan 147, 2404 GB, Alphen a/d Rijn

CONTRIBUTIE:

€ 59,00 per jaar voor A-leden vanaf 18 jaar,
€ 31,00 per jaar voor leden onder 18 jaar,
€ 25,00 per jaar voor B-leden en
€ 20,00 per jaar voor huisgenootleden, bij vooruitbetaling te voldoen
op bankrekening NL41 ABNA 056 918 57 34, t.n.v. Penningmeester
“De Natuur In Huis” te Alphen a/d Rijn.

Redactie Aqua Spiegel: Koen van Vliet (redactie@denatuurinhuis.nl )
Internet:
http://www.denatuurinhuis.nl (webmaster@denatuurinhuis.nl)
E-mail:
Zie adressen op de internetpagina of hierboven
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Wat komen gaat . . .

De online agenda staat op: http://bij.denatuurinhuis.nl
12 mei
7 juni
9 juni
27 juni

Ferry Winter: Levendbarenden
Uitstapje Diergaarde Blijdorp
Gilbert Maebe : 'Kimberleys"
uitstapje “de rifwachter”

vakantie
8 september
19 september
13 oktober
10 november
8 december
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Dick Poelemeyer “de Geschiedenis van een oeveraquaterrarium”
Huiskeuring A. van Holstein
Uitslagavond A. van Holstein
Jan en Margie van der Heijden
Jaarvergadering

December 2015

Jaarvergadering op dinsdag 8 december
Leden/Jaar vergadering Dinsdag 8 November aanvang 20:00 westerhove

De agenda voor de jaarvergadering
1: Opening
2: Notulen jaarvergadering 2014 (in Aqua-Spiegel)
3: Ingekomen stukken en mededelingen
4: Jaarverslag secretaris en bibliothecaris over 2015 (in Aqua-Spiegel)
5: Jaarverslag penningmeester over 2015 (in Aqua-Spiegel)
6: Verslag kascontrolecommissie 2015
7: Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie 2016
8: Bestuursverkiezing
9: Bespreking financieel overzicht 2015 en begroting 2016
(als bijlage in Aqua-Spiegel)
10: Contactavonden 2016
11: Verenigingsavonden 2016
12: Overige activiteiten 2016
13: Keuze bondskeurmeester huiskeuring 2016
14: Rondvraag
15: Sluiting
Aftredend ingaande 2016:
penningmeester (herkiesbaar)
JAARVERSLAG PENNINGMEESTER CLUBJAAR 2015
Los in het blad vindt u het jaarverslag en de balans van onze vereniging over
het clubjaar 2015. Daarin zijn ook posten opgenomen nog te ontvangen
(debiteuren) en nog te betalen (crediteuren). Deze kosten en opbrengsten
zitten ook verwerkt in het financiële overzicht.
Ook het komende jaar staat de vervaldatum voor het betalen van het
lidmaatschap op 1 februari.
De boeken zijn dit jaar gesloten met een clubvermogen van € 3498 in
vergelijking met vorig jaar € 3804 is dit een afname van € 306 . We hebben
vooral meer uitgegeven aan sprekers en omdat de keuring dit najaar vroeg
was zijn er 2 keuringen in de kosten verwerkt.
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We hebben 1 nieuwe B-lid kunnen verwelkomen en 1 B-lid heeft opzegd. Na
het verslag van vorige jaar is er nog 1 B-lid en 1 A-lid afgegaan
Per saldo zijn we op 29 NBAT leden blijven staan en ook de Donateurs/Bleden zijn gelijk gebleven:
1-11-1Ledenstand
2015 Bij
Af
2016
A-leden met blad
27
27
A-leden zonder blad
1
1
Jeugdleden
0
0
Huisgenoot leden
Totaal leden NBAT
Donateurs/B-leden
Totaal leden
“De Natuur in huis”

1
29
5
34

1

1

1
29
5
34

Het gezamenlijk abonnement op het Aquarium via de NBAT wordt volgend
jaar € 20,00 (was € 18,00) . De afdracht naar de NBAT blijft € 16,00. We
stellen daarom voor de contributie gelijk te houden (tussen haakjes van
2015 en de kostprijs op basis van begroting 2016):
2016
2015
Kostprijs
Lidmaatschap A-lid met blad
€ 59,00
(€ 59,00) (€ 61,00).
Lidmaatschap A-lid zonder blad
€ 41,00
(€ 42,00) (€ 41,00).
Jeugdleden
€ 30,00
(€ 32,00) (€ 30,00).
Huisgenoot leden
€ 20,00
(€ 20,00) (€ 20,00).
B-leden
€ 25,00
(€ 25,00) (€ 25,00).
We blijven het blad om de 2 maanden drukken, ook dit geeft lagere kosten
en minder werk voor onze bezorgers. Natuurlijk blijft het onderhoud van het
aquarium in Westerhove belangrijk, daar betalen we immers onze huur mee.
Verder willen we ook de vrijwilligers van de drukkerij de Bron bedanken voor
hun inzet.
Iedereen tot ziens op de jaarvergadering van 8 december 2015.
Pieter van Tol, penningmeester.
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NOTULEN jaarvergadering 2014
Notulen afgelopen Jaarvergadering 9 december 2014
1.
Jaap opent om 20:15 de vergadering. Aanwezig Jaap, Hans, Pieter,
Wim, Wil, Teun, Jack, Coos, Jan, Henk en Cees. Afmelding van Edwin
2.
De notulen van 2013 werden op 1 spelvout na goedgekeurd.
3.
Diverse stukken van de NBAT zijn doorgenomen bij de ingekomen
stukken. Besproken zijn dat het pand van de NBAT verkocht is en er diverse
investeringen al zijn gedaan in nieuwe beamers voor de landelijke en er in
2015 een nieuwe website gepresenteerd gaat worden. Tevens is er een extra
vergadering gepland om de financiële situatie betreffende 2012/2013 af te
ronden.
4.
Jaarverslag van de secretaris is doorgenomen en goedgekeurd. Betreft
de bibliotheek konden we kort zijn; er is in 2014 geen boek uitgeleend. We
hebben besproken de kast nog even te laten staan met de boeken die we
hebben. Er kan altijd nog een keer besloten worden om de boeken weg te
doen op een veiling of zoiets.
5.
Pieter gaat naar aanleiding van het jaarverslag onderzoeken of de nu
bestaande WA verzekering opgezegd kan worden. Helaas hebben we
komend jaar 2 trouwe leden minder. Jaak en Leo hebben moeten besluiten
om te

stoppen met de vereniging. We hebben wel een B-lid erbij in de vorm van
Robert Koelman (Gouda).
6.
Naar aanleiding van de begroting 2015 is besloten de
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begroting voor sprekers wat op te hogen aangezien er verwacht wordt dat
we hier wat meer voor nodig hebben komend jaar. Besloten is om de
contributie te handhaven zoals deze nu is.
7.
De kascontrole is goed verlopen en goed bevonden. De vergadering
heeft het bestuur decharge verleend.
8.
Coos is aftredend en Edwin mag nog een jaar de kas controleren. Als
nieuwe kascontroleur heeft Jack zich aangemeld.
9.
Waarschijnlijk gaat Westerhove de kosten voor het visvoer niet meer
vergoeden. Wij zullen dit voortaan als vereniging op ons gaan nemen.
10. Wat betreft de contactavonden zijn we op zoek naar invulling. Jack
vraagt of we niet wat uitleg kunnen geven over het toppen en behandelen
van planten. We hebben besloten dit op dinsdagavond de 24e Februari te
gaan doen onder leiding van Wil en Wim.
11. Suggesties voor de verenigingsavonden werden gegeven in de vorm
van Leo Brand en levendbarenden. Ook werd gevraagd (net als voorgaande
jaren) om de regenbogen expert Gilbert Maebe eens uit te nodigen. Dit gaan
we dan ook doen en we zullen dan ook wat omgevende verenigingen
uitnodigen. Ook om misschien eens in gang te zetten wat we al jaren willen :
een beetje meer samenwerking door de verenigingen onderling.
Als uitstapjes hebben we het gehad over een gezamenlijk bezoek aan de
tentoonstelling die plaats gaat vinden in 2015 in de Hortus in Leiden.
12. Ook dit jaar zal er weer een veiling plaats vinden. Waarschijnlijk bij de
Rijswijkse of Danio Rerio . Zodra we hier meer over weten zullen we deze
informatie delen.
13. Aangezien de bondskeurmeesters voor keuringen op verenigingsniveau
beperkt zijn hebben we vast een keurmeester gestrikt op 19 september. De
keuring zal dan verricht worden door Adrie van Holstein. De uitslagavond is
vast gesteld op 13 oktober. We zijn er dus dit jaar vroeger bij met de
keuring dan anders.
14. Ook dit jaar zal Robert van de vereniging uit Gouda de organisatie op
zich nemen om de debutanten keuring voortgang te geven. De datum moet
nog bepaald worden en zal zo snel mogelijk bekend gemaakt worden.
15. Rondvraag:
Henk geeft aan dat hij afgelopen jaar graag een activiteit in de vorm van een
bezoek aan het een of ander had gezien zoals dat voorgaande jaren wel
plaats vond. Afgesproken is dat we dit jaar een bezoek gaan brengen aan
“de rifwachter” (een drie verdiepingen tellende aquariumspeciaalzaak) in
Hilversum waar tevens een permanente aquariumexpositie te bezoeken is.
Ook zullen we als de data hiervan bekend zijn de expositie in de hortus gaan
bezoeken.
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Teun zijn voordeelpasje is verlopen maar dat blijkt bij iedereen zo te zijn. Wij
weten niet of hier nog een vervanger voor komt, misschien is dit iets om te
vragen op 1 van de bonds vergaderingen.
Hans vraagt of we nog een bijdrage gaan leveren aan de Hortus
tentoonstelling. Jaap heeft nog een aquarium ter beschikking wat hiervoor
prima gebruikt kan worden. We gaan dit dus wel doen.
Jaap heeft ooit eens geopperd om te onderzoeken of het mogelijk is om
samen met gouda hun blad te vullen en dit ook bij ons in de bus te laten
vallen. Jaap gaat dit bespreken.
Hans regelt dat de 2 leden die na lange tijd lid zijn geweest een
bedankkaartje krijgen.
Wim zou graag wat meer infohoren op de verenigings avonden over de
aquariumactiviteiten in den lande. Bijv. over de vivarium beurs en dergelijke.
16. Om ca 2200 wordt de vergadering gesloten.
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Verslag Secretaris over het Jaar 2015
Ook dit jaar bestond mijn functie met name het vullen van de
verenigingsavonden en het organiseren van de huiskeuring. Op verzoek van
de vergadering van vorig jaar werden 2 uitstapjes georganiseerd. Jaap had
geregeld dat we bij Diergaarde Blijdorp achter de schermen terecht konden.
Hier was dusdanig weinig belangstelling voor dat we dit tripje hebben laten
schieten. Wel zijn we naar aquarium speciaalzaak ”de Rifwachter” geweest
waar we ook een kijkje mochten nemen in de permanente
aquariumtentoonstelling “Aqua-expo”. 7 Belangstellenden inclusief het
bestuur zijn hier geweest. Bij wijze van experiment hebben we een wat
exclusievere spreker uit België laten komen in de vorm van Gilbert Maebe en
dan tevens onze zusterverenigingen uitnodigen voor een , naar wat wij
zouden verwachten, drukke avond. Ik denk dat we 5 mensen mochten
verwelkomen van andere verenigingen. Ook geen enkel bestuurslid van
andere verenigingen had de moeite genomen om naar Alphen af te reizen
ondanks dat dit ruim aangekondigd was en in de vergaderingen besproken.
Experiment mislukt?
De debutanten keuring werd op zeer enthousiaste wijze gepresenteerd door
R. Koelman en het was een actieve avond voor de aanwezigen die allemaal
eens op een andere manier naar de diverse aangeboden aquaria hebben
gekeken.
Verder heb ik geen sprekers vanuit de andere kant van het land laten
komen. Inmiddels hebben we de huiskeuring achter de rug met 6
deelnemers waarvan er 5 in de categorie A1 waren en 1 in de categorie B1
Zeewater. De keuring werd gedaan door Adrie van Holstein op de rustige en
sympathieke wijze zoals hij dat kan.
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Wat was …Aqua Hortus 2015
Aan het einde van de zomer was er een grote tentoonstelling gepland zoals
u bijna niet ontgaan kan zijn in de Hortus van Leiden “Aquahortus 2015”.
3 weken lang konden de bezoekers van de hortus genieten van vivaria in de
breedste zin die zowel binnen als buiten stonden opgesteld. Diep respect
voor de organisatie en de vrijwilligers van de leidse aquariumvereniging “de
natuurvriend” van dit huzarenstukje die belangeloos hun vakantiedagen en
vrije tijd opofferden om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Hierna een kleine
foto impressie:
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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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uitslag huiskeuring
De uitslag van de huiskeuring:
1
2
3
4
5
6

15

A1
B1
A1
A1
A1
A1

Jaap Liefting
Andre Gijsen
Robert Koelman
Wil van Zanten
Hans Kiers
Jack Heijne

390,0
385,5
382,5
382,5
377,0
376,5

62,5
62,5
62,5
61,0
61,0
60,0
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NSW – NBAT
2016
62e Natuurweek
in Eys
17 tot 24 juni

Beste natuurliefhebber,
We gaan dit jaar voor de 62e keer met aquarium- terrarium- en andere
natuurliefhebbers, in familiaire sfeer op stap in het prachtige
heuvellandschap van Zuid-Limburg en omstreken, om te genieten van de
natuur. We mijden brede wegen zoveel mogelijk en lopen over wandelpaden
door landerijen en bossen. Hierbij komt iedere natuurliefhebber aan zijn of
haar trekken, of dit nu op vogel-, planten-, insecten- of ander gebied is, of om
alleen maar van de natuur te genieten. Onderweg en na afloop van de
wandeling is er weer de mogelijkheid ervaringen met andere liefhebbers uit
te wisselen of te bespreken. Ook is er literatuur aanwezig om iets uit te
zoeken.
Programma
We hebben een leuk programma samengesteld met dit jaar zelfs 3
buitenlandse tochten waarvan er twee in een geheel nieuwe omgeving zijn.
Daarnaast gaan we ook weer naar bekende gebieden, die zeker de moeite
waard zijn.
’s Morgens om 9 uur vertrekken we, te voet of met de bus en we zullen
meestal rond 5 uur weer thuis zijn. U kunt rekenen op flinke, maar rustige
wandeltochten van 8 tot 15 km met voldoende tijd om te kijken, te
fotograferen en even uit te rusten. Bij sommige tochten is het mogelijk eerder
af te haken.
Zaterdag 18 juni beginnen we de week gelijk met een buitenlandse tocht en

17

December 2015

gaan naar Plombière in België, waarvandaan we de Belgische Geul en een
zijrivier, de Hohnbach volgen.
Bij de Geul komen we langs plekjes, die graag bezocht worden door de
waterspreeuw.
Door de voormalige zinkindustrie in dit gebied zullen we kunnen genieten
van de daardoor ontstane zinkflora en zeker zinkviooltjes tegenkomen.
We eindigen bij het kasteel Eyneburg waar de bus ons weer ophaalt.
Zondag 19 juni brengt de bus ons naar Valkenburg naar de kasteeltuin
Oud-Valkenburg bij kasteel Schaloen. Mogelijk brengen we een bezoek aan
deze heemtuin, waarin ook een grote kruidentuin is, maar dit is nog niet
helemaal zeker.
Daarna wandelen we naar het Gerendal waar we natuurlijk de
orchideeëntuin aandoen.

Welriekende nachtorchis

Purperorchis

Via Stokhem, Wijlre en Piepert komen we weer in Eys.
Maandag 20 juni gaan we met de bus naar het natuurpark Kempen~Broek
in België, waar we vanuit Dilsen-Stokkem een wandeling maken door de
Maasvallei.
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We lopen eerst door binnendijks cultuurlandschap, maar komen daarna bij
de buitendijkse ruige graslanden, grindbanken en het rivierbos. We zullen
konikpaarden zien, veel vlinders, vogels bij de plas, maar ook de tekenen
van de aanwezigheid van de bever zullen zeker opvallen.
Dinsdag 21 juni weer met de
bus, nu naar Slenaken,
waarvandaan we de loop van
de Gulp gaan volgen. Het
belooft een mooie natuurrijke
wandeling te worden. We
komen door Pesaken, Waterop
en Gulpen bij Cartils waar de
Gulp in de Geul stroomt. Even
verder
voegt
ook
de
Eyserbeek zich bij de Geul en gaan we hierlangs verder naar Eys.
De Gulp in het voorjaar, omzoomd door bittere veldkers.
Woensdag 22 juni een bustocht naar een nieuw gebied in de Duitse Eifel bij
Heimbach. We wandelen hier op de bergwand langs de Rur en hebben een
fraai uitzicht op de Rursee. Door het bos komen we langs een militair kerkhof

met prachtig uitzicht naar de andere kant. Hier vlakbij is een oud
trappistenklooster: Mariawald.
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Langs een pas gerestaureerde kruisweg komen we beneden in Heimbach
aan.
Donderdag 23 juni sluiten we de week af met een rondwandeling met
diverse leuke elementen vanuit Eys. Achter Overeys langs, komen we via
Baneheide bij het Platte Bosch met zeer afwisselende plantengroei.
In het bos vinden we vast
wel paddenstoelen. Let
ook eens op de hele
kleintjes.
Van
dit
wimperzwammetje zie je
de wimpertjes pas, als je
heel dichtbij komt of een
loep gebruikt.

Na Nyswiller verder door
weiden en stegelkens met
een prachtig uitzicht op de Selzerbeek. Door de akkers komen we weer in
Eys.

De avonden zijn gevuld met interessante dia- of beamerlezingen. Er is altijd
eerst een korte introductie over de tocht van de volgende dag. Verder zullen
we natuurlijk weer terugblikken naar het afgelopen jaar. Ellen en John
verzorgen weer een leuke natuurquiz en we krijgen ook een natuurserie over
Bosnië van Ans Kruijver.
De gebruikelijke fotowedstrijd wordt georganiseerd door Ber Onderwater.
We hebben dit jaar twee thema’s: 1. De leukste NSW foto en 2. De meest
bijzondere NSW foto. Per thema kunnen twee foto’s worden ingezonden
(dus totaal maximaal 4). Om mee te dingen moeten de foto’s uiterlijk 15 mei
worden ingezonden naar: beronderwater@online.nl
Reservering en kosten
De kosten bedragen € 360,- voor de hele week. Bij dit bedrag is alles
inbegrepen. We kunnen deze kosten laag houden mede doordat de
deelnemers graag een handje meehelpen met de dagelijkse gang van zaken
zoals tafeldekken en de afwas.
Indien het aantal deelnemers en de beschikbare ruimte het toelaat, is er ook
de mogelijkheid tot huren van een 2-persoonskamer voor 1 persoon.
Hiervoor is dan voor de hele week een toeslag verschuldigd van € 115,-.
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Als u zeker wilt zijn van deelname is het noodzakelijk u zo snel mogelijk aan
te melden en het voorschot van € 180,- te betalen omdat wij ook definitieve
afspraken moeten maken met de Eyserhof. U wordt ingeschreven op
volgorde van binnenkomst. Als het maximale aantal deelnemers is bereikt,
krijgt u bericht van plaatsing op een wachtlijst. Mocht u zich later aanmelden
dan komt u pas in aanmerking als er eventueel een plaats over is, of is
vrijgekomen.
Het restant van € 180,- (of € 295,- voor een 2-persoonskamer als u die voor
u alleen wilt hebben) moet voor 31 maart 2016 zijn overgeschreven.
Omdat wij de appartementen voor de hele week moeten huren, is bij
inschrijving voor een gedeelte van de week, altijd de prijs voor de hele week
verschuldigd min de kosten voor het eten op de dagen dat u er niet bent. Is
er mede belangstelling door iemand anders voor deze dagen, dan zal na
afloop van de week het bedrag voor deze dagen teruggestort worden.
Informeert u even naar wat in uw geval de prijs wordt.
U moet zelf zorgen voor een reis- of annuleringsverzekering, omdat wij bij
annulering reeds gemaakte kosten altijd aan u zullen doorberekenen.

Het verblijf in Eys
De Eyserhof is een carréboerderij waar ook rundvee wordt gefokt.
Aangezien de Eyserhof van plan is te gaan verbouwen, weten we nog niet
precies hoe het er in juni uitziet. We hebben in ieder geval de beschikking
over kleinere- en grotere appartementen met een gemeenschappelijke living.
De meeste kamers zijn 2-persoons, maar er zijn ook enkele 4persoonskamers. Alle kamers hebben eenpersoons bedden voorzien van
dekbed en kussen. Het beddengoed is bij de prijs inbegrepen. Voor
handdoeken en keukendoeken in uw appartement moet u zelf zorgen,
evenals voor eventueel koffie of thee en overige dingen die u in het
appartement wilt gebruiken.
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We hebben de beschikking over een grote recreatieruimte met bar en
keuken. Hier gebruiken we de maaltijd, wordt het avondprogramma verzorgd
en kunnen we u voorzien van koffie, thee en een drankje.
Ruud Meertens van Heuvellandcatering is ook dit jaar weer bereid de
maaltijden voor ons te verzorgen. We ontbijten om 8 uur en maken dan gelijk
een lunchpakket voor onderweg klaar.
’s Avonds kunnen we weer van een lekker 3-gangenmenu genieten. Ook dit
is bij de prijs inbegrepen.
U wordt vrijdag 17 juni na 3 uur ’s middags en voor 6 uur ’s avonds op de
Eyserhof verwacht. U kunt parkeren op het parkeerterrein voor de boerderij.
Reist u met openbaar vervoer, dan kunt u vanaf station Heerlen met bus 47
naar de Eyserhof komen (halte spoorbrug).
Vanaf station Maastricht met de bus naar Gulpen en daar overstappen op
bus 47.

Zorg voor goede waterdichte, ingelopen wandelschoenen of laarzen en
gemakkelijk mee te nemen regenkleding of een paraplu. Korte tijd voor de
natuurweek ontvangt u nadere mededelingen, programma-aanvullingen,
routebeschrijving naar de Eyserhof en een deelnemerslijst met
telefoonnummers en e-mailadressen om afspraken te kunnen maken voor
eventueel gezamenlijk reizen.
Een terugblik van vorige natuurstudieweken kunt u zien op www.daniorerio.nl
onder het kopje Natuurstudieweek.
Heeft u vragen of wilt u een aanmeldingsformulier? Mail gerust:
l.sonnenberg@daniorerio.nl
(De Limerick is bedacht door Loek v.d. Klugt en Lotty Sonnenberg. Tekening en kalligrafie: Lotty Sonnenberg.
Tekening en limerick hebben betrekking op onze ontmoeting met putters tijdens de vorige Natuurweek)
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DRUKWERK
Aan de heer/mevrouw:

Ouvertureweg 1 – 7
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