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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 
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Hallo Aquarium Vrienden, Hier is de nieuwsbrief van deze maand.  
Wil je ook één keer een stukje schrijven stuur dit dan naar mij en ik zet in de 
nieuwsbrief. 

Hallo Aquarium Vrienden, Hier is de nieuwsbrief van deze maand.  
Wil je ook één keer een stukje schrijven stuur dit dan naar mij en ik zet het in de 
nieuwsbrief. 
 

                                                    Beste aquarianen, 

De feestdagen zijn achter de rug en ik hoop dat iedereen gezond aan 2016 is begonnen. Voor de 

vereniging hoop ik dat het ledental en de opkomst wat groter wordt wan dan krijgen we financieel 

ook een beetje meer armslag om leuke dingen te doen. De laatste contactavond in december was 

goed bezocht, dat is altijd zo want dat was de uitslag van de huiskeuring. Deze keer werd dat gedaan 

door Hans Osendarp die weliswaar geen officieel keurmeester is maar dat op een meer dan 

uitstekende wijze gedaan heeft. Hierbij wil ik Willem nog hartelijk bedanken voor het vele werk bij de 

keuring, dit heb ik op de avond zelf vergeten. 

 Er werden van iedere bak filmpjes en foto’s vertoond en de deelnemer kon daar een verhaaltje bij 

vertellen. Daarna kwam de keurmeester aan het woord om zijn visie te geven. Misschien een tip voor 

de bondskeurmeester om het ook op deze ontspannen manier te doen. 

De komende contactavond op 12 januari zal vast wel gezellig worden want dan is de 

nieuwjaarsbijeenkomst. Er zal voor een hapje en een drankje gezorgd worden en Willem zal vast nog 

wel een verassing hebben. Op deze avond zijn zoals altijd ook mensen van het kaarten op zaterdag en 

maandag welkom. 

De straat is nog steeds kapot maar er komt nu wat schot in door Henrike die ze bij de gemeente even 

tot de orde geroepen heeft. Effect tot op dit moment 0. 

Er is nog steeds in beperkte mate weer vis te koop in onze winkel net als voer, aquariumkool, pompen 

e.d. 

                                                     Tot ziens, Henk Prins 
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Zoals jullie vorige maand hebben kunnen lezen, neem ik vanaf nu de nieuwsbrief over 

van mijn voorganger, de illustere Willem S.  

Ik zal beginnen met mij voor te stellen. Mijn naam is dus Johnny Norda. Ik heb al sinds 

mijn jeugd ervaring met 'visjes houden' en verscheidene jaren op bescheiden niveau 

een eigen aquarium. Op een gegeven moment heb ik toch besloten om dat op een 

hoger niveau te willen tillen en mij daarna aangesloten bij Minor, halverwege vorig jaar, 

met name om hier veel van op te steken. 

Door een of ander misverstand is mij gevraagd lid te worden van het bestuur van de 

vereniging, en zit ik dus sinds januari 2015 in het bestuur van de AV Minor. Door 

tijdgebrek heeft Willem mij gevraagd de nieuwsbrief van hem over te nemen, en hier 

heb ik in toegestemd. 

Wat kunt u nu verwachten? Nou, ik hou grotendeels hetzelfde aan als voorheen, maar 

ik geef wel hier en daar een eigen draai aan de nieuwsbrief. Zo ben ik afgelopen jaar 

in Amerika op vakantie geweest en daar het grootste aquarium ter wereld bezocht ( 24 

miljoen liter). Hier wil ik graag verslag van doen, en ik ga ervan uit dat jullie dat 

allemaal enorm interessant zullen vinden als aquariumfans zijnde. Veel leesplezier 

alvast! 
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De nieuwsbrief zal in 2016 gemaakt worden door Johnny Norda. 

Johnny kunt u altijd mailen als u een stukje geplaatst wilt hebben. 

Verder zal Johnny toch ook zijn eigen invulling geven zodat uw weer veel leesplezier 

zult beleven. 

Het mail adres is :  norda81@hotmail.com

 

 
  

Al vast bij deze wens ik namens het gehele bestuur iedereen een Gelukkig en gezond 
2016.  
Dinsdagavond zal onze contactavond in het teken staan van het nieuwejaar.  
Iedereen is dan welkom er kan gezellig gepraat worden over onze hobby en natuurlijk 
ook over andere zaken.  
Tijdens deze avond is de koffie gratis en twee drankje uiteraard zal er ook een hapje 
aanwezig zijn. Dus kom en geniet  
Willem Schepers  
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Deze avond was onze uitslagavond, Het was zo als gewoonlijk onze drukste avond 
tijdens een contactavond.  
Hans Osendarp verzorgde de uitslagavond, Hans Osendarp had de keuring ook 
verzorgd.  
In categorie A1 Gezelschap  
1 Nico Bijleveld  
2 Johnny Norda  
In de categorie A2 – A3  
1 Erik Kemper  
2 Marinus de Jonge  
3 Ap Huizinga  
4 Marcel Kemper  
Heren langs deze weg nogmaals gefeliciteerd.  
Nico Bijleveld en Erik Kemper zullen door gaan naar de district keuring  
Uiteraard hier veel succes gewenst en hopelijk gaan jullie door naar de landelijke 
keuring.  
Hier volgen de foto`s van de deelnemers  
 
 

 
Nico Bijleveld  
 

 
Johnny Norda  
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Erik Kemper  
 

 
Marinus de Jonge  
 

 
Ap Huizinga  
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Marcel Kemper.  
 
Iedereen bedankt en hopelijk tot volgend jaar.  
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In oktober van dit jaar, heb ik een reis gemaakt naar Orlando ( Fl) en Atlanta ( Ga) in 
de Verenigde Staten van Amerika. 

Hier heb ik een bezoek gebracht aan SeaWorld Orlando, Disney Animal Kingdom, 
Sealife Orlando, Jacksonville Zoo, Georgia Aquarium, Zoo Atlanta, Busch Gardens 
Tampa, Florida Aquarium en Gatorland Orlando. 

Ik wil graag de komende maanden de aquaria eruit lichten, dit is toch een 
gezamenlijke hobby, en het zal u waarschijnlijk ten zeerste interesseren. 

Na de eerste paar dagen in Orlando doorgebracht te hebben, ben ik op een gegeven 
moment met de huurauto naar Atlanta gereden ( lang leve de GPS). Exclusief een 

                               Chinees – Indisch – Restaurant 

                     Geopend van 11:00 tot 22:00 uur 
                        Ook zijn wij op feestdagen open. 

Ons adres is: 
                       Van Echtenkanaal NZ.  145 

                7891 AH Klazienaveen 
               Telefoon:0591-313660 
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tussenstop in Jacksonville was dit toch nog een trip van 7 uur, meestal langs een woud 
van bomen en reclameborden.  

Mijn hotel lag gelukkig letterlijk in de binnenstad, en na navraag bij de portier bleek het 
Georgia Aquarium op 10 minuten lopen van het hotel te liggen. Ik hoefde slechts het 
Centennial Olympic Park te doorkruisen ( Atlanta heeft de Olympische Spelen van 
1996 georganiseerd, waarbij Nederland 4 gouden medailles in de wacht wist te 
slepen), de straat over te steken, waarbij links het Aquarium lag en rechts World of 
Coca Cola ( Atlanta is de geboorteplaats van Coca Cola evenals de thuishaven van 
het hoofdkantoor). 

 

 

 

Om 10 uur was de opening van het aquarium, maar ik was ruim op tijd en stond er al 
om half 10. Het duurde niet lang of er stond al een behoorlijke wachtrij, wat wel wat 
zegt over de enorme populariteit van het aquarium. Het aquarium is niet goedkoop ( 38 
dollar), maar daar krijg je wel wat voor.  

Na mijn kaartje gekocht te hebben, en na een uitgebreide controle van mijn tas plus 
een 'sweep' met een metaaldetector langs het lichaam ( het is Amerika tenslotte) kon 
ik met een gerust hart naar binnen. Je komt binnen in een enorm atrium, waar een 
aantal restaurantjes en souvenirshops in liggen en vanwaar je naar de 'gallery's' kunt 
gaan. De eerste was niet beschikbaar vanwege renovaties, maar het scheen ook de 
minst spectaculaire te zijn. 

Ik sloeg dus eerst maar linksaf, richting 'river scout'. Dit is in principe een 
zoetwaterafdeling met zoetwatervissen van over de hele wereld. Bij binnenkomst zie je 
direct een enorm aquarium vol discusvissen, direct gevolgd door een nog groter 
aquarium vol Malawi-cichliden. Hierna neemt het wat af qua spektakel, en volgt een 
serie kleinere aquaria, met oa schildpadden, Labyrinthvissen, de onmisbare piranha's, 
maar ook een groot paludarium-achtig verblijf met albino alligators. Wat dit gedeelte 
echt bijzonder maakt is dat je om de zoveel meter omhoogkijkt naar de 'overhead 
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river'. Er loopt dus een aquarium boven de bezoeker langs, gevormd als een rivier, 
waar de bezoeker door verticale panelen beensnoeken, karpers en steuren kan zien. 

 

   

De route door de galerij eindigt met een groot verblijf voor dwergotters. Hierna volgt 
weer het Atrium en besloot ik naar het 'Cold Water Quest' te gaan. Hiervoor loop je 
naar boven via een helling, door een van de restaurants heen en heb je vrijwel direct 
uitzicht op een bassin van 3 miljoen liter waarin 3 beluga's rondzwommen, vergezeld 
van zeehonden. Verder op de route volgden zwartvoetpinguins, zeeotters, 
zeedraakjes, kreeften en een kelpaquarium met o.a. zwelhaaien. Na dit vrij 
spectaculaire gedeelte gekozen voor de dolfijnendemonstratie, waarvan de ingang 
tussen deze 2 galerijen inlag. De eigenlijke show zou pas 's middags plaatsvinden, 
maar nu kon je als bezoeker al een demonstratie zien hoe de dieren getraind werden. 
Voordat je het theater in kunt kom je eerst langs het leefgebied, en zie je de dolfijnen 
al zwemmen in een fors bassin. Het showbassin is zo mogelijk nog groter en het 
theater is immens. Het is ook zeer educatief om de manier van trainen terug te zien.  

 

   

 

 

Na dit intermezzo kon ik niet langer wachten en ben ik richting de 'Ocean Voyager' 
gelopen. Dit is het grootste bassin van het aquarium en bevat 24 miljoen liter zeewater 
en is daarmee direct het grootste aquarium ter wereld. Bij binnenkomst heb je echter 
slechts een paar kleine doorkijkjes en zie je glimpen van de vissen. Na een bocht 
omgegaan te zijn kom je een acryltunnel in die dwars door het aquarium heen loopt. 
Direct na binnenkomst zwom een van de hoofdbewoners al over mijn hoofd heen, een 
enorme walvishaai, een van de 4 die het aquarium heeft. Dit zijn de grootste vissen ter 
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wereld. Daar hield het niet mee op, vrijwel direct daarna zwom een manta over, ook 
hiervan heeft het aquarium er 4. Beide diersoorten zijn enorm, en adembenemend om 
te zien. Buiten deze uiterst spectaculaire soorten bevat het aquarium nog duizenden 
andere vissen, waaronder horsmakrelen, maar ook zwarttiphaaien, zandbankhaaien, 
zebrahaaien, 'groupers', zaagvissen, adelaarsroggen, horsmakrelen en nog veel meer. 

 

 

Na de tunnel volgen nog een paar andere ruiten waaronder een grote bol ruit. Maar 
het spectaculairste moest nog komen. Als toegift bevond zich op het einde nog een 
groot acrylraam, 60 cm dik, en zeer hoog. Hier ontvouwde zich het hele spektakel 
opnieuw en zie je de walvishaaien rustig voorbij zwemmen en de manta's hun salto's 
maken. 

 

 

Na me hier een aantal uren aan vergaapt te hebben kon ik me toch weer losrukken 
van het spektakel, en ben ik verder gelopen richting Tropical Diver. Hier zijn dieren uit 
de warmere oceanen te vinden en het begint dan ook met een aquarium met buisalen 
en andere kleine visjes. Na een reeks grotere en kleinere aquaria met bewoners als 
sepia's, kwallen, en zeepaardjes komt het hoogtepunt van deze galerij, het levend rif-
aquarium. Door een kromme ruit kijk je hier in een groot bassin met een nagebouwd 
koraalrif. De kromme ruit heeft ook een doel, om de paar minuten wordt hier namelijk 
een 'branding' gesimuleerd. Achteraf bleek dit zelfs maar een klein deel van het 
aquarium te zijn, het is nog veel groter en grenst aan een stukje mangrove, helaas 
alleen te zien via de 'behind-the-scenes' tour.  
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Toen werd het toch tijd om richting de dolfijnenshow te lopen, als ik deze tenminste 
nog wou zien. Gezien de nogal grote belangstelling was het een goed idee om op tijd 
te komen hier. Leuk was dat een medewerker van het park als een quizmaster de 
kinderen allerlei vragen stelde, waarvan de antwoorden in het aquarium waren terug te 
vinden. 

 

 
 
 
De show zelf is een spectaculair gebeuren, met echte acteurs en zangers en niet 
alleen de trainers. Zeer Amerikaans, maar leuk om te zien. 
 
Hierna viel alleen de bovenverdieping nog te bezoeken. Hier bevinden zich nog 2 
attracties, een 4D show voor kinderen en het zogenoemde 'Aquanaut Adventure'. De 
4D show sloeg ik maar over, maar het Aquanaut Adventure heb ik maar even 
uitgeprobeerd. Echt een avontuur valt dit niet te noemen, hier krijg je de 
zoetwaterafdeling en overhead river van bovenaf te zien, evenals het grote bassin, de 
belugatank en nog een en ander achter de schermen, zoals de koralenkweek. De 
gangen waren voorzien van een soort duikboot thema en vol educatie, best leuk 
gedaan en ook leuk om zoveel van bovenaf te zien.  
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Na dit gezien te hebben was eigenlijk het hele aquarium wel bezocht. Ik heb nog een 
paar rondjes gemaakt en veel tijd doorgebracht bij het grootste bassin tot aan 
sluitingstijd. Zo vaak kom ik immers ook niet in Atlanta.... 
 
 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Familie:Callichthyidae 
Wetenschappelijke naam: Dianema urostriata 
Nederlandse naam: Vlagmeerval 
Synoniem: Decapogon urostriatum 

HERKOMST 

Brazillië; Manaus (Rio Negro) 

WATERWAARDEN 
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pH: 6 - 6.5  
Temperatuur: 26 - 28°c 
GH: 5 - 8 

 

Groote:  12 centimeter 

Aquariuminrichting 

Het aquarium moet ongeveer 120cm zijn, deze mag niet al te beplant zijn, aangezien 
het bezige zwemmers zijn en voor de rest moet het aquarium aangevuld worden met 
kienhout en stenen. Over turf filteren wordt op prijs gesteld. 

GEDRAG 

Vreedzame scholenvis (dus houden met een minimum van 7 stuks). Ze stellen het erg 
op prijs om met velen van hun eigen soort lekker samen te zwemmen, dus the more 
the merrier. Ze zwemmen wel niet heel erg goed samen (niet in formatie). s'Avonds 
zijn ze actiever dan overdag. Vaak scharrelen ze in het rond, een beetje als 
corydorasjes dat doen. Ze zijn wel vooral in de middenzone te zien. 

 

EETGEDRAG 

Alleseter met een voorkeur voor levendvoer. 

GESLACHTSKENMERKEN 

De mannetjes zijn iets slanker en kleiner dan de vrouwtjes 

KWEEK 

Nog maar zelden in een aquarium gebeurd; de vissen in de handel zijn in de regel 
wildvang. De vissen bouwen schuimnesten, zoals dat ook bekend is van soorten als 
Callichthys en Hoplosternum. In dat schuimnest zetten ze hun eieren af. Zij zijn zover 
te krijgen op ongeveer dezelfde manier als Corydoras: een flinke waterverversing met 
het nodige gekletter en gespetter kan al voldoende zijn. Dat moet dan wel met zacht 
water gebeuren. De schuimnesten worden in de regel aan de onderkant van een groot 
blad gebouwd; iets dergelijks zou dus aanwezig moeten zijn. Het mannetje bewaakt de 
afgezette eieren en jaagt andere vissen consequent weg. De eieren komen na een 
periode van drie tot zes dagen uit en de jongen kunnen na een dag al verder 
grootgebracht worden met artemia-naupliën. Aangezien de nesten groot kunnen zijn 
en de jongen flinke eters zijn, moeten die voldoende voorradig zijn. 

OPMERKINGEN 

Dianema’s zijn niet zo vaak in een aquariumzaak te 
vinden; ze behoren niet tot het standaard-assortiment. 
Vaak zijn ze echter wel te bestellen. Het zijn heel leuke 
vissen die weer eens iets anders zijn dan Corydoras. Ze 
zijn daarmee best te vergelijken, al zijn ze wel iets groter. 
Met name Dianema urostriata zou ook een leuke “bijvis” voor discussen kunnen zijn. 

Bron hobbykwekers. 



15 
 

 

 

KENMERKEN 

Verspreiding: Europa en Azie 
Temperatuur: 15-30ºC 
Licht: Sterk 
Nederlandse naam: Vlotvarentje 

OMSCHRIJVING 

De drijfbladeren van de Salvinia natans zijn zeer variabel van vorm, rond tot elliptisch 
en al naargelang de groeiomstandigheden vrijwel vlak of met min of meer opgerichte, 
licht golvende randen met middelgroene kleur en tot 3,5 cm lengte. Op de 
bladoppervlakte bevinden zich korte stijve haren. Die staan op verscheidene kleine 
knobbeltjes en zijn aan de voet en naar de top toe met elkaar vergroeid. 

Bij goede lichtvoorziening groeit de Salvinia natans vaak weelderig en moet dan vaak 
uitgedund worden. Ze kan dienen ter afscherming van weinig lichtbehoeftige 
waterplanten, zoals bijvoorbeeld Cryptocorynesoorten. 

Aan de watersamenstelling worden geen speciale eisen gesteld. De temperatuur mag 
tussen 18 en 26° C zijn. De vermeerdering van de Salvinia natans geschiedt door 
voortdurende vertakking. In cultuur worden heel zelden sporen gevormd. De "wortels" 
zijn in feite in haarslippen verdeelde waterbladeren die lijken op wortels. 

Familie: Salvinia 
Herkomst: Azië 
Zone: Drijfplant 
Lichtbehoefte: Veel 
Verzorging: Gemiddeld 
Hoogte min: 3 Max: 5 
Temperatuur: minimaal 15 graden 
pH Minimaal 6 – maximaal 8 
 
Bron: Hobbykwekers  
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De (Zee) anemonen zijn vernoemd naar de bloemen van de anemoon op het land. De 
meeste anomen zijn solitaire polielen, hebben geen skelet maar wel tentakels die 
netelcellen bevatten. De tentakel worden gebruikt om voedsel te vangen, dit kunnen 
kleine voedsel deeltjes zijn of kleine visjes die worden verlamd door de netelcellen in 
de tentakels.  

Anemonen komen voor op verschillende ondergronden, sommigen hebben een voet 
die zich ingraaft in het zand, anderen zuigen zich vast op een harde ondergrond zoals 
koraal. Als de anemoon het idee heeft dat de plek waar hij staat niet voldoende 
voedsel oplevert of dat een andere plek beter belicht is dan kan hij zich met de voet 
gaan plaatsen. Hij "wandeld" dan naar een andere locatie. Sommige anemoon soorten 
kunnen zich voortplanten door zich te delen, het afgesplitse deel zal dan naar een 
eigen plekje wandelen.  

Veel Anemonen bevatten kleine eencellige algsoorten (de 
zogenaamde Zoöxanthellen) die de kleur aan de anemoon geven. Deze algen leven in 
symbiose met de anemoon. Dit kleureffect kan varieren van diep blauw, oranje, bruin 
tot fluoricerend groen of rood. De algen zetten de kooldioxide van het koraal om in 
zuurstof wat weer nodig is om de anemoon in leven te houden. Men neemt aan dat dat 
de koralen de zuurstof en koolhydraten die door de algen worden geproduceerd voor 
hun eigen stofwisseling gebruiken, en dat de algen profiteren van het door het koraal 
afgescheiden kooldioxide en andere afvalstoffen. De anemonen hebben hierdoor wel 
redelijk veel licht nodig.  De Zoöxanthellen in de anemoon kunnen afsterven als gevolg 
van invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld een te hoge temperatuur. Hierdoor verbleekt 
de anemoon en uiteindelijk zal de anemoon sterven.  

 

Een aantal anemonen leven in symbiose 
met visjes (bijvoorbeeld de 
Anemoonvissen), heremietkreeften of 
garnalen en grondels.  
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Zend u oplossing naar wschepers1@gmail.com of geef het even af in ons clubgebouw.  

De overgebleven letters vormen een SOCIAAL NETWERK 

 AFVALIJZER    INSIDER   ROOKVERDRIJV ER 

 AFWEERMIDDEL   KANARIEPIETJE  SNEEK 

 AZAELEA    KINDERJURK  SPADEN 

 BESCHUITIJS   KNEVELTOUW  STEARINEKAARS 

 BRUILOFTSGAST   KOOPORDER  STROOMAF 

 DANCE    LEEGBLOEDEN  TARWEZEMELEN 

 DOLLAR    LENTEKLOKJE  THEEGOED 

 DOORLOOP    MENSWORDING  TRAANGAS 

 DOSIS     NEPAL   TRIER 

 ELLEBOOGSTUK   PAARDENFOKKER  VIERVOETIG 

 ETSGROND    PROMO   VLOTGRAS 

 FEILLOOS    PUNTLASSER  VORMREK 

 GENESIS    REALISEREN   WALES 

 HEELWEG    REGENJAS 

 HOUTVOORRAAD   ROLSTEEN 

__________________________________________________________________________ 

 

P E V V S D H S T W B K T H E E G O E D 

A J R I L O O L U A U E R R F A C D G S 

A K S A E O U O E T R E S S A L T N U P 

R O C T L R T E S E V W H C N A I O A A 

D L M L R L V G K IJ G A E E H D N R F D 

E K I O E O O O R I Z B E Z R U S G V E 

N E B V R O O D E A N T L O E O I S A N 

F T E M B P R M L T S D E O G M D T L S 

O N R E O E R E A L I S E R E N E E IJ I 

K E L R V W A E O F N G G R N D R L Z S 

K L D K A N A R I E P I E T J E E  O E E 

E E O L E D D I M R E E W F A U P N R N 

R O E B R U I L O F T S G A S T R A K E 

R S T E A R I N E K A A R S N E E K L G 

mailto:wschepers1@gmail.com
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Januari 2016 
 01 Henk Demkers                                                
 05 Jeroen Mol 
                                                          
 
 
 
 
Langs deze weg wil ik u 
graag  
feliciteren en nog vele jaren 
toewensen. 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Henk Prins hprins.2@ziggo.nl 06-28842883 
Secretaris Willem Schepers wschepers1@gmail.com 06-16201461 
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Vice Voorzitter Ap Huizinga  06-15377268 
Website Henrike Klootwijk henrikeklootwijk@hotmail.com  
Bestuurslid    Johnny Norda       norda81@hotmail.com 
 

Functie Naam Telefoonnr: 
Beheerder clubgebouw Henk Prins 06-28842883 
   
Contactpersoon clubgebouw Willem Schepers 06-16201461 

0591-855196 

Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als repetitieruimte  
 
clubruimte ect,   Inlichtingen bij Willem Schepers . 
 

mailto:hprins.2@ziggo.nl
mailto:wschepers1@gmail.com
mailto:fokkoboelens@home.nl
mailto:henrikeklootwijk@hotmail.com
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Maand  Jaar  Activiteit  Spreker  

14 April 2015 Eigenavond  

21  April 2015 Voorlichting Keurmeester Adrie Holstein 

12  Mei 2015 Koivijver Peter Kluitenberg 

30 Mei 2015 Forelvissen Bestuur 

09 Juni 2015 Eigenavond Bestuur 

12 Juni 2015 BBQ Bestuur 

 08 September 2015 Voorbereiding huiskeuring  

13 Oktober 2015 Lezing Rob Uvenhoven 

10 November 2015 Eigenavond Bestuur 

08 December 2015 Uitslag Huiskeuring Hans Osendarp. 

12 Januari 2016 Nieuwjaarborrel Bestuur 

09 Februari 2016 Jaarvergadering 

Bestuur 

 

 



20 
 

 


