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Onze volgend
de hobbyav
vond

Adverteeerders

Let op !!!
de komend
de hobbyavo
ond is op 14
4 mei 2018 ! !!
in Wijkcentrum
W
"De Kern" aa
an de Rembrandtlaan 72
2A te
Hoo
ogezand. Aa
anvang is 20..00, zaal ope
en om 19.30..
Op deze hobbyavond hebbe
en we als gastsprekers:
Jan
n en Margie vvan der Heijd
den
Mett een presen
ntatie over West
W
Maleisië
West
Jan
n en Margie b
bieden ons een
e voordrac
cht aan over W
Maleisië . Het iss een powerp
point presenttatie met
inge
esloten fraaie foto- en film
mbeelden. We
W reizen van
n de
wes
stkust naar d
de oostkust, waarbij
w
ze be
eelden laten zien
van
n Kuala Lump
pur met zijn grote
g
aquariu
um, de voge
elvalei
en orchideëntui
o
n, opnames van Tamana
a Negara, éé
én
van
n de oudste b
bosgebieden
n (130 miljoen
n jaar) van d
de
werreld, vervolge
ens reizen we
w naar de oo
ostkust met e
een
boo
ottrip over de
e Cheratin rivvier. Na de pa
auze gaan w
we
via de Cemaron
ng watervalle
en langs de oostkust
o
naa
ar
Perrhentian eilan
nd, met zijn prachtige
p
onderwaterwerreld
en tropische
t
bossen.
Dit is een uniekke gelegenhe
eid om de div
verse biotope
en en
de daar
d
levende
e dieren te aanschouwen
n.

Hett beloofd wee
er een intere
essante avon
nd te worden met
moo
oie en toelich
htingen. Duss kom allen kijken
k
en
luis
steren, ook niet leden zijn
n van harte welkom.
w
Tott ziens op de hobbyavond
d.
Seizzoen 2017 / 2018
2

4 september 2
2017 Eigen avond
2 oktober
o
2017
7 Costa Ricca door Bert van Geel
6 november
n
20
017 De bou
uw van een
biiotoopaquarium door Theo
T
Verheiij
4 december
d
20
017 Uitslag keuring
8 ja
anuari 2018
8 Aquascaping lezing en demonstrratie
door W
William Kruizzinge

bruari 2018 Ledenverggadering
5 feb
5 ma
aart 2018 Eigen
E
avondd Leden Aquaria
A
HS
9 ap
pril 2018 Cichliden
C
sppeciaal Willem Postma
a
14 mei
m 2018 West
W
Maleissië Jan en Margie
M
v.d.
Heijden
3 jun
ni 2018 Excursie
E
/B
Barbecue
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Onzze vorige hobbyavon
h
d

Adverteerrders

Verrslag van Hobbyavond 9 april
Dez
ze avond wa
as eens niet op
o de eerste maandag
van
n de maand.
I.v.m
m. 2e paasdag werd dezze lezing op de
d 2e
maandag gehou
uden.
Dez
ze lezing werd gehouden
n door Willem
m Postma uitt
Amsterdam, hij werd vergezzeld door zijn
n vrouw, ze
warren zo ruim o
op tijd dat ze
e nog een stu
ukje
Hoo
ogezand heb
bben aanged
daan en zo ko
om je dan
altijd wel weer in een gespre
ek met wat aardbevingen
a
n
hierr doen en er ook in het westen
w
echt wel
w wordt
meegeleefd.
Willem is een gezellige prater, leuke verrhalen,
feite
en, fabels en
n mythes en natuurlijk de
e
leeffgebieden va
an de verschillende soortten cichliden .
Hett “mooie” van
n lezingen va
an mensen die
d een
aan
ntal keren in gebieden zijn geweest om deze
dierren in hun oo
orspronkelijkke leefgebied
den te
bek
kijken, is dat ze allemaal zien en kunn
nen vertellen
n
watt de mens met de natuur doet, waar ook
o ter
werreld.
Nattuurlijk zou ikk hier een he
ele opsommin
ng kunnen
gev
ven wat er die avond allemaal is geze
egd over
dez
ze interessan
nte dieren, maar
m
ik denk diegene
d
die
ech
ht van deze d
dieren houde
en er wel bij waren,
w
de
opk
komst was oo
ok best goed
d en dat is na
atuurlijk ook
leuk
k voor de spreker, want voor
v
een han
ndvol
mensen, kom je
e niet uit Amssterdam.
Ik vond
v
het wee
er een geslaa
agde avond en
e hoop dan
n
ook
k bij de volge
ende hobbyavond weer een
e volle zaa
al
te hebben
h
met e
een lezing ovver West Ma
aleisië.
Eng
gelmund Zon
nneveld

-----------------------------------------------------------------------------Belangriijke numme
ers
Voorzitte
er: Martin Koetze
K
05996-617530
voorzitte
er@aquariahs.nl
Secretarris: Belinda
a Dokter 06 51745310
secretarris@aquaria
ahs.nl
Penning
gmeester: Engel Zonneeveld 0598-391105
penningmeester@a
aquariahs.nnl
Website
e en communicatie matteriaal wordt verzorgd
door: Nic
co Bulthuis, 0598-3900894
media@
@aquariahs.nl
Heeft u last van algen of wilt u advies ove
er vissen of
planten?
? Marleen Ammerlaann 06-18999111
biologisc
ch@aquaria
ahs.nl

