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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Vrije Hobbyavond 
 
Op elke 1e maandag van de maand is er een 
hobbyavond in Wijkcentrum "De Kern" aan de 
Rembrandtlaan 72A te Hoogezand. Aanvang is 20.00, 
zaal open om 19.30. 
 
De komende hobbyavond is op maandag 1 april 2019 
 
Deze keer weer eens een vrije hobbyavond, waarbij 
ieder lid een eigen inbreng heeft. Dit kan van alles zijn: 
vragen stellen, delen van kweekresultaten, je aquarium 
tonen en daar iets over vertellen of vragen. Kortom alles 
is mogelijk. 
 
Op de vorige vrije avond hebben we foto’s en 
filmbeelden gezien van een aantal leden, het zou leuk 
zijn als de leden die toen niet aan de beurt zijn geweest, 
nu de foto’s van hun aquarium laten zien. Dus graag 
foto’s of filmpjes meenemen op je telefoon of USB-stick. 
 
We zullen genoeg gesprekstof hebben om er weer een 
succesvolle hobby-avond van te maken, dus graag tot 
maandagavond 1 april 2019. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2018 / 2019 

 
3 september 2018 Eigen avond 
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel 
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat 
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
3 december 2018 Uitslag keuring  
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreken door 
Willem Kolvoort  

  

 
4 februari 2019 Ledenvergadering 
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver  
door Theo Verheij 
1 april 2019 Eigen avond 
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door 
Rob van Uwenhoven 
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue 
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Hobbyavond ergens in maart. 
Gefascineerd door de   onvoorstelbare reizen 
van Hans naar verre oorden besloot ik ook op 
reis te gaan. Na een barre tocht kwam ik aan in 
het op dat moment polaire Garsthuizen. Doel: 
wateronderzoek en het bestuderen van vissen.  
Tegenwoordig gaat alles digitaal werd mij 
verteld. Op laptop ingetoetst: meet 
waterwaarden en detecteer vis. Laptop in 
water. Laptop stuk. Slecht merk. Einde reis. 
Dan maar over naar de afgelopen hobbyavond. 
Er waren enkele afmeldingen. Belinda moest 
aan het werk en was dus naar bed gegaan(?) 
Rolf was met zijn guppie op vakantie en van de 
rest weet ik het niet. Deze avond waren er 
slechts 10 leden aanwezig. Misschien door de 
aankondiging dat Hans de avond zou vollullen? 
Dit deed hij over een reis uit een ver verleden. 
Na een vliegreis van enkele dagen richting 
Kenia landde hij in Columbia. Dat vond hij ook 
wel goed. Met enkele trawanten huurde hij een 
kapotte boot. Dit om de kosten te drukken. 
Daarop peddelden ze per kano naar een 
indianenreservaat. Aan de kleding te zien was 
dit eerder een semi-naturistenkamp Door de 
hoge temperaturen bedierf vlees en groente 
leefden ze wekenlang op vissoep. Een 
bijziende visser gooide zelfs bananen in een 
pan. Gelukkig konden ze dit alles wegspoelen 
met lekker warm bier 
Hier en daar werd naar goud gezocht door 
millieucriminelen  Ze loosden hele partijen kwik 
in het water. Hierdoor Ontstonden vogels met 
vreemd gevormde staarten. Hier komen dus 
van oorsprong de kwikstaartjes vandaan. Met 
netten werden rivieren, beekjes en poelen leeg 
geschraapt. Er werden ontzettend veel soorten 
gevangen. Teveel om op te noemen. 
Daarom enkele soorten die niet werden 
aangetroffen zoals de makreel, leden van de 
nachtschade, de regenboog en de goudvis. 
Het zal, na het lezen van dit verslag, duidelijk 
zijn dat de afwezigen een waar spektakel 
hebben gemist. 
We zien nu reeds uit naar een volgend verslag 
van Hans en danken hem voor deze boeiende 
avond. 
Tweedehans 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Engel Zonneveld 0598-391105 
penningmeester@aquariahs.nl 
  
Website en communicatie materiaal wordt verzorgd 
door: Nico Bulthuis,  0598-390894 
media@aquariahs.nl 
 
Heeft u last van algen of wilt u advies over vissen of 
planten?   Marleen Ammerlaan   06-18999111 
biologisch@aquariahs.nl 

 


