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Juni 2019 
 

Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De Hobbydag 
 
De komende hobbydag is op zondag 2 juni 2019  
 
Excursie en Barbecue 
 
Als excursie hebben we dit jaar een natuurstrooptocht bij 
het Achterdiep in Sappemeer. 
Onder leiding van Bert van Geel gaan we kijken wat er 
aan het gecultiveerde Achterdiep nog te vinden is aan 
inheemse en wellicht zelfs wel exotische planten en 
dieren. 
We beginnen om 14.00 uur (welkom vanaf 13.30) en 
eindigen om 17.00 uur. Hoe en wat we precies gaan 
doen is nog een verrassing! 
Vanaf 17.30 uur hebben we weer de lekkere vertrouwde 
BBQ. 
 
Graag je voor 1 of beide onderdelen opgeven bij Martin 
Koetze 06-25446310 of via voorzitter(at)aquariahs.nl  
 
Deelname alleen voor leden en hun huisgenoten. 
 
Tot ziens op de hobbydag. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Maandag 6 Mei 
 
Er was weer een goede opkomst en dat is ook 
wel de bedoeling natuurlijk, als de spreker Rob 
van Uvenhoven helemaal uit Wieringerwerf 
Noord Holland moet komen. 
De lezing heette “Regenbogen vangen in 
Papua land”, volgens mij zijn regenbogen niet 
te vangen, maar als je kijkt naar de inheemse 
stammen van Papua land, wordt de pot met 
goud die aan de voet van de regenboog staat 
goed bewaakt. 
Maar als je praat over de regenboogvissen dan 
kun je wel discussiëren wat er kleurrijker is; de 
vissen, de inheemse stammen of toch de 
regenboog, maar kleurrijk was het zeker. 
De pot met goud is volgens mij niet gevonden, 
maar de vele soorten vissen in diverse rustige 
zijrivieren van de grote onstuimige grote 
rivieren waren er genoeg. 
Tijdens de lezing kon je ook goed zien, dat niet 
alles even gemakkelijk was om te bereiken, 
maar met hulp van dragers en gidsen was het 
de moeite waard, zeker voor ons die vanuit een 
stoel en een drankje erbij, ook dit alles hebben 
kunnen zien. 
Maar ook hier geldt dat de modernisering en 
toeristen het prachtige land en de nu 
vriendelijke bevolking zijn sporen achter laat en 
ik vrees dat je na een aantal jaar de meeste 
van deze foto’s en filmpjes niet meer kunt 
maken. 
 
Engelmund 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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 

 


