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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De uitslagmiddag van de Distriktskeuring op 28 
maart gaat niet door! 
 
Vanwege het coronavirus gaat de komende 
hobbyavond op maandag 6 april 2020 
 
Ook Niet Door! 
 
Hierbij alvast de aankondiging voor 11 mei, hopende dat 
die wel doorgaat. 
--------------------------------------------------------------------------- 
Vrije Hobbyavond 
LET OP !!! De komende hobbyavond is op maandag 11 
mei 2020 
 
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 11 mei 2020. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seizoen  2019 / 2020 

 
2 september 2019 Eigen avond 
7 oktober 2019 Labyrinthvissen door Henk Grundmeijer 
4 november 2019 Colombia: de belevenissen tijdens 
onze visreizen in 2015 en 2017 door Johan Egberts 
2 december 2019 Uitslag keuring 
13 januari 2020 Borneo door Jan en Margie van der 
Heijden 
 
 

  

 
3 februari 2020 Ledenvergadering 
2 maart 2020 De Surinaamse diamanten in het oerwoud 
Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
6 april 2020 Meervallen groot(s) en klein door Bart Vries 
11 mei 2020 Eigen avond 
? juni 2020 Excursie / Barbecue 
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Terugblik op de hobbyavond. 
 
Afgelopen hobbyavond verzorgden Hans 
Meulblok en Theo van Meegen een mooie 
lezing over de oerwouden in Suriname. 
 
Aan de hand van zelf gemaakte en geleende 
beelden lieten zij zien wat een prachtige natuur 
Suriname heeft. Van filmmateriaal uit de lucht 
tot onder water. We zagen onder andere veel 
vogels en vissen, maar ook insecten, kikkers, 
spinnen, slangen, schildpadden, zelfs otters en 
nog veel meer. 
 
De verteller was meerdere malen in Suriname 
geweest met grotere tussenpozen, maar elke 
keer was er weer iets heel bijzonders te zien. 
Een boeiende lezing met voor ieder wat wils. 
Het was weer een gezellige avond met ook nog 
wat extra verwennerij. Koffie/thee met een 
gevulde koek bij aankomst en na de pauze ook 
nog bittergarnituur. Wat wil een mens nog 
meer? 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
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Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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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 
 

 


