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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 2 mei 2022 
 
Vanavond hebben we een eigen hobbyavond waarbij 
iedereen een inbreng kan hebben. Dit kan van alles zijn: 
vragen stellen, delen van kweekresultaten, je aquarium 
tonen en daar iets over vertellen of vragen. Kortom alles 
is mogelijk. 
 
Ook hebben we een aquariumkwis waarmee we onze 
kennis kunnen uitbreiden. 
 
Kortom we zullen genoeg gesprekstof hebben om er 
weer een succesvolle hobby-avond van te maken, dus 
graag tot op de komende hobby-avond. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2021 / 2022 

 
6 september 2021 Eigen avond 
4 oktober 2021 Bert van Geel (o.v.b.) 
1 november 2021  
6 december 2021 Uitslag keuring (o.v.b.) 
3 januari 2022 
 
 

  

 
7 februari 2022 Ledenvergadering 
7 maart 2022  
4 april 2022  
2 mei 2022 Kwis door Bart Vries 
? juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de hobbyavond  
 
Dit keer ook weer op de eerste maandagavond van 
de maand en op het gebruikelijke tijdstip. Kortom 
een ouderwetse hobbyavond, met ditmaal een 
reisverslag van Ernst van Genne. Ernst is ook een 
oude bekende bij onze vereniging. Hij is zelfs onze 
voorzitter geweest. 
Een aantal van onze leden (Hans Osendarp, Bart 
Vries, Rian Bijsterbos en ikzelf) zijn ook al eens met 
Ernst samen op pad geweest op zoek naar 
aquariumvissen in het Colombiaanse oerwoud. 
Ernst is nu ongeveer tien keer in Colombia geweest 
op zoek naar aquariumvissen. Ten tijden van de 
lezing was hij net weer twee weken terug uit 
Colombia. Hij kiest steeds voor Colombia omdat hij 
hiervandaan nog goed kan regelen dat de zelf 
gevangen vissen ook naar Nederland gestuurd 
kunnen worden. 
In Colombia is er weinig veranderd qua mentaliteit 
en organisatie in de afgelopen decennia. Qua 
omgeving veranderd er helaas wel veel. 
Natuurgebieden blijken opeens te xijn vernield of 
verdwenen, en ook huizen staan er zo opeens niet 
meer. Als Ernst plekken bezocht waar hij eerder was 
geweest was het meestal onherkenbaar. Ook de 
vissen die hij daar dan hoopte te vangen waren niet 
meer te vinden. Soms kwam dit ook door plotseling 
hoog water zodat de vissen zich over een groter 
gebied verspreid hadden. 
Gelukkig komt Ernst dan meestal ook weer positieve 
verrassingen tegen. Vrijwel elke reis vindt hij weer 
soorten die hij niet eerder was tegen gekomen. 
Het was weer leuk om te zien wat hij allemaal in 
Colombia tegen was gekomen. Naast zijn reizen 
door Colombia liet hij ons ook nog wat interessante 
dingen en dieren bij zijn eigen vijver en in aquaria 
zien. 
 
Tot op de volgende hobbyavond. 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan (secretaris) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
Marleen Ammerlaan   06-18999111 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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 
 

 


