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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Excursie en barbecue  
 
Op zondag 12 juni is het weer tijd voor een excursie en 
barbecue als afsluiting van het seizoen. Hierna hebben 
we een zomerstop tot begin september. 
De excursie zal dit jaar verzorgd worden door Hans 
Leenders van het Groninger Landschap. Om 14.00 uur 
vertrekken we te voet vanaf het bezoekerscentrum 
Dollard,  Dallingerweersterweg 30, 9947 TB  Termunten.  
We gaan een wandeling maken waarbij Hans ons van 
alles over de lokale natuur zal vertellen. We brengen o.a. 
ook een bezoek aan de zeehondenkijkwand in de hoop 
dat we van heel dichtbij zeehonden kunnen spotten. Mis 
het dus niet! 
De excursie zal ongeveer 2 uur in beslag nemen, waarna 
we het bezoekerscentrum nog kunnen bekijken en 
eventueel een drankje kunnen drinken. 
 
Daarna gaan we barbecueën bij ons (Rolf en Marleen 
Ahlers) thuis. Ons adres is: Kerklaan 6, 9937 PG  
Meedhuizen. Zo rond 17.30 uur zullen we de barbecue 
aansteken, dus mocht je helaas niet mee kunnen met de 
excursie dan kun je vanaf die tijd aanschuiven voor de 
barbecue.  
Je kunt je ook alleen aanmelden voor de excursie. Voor 
beiden (excursie en/of barbecue) graag bij mij opgeven 
via secretaris@aquariahs.nl . Vergeet ook niet te 
vermelden met hoeveel personen je komt. Zowel de 
excursie als barbecue zijn kosteloos voor leden en 
huisgenoten. 
Hopelijk tot de 12e! We gaan er een leuke dag van maken 
en hopen op mooi weer. TIP! Neem bij mooi weer je 
zwemspullen mee naar de barbecue. 
 
Groetjes van jullie secretaris, 
Marleen Ahlers-Ammerlaan 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 
14 maart 2022  
4 april 2022  
2 mei 2022 Kwis door Bart Vries 
12 juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de hobbyavond  
 
Afgelopen hobbyavond was een zogeheten "eigen" 
avond. Leden die iets wilden delen met andere leden 
hadden hier de ruimte voor.  
 
Zo werd er gesproken over problemen die men 
ondervond met het eigen aquarium of een 
instellingsbak, en werd er naar tips en tricks gevraagd 
om dit op te lossen. 
 
Tallo wilde ons ook wat laten zien van een andere 
hobby van hem. Namelijk het houden en verzorgen 
van bonsai boompjes. Hij had er zelfs een aantal 
meegenomen. Erg leuk en interessant om dit ook eens 
te zien. 
 
Tot slot had Bart een quiz over de aquariumhobby 
voor ons gemaakt. Vele uiteenlopende vragen 
kwamen aan bod. Zoals, wat is de meest gehouden 
aquariumvis? En, hoeveel liter water per centimeter 
vis heb je nodig in een aquarium? De meeste van ons 
hadden vijf fouten en er ontstonden leuke discussies. 
Het was een avond met een variatie aan onderwerpen 
en een hoop gezelligheid. 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan  
(secretaris) 
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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 
 

 


