De hobbyavond
Op elke 1e maandag van de maand is er een hobbyavond in De Reensche Compagnie aan de
Tak van Poortvlietstraat 361 te Hoogezand. Aanvang is om 19.30 uur.
De komende hobbyavond is op : maandag 6 september 2004
Vanavond hebben we een "eigen avond" oftewel geen spreker van buitenaf. Maar het wordt
wel leuk en interessant want we doen een (nieuwe) kwis, met mooie prijsjes voor de winnaars
en met troostprijsjes voor alle sportieve deelnemers!
Voor elk wat wils: moeilijke en makkelijke vragen maar ook veel tijd om met elkaar bij te
praten na de vakantie.
Dus komt allen!!!

Van de voorzitter,
Als jullie dit lezen heb ik nog steeds vakantie, en geniet hopelijk van het mooie weer. Maar
natuurlijk ben ik er wel op de eerste avond van september.
Gelukkig heeft het warme weer van begin augustus geen consequenties gehad voor mijn
zeeaquarium, maar de koeler moest hiervoor wel overuren draaien! Door deze koeler is het
maximaal 27o C geweest, en dus gelukkig geen problemen meer voor de dieren.
Het was voor ons wel afzien met die warmte, want de koeler looste zijn warmte in de
huiskamer en daar liep de temperatuur natuurlijk behoorlijk van op, maar ja, je moet wat voor
je hobby overhebben niet waar!
De agenda voor dit seizoen staat nog niet helemaal vast, want een spreker die we graag nog
een keer wilden horen, doet het dit jaar rustig aan. Dus als je nog een leuke spreker of
onderwerp weet laat het ons dan nog even weten.
Voor de rest wordt het weer een gevarieerde mengeling van onderwerpen die jullie
maandelijks voorgeschoteld krijgen, dus het zeker weer de moeite waard om op de hobbyavonden te komen. Als de opkomst ook dit jaar weer zo hoog is willen we proberen de grote
zaal vaker te krijgen, want het is soms wel dringen, proppen en inschuiven in het kleine
zaaltje. Alleen is de grote zaal minder gezellig, en minder goed verduisterbaar, maar
misschien weet iemand van jullie een geschiktere zaal ergens in H-S? We zullen wel zien hoe
het loopt.
Ondertussen zijn we binnen het distrikt ook bezig met het op poten zetten van een hobbybeurs in Noord-Nederland, maar daar zullen jullie in de loop van het jaar wel meer over
horen. Mocht er iemand hierover ideeën, suggesties of bijdrage hebben dan horen we dit
natuurlijk ook graag.
Tot zover weer mijn stukje, en wens iedereen een leuk, gezellig en vast ook wel een leerzaam
hobby-jaar toe!
Nico.

Van de secretaris
De laatste hobbyavond was een dag in juni. We zijn 's middags naar de tuin van Jannes
Munneke in Midwolda geweest waar we hartelijk werden ontvangen door Jannes en zijn
vrouw. We hebben een rondleiding door de zeer gevarieerde (zelf aangelegde) tuin gehad en
ook de kas met zeer zeldzame orchideeën hebben we bezocht. Voor allen die niet mee waren
is er altijd wel een mogelijkheid om nog te gaan kijken. Als je even van tevoren belt weet je
zeker dat je veel te zien krijgt.
Na het middagbezoek zijn sommigen onder ons nog even naar huis geweest om vervolgens
aan te schuiven bij de BBQ aan het Achterdiep te Sappemeer. Tijdens deze inmiddels
traditionele happening liet het weer ons af en toe een beetje in de steek maar de sfeer was er
niet minder om. De foto's van deze dag zijn te vinden op onze website www.aquariahs.nl.
Nu is het alweer augustus. Wij zijn terug van onze Finse reis en maken ons nog niet zo druk
om onze zwemmende vrienden. Zorgen voor eten en schoon water is alles. De tuin staat
voorop. Want wat hebben we lang moeten wachten op dat mooie weer waarbij we in de tuin
konden zitten….
Verder ben ik voorafgaande aan de vakantie met een groep enthousiaste mede-aquarianen
begonnen aan de voorbereiding voor een aqua-terra marktdag in het noorden. De plannen zijn
nu om die te houden op tweede pinksterdag volgend jaar, in Heerenveen, Assen of Groningen.
Indien jullie zin hebben om mee te helpen meldt dit dan even bij mij.
Nou we gaan het nieuwe seizoen weer tegemoet. De groep op de hobbyavonden was telkens
zo groot dat we de meeste avonden in de grote zaal zullen zitten. Af en toe zullen we ons
moeten behelpen in de kleine zaal omdat de grote gereserveerd is, maar dat is goed voor de
teamgeest zullen we maar zeggen.
Nomi

In het nieuwe seizoen
Voor het volgende seizoen is de invulling nog niet geheel bekend. Maar reserveer alvast
onderstaande data in de agenda!
6 september kwis
4 oktober Jan van Duinen / zeewater
1 november Jelte Hielkema / Thailand
6 december staat nog open
3 januari uitslag huiskeuring
7 februari jaarvergadering
7 maart Wim Tomeij
4 april staat nog open / vijvers?

2 mei Geert van Laarhoven / ??
?? juni Excursie?

Verslag visreis naar de Amazone
Zie voor dit vervolgverhaal met de foto's op www.aquariahs.nl

