
 

Nieuwsbrief    
Aquariumvereniging Aquaria Hoogezand-Sappemeer 

 
Onze volgende hobbyavond Terugblik op de vorige hobby-dag  

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 5 

september 2016 

Wederom een vrije hobbyavond, dus ieder lid kan een 
eigen inbreng 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. 
 

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 5 september 2016. 

Terugblik op de vorige hobbydag. 

Op zondag 5 juni zijn we met een man/vrouw of 20 

naar de nieuwe dierentuin Wildlands Adventure 

Zoo in Emmen gegaan. Het was wel wat warm, 

maar dat paste goed bij het Wildlands gevoel. 

Persoonlijk vond ik het al een mooi park al zal het 

in de loop van de jaren nog meer volgroeien. Ook 

het minder aantal en soorten dieren vond ik prima, 

het is nu meer beleving dan alleen maar “aapjes 

kijken”. 

Na afloop hebben we heerlijk gebarbecued bij ons 

in de tuin, en door het mooie weer hebben we nog 

lekker lang buiten gezeten. 

Al met al een zeer geslaagde dag. 

 

Nico 

 

Mededelingen. Agenda.  

5 september 2016  Eigen avond leden Aquaria HS 

3 oktober 2016       Leven in en bij de sloot door Bert van 

Geel 

7 november 2016   Op zoek naar discusvissen (en andere 

interessante vissen) in Brazilië, Peru en Colombia door 

Johan Egberts 

12 december 2016 Uitslag keuring  

9 januari 2017       De natuur in Panama door Jan v.d. 

Heijden 

6 februari 2017       Ledenvergadering  

10 maart 2017   nog niet bekend 

3 april 2017    nog niet bekend 

1 mei 2017            Eigen avond Leden Aquaria HS 

? juni 2017             Excursie / Barbecue 

 

5 september 2016  Eigen avond leden Aquaria HS 

 

Belangrijke nummers. 

Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
Voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter  
secretaris@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  

Wetenswaardigheden. 
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Deze nieuwsbrief is mogelijk gemaakt door: 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

http://www.juweliermeijer.nl
http://www.autocentrumhoogezand.nl/
http://www.kokenenwonen.nl/
http://www.heikenshoogezand.nl/
http://www.swartjuwelier.nl/
http://www.autorevista.nl/
http://www.itlandshop.nl/
http://www.trouwvervoerkoetze.nl/



