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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
 
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 4 september 
2017 
 

Vrije Hobbyavond 
 
Dit nieuwe seizoen beginnen we met een eigen 
hobbyavond waarbij iedereen 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 eigen avond hebben we foto’s en 
filmbeelden gezien van het aquarium van twee van onze 
leden en hebben naar aanleiding daarvan het over 
allerlei zaken gehad. Als je oook iets wilt laten zien zijn 
jouw foto’s of filmpjes van harte welkom. 
 
Kortom we zullen genoeg gesprekstof hebben om er 
weer een succesvolle hobby-avond van te maken, dus 
graag tot op de komende hobby-avond. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Gratis aquarium in een zelfgemaakt meubel. 
 
Wegens (voorlopige) beëindiging van de hobby wil 
ik mijn aquarium, inclusief ombouw en bijpassend 
onderstel, gratis aan een lid van de vereniging 
geven. De afmetingen van het aquarium zijn 150 b 
x 50 h x 60 d; voorfront ombouw is wit, rest is 
mahonie (afmeting totale kast: 190 b x 124 h x 60 
d). Naast de bak staat een bioloog + eheim pomp; 
aan de deksel zijn gemonteerd 3 TL's van 58 Watt. 
 
Mvg., Joop Oosterwold 
M.L. Kingstraat 49, 9601KZ Hoogezand 
Tel., 0598-395385; mobiel: 06-23210133; mail: 
joop.oosterwold@gmail.com 

Seizoen 2017 / 2018 

 
4 september 2017 Eigen avond  
2 oktober 2017 Costa Rica door Bert van Geel 
6 november 2017 De bouw van een 

biotoopaquarium door Theo Verheij 
4 december 2017 Uitslag keuring  

 
8 januari 2018 Aquascaping lezing en demonstratie
 door William Kruizinge 
5 februari 2018 Ledenvergadering 
5 maart 2018 Nog niet bekend  
2 april 2018 Nog niet bekend  
7 mei 2018 Nog niet bekend  
? juni 2018 Excursie / Barbecue  
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Excursie naar De OrchideeënHoeve en de 
barbecue  
 
De afsluiting van het vorige seizoen was weer 
erg gezellig. Op 11 juni zijn we met een leuke 
groep om 11.00 uur vertrokken vanaf het 
Rembrandtplein in Hoogezand richting de 
OrchideeënHoeve in Luttelgeest. Toen we daar 
aankwamen stond er een heerlijke lunch voor 
ons klaar. Nadat we ons buikje allemaal lekker 
gevuld hadden zijn we de verschillende ruimten 
gaan bekijken met mooi ingerichte “tuinen”. 
Allerlei tropische planten waren er te zien 
waaronder natuurlijk ook veel orchideeën. Je 
kreeg het gevoel even in de tropen te zijn. Er 
waren ook een aantal waterpartijen met vissen 
en schildpadden. Dit waren niet de enige 
aanwezige dieren want er was ook een ruimte 
waar kleine aapjes rondscharrelde, een Lorituin 
(kleine papegaaiensoort) en een mooie 
vlindertuin. Kortom er was genoeg te zien en te 
beleven. Sommige onder ons hebben nog wat 
orchideeën aangekocht in de bijbehorende 
winkel, waarna we nog een drankje gedaan 
hebben en weer richting Hoogezand-
Sappemeer zijn vertrokken.  
 
Eenmaal terug mochten we weer van een 
heerlijke barbecue genieten bij Nico en Greet 
Bulthuis in de tuin. Belinda had goed ingekocht 
met veel variatie waardoor iedereen volgens 
mij ruimschoots aan zijn of haar trekken is 
gekomen. Nog wat biologische sla erbij uit de 
tuin van Mathijs en heeft feest kon helemaal 
niet meer stuk. Ik hoop dat iedereen weer heeft 
genoten en zie jullie graag weer in het nieuwe 
seizoen. 
 
Groet, 
Marleen 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Engel Zonneveld 0598-391105 
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 

 


