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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 4 maart 2019 
met: 
Hans Osendarp. 
 
Vanavond het 2e deel van Hans zijn reis naar Colombia 
in 2003. 
 
We kunnen het niet laten. Door de vele lezingen kregen 
we div. aanmeldingen van ik wil ook mee. Het werd een 
reis met 8 Aquarioten uit verschillende landen. Vanuit 
Letitica vertrokken we met een HOUSE-BOOT de 
Amazone op. Het werd een zoektocht naar al het moois 
wat we in de mooie natuur konden vinden. Na al ons 
kruit te hebben verschoten in de vorm van diarollen en 
videobanden keerden we terug in de bewoonde wereld. 
In een prachtige  videolezing kunt u de reis ook 
meemaken en net zoveel van genieten als dat wij er van 
hebben genoten. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2018 / 2019 

 
3 september 2018 Eigen avond 
1 oktober 2018 Voortplanting door Bert van Geel 
5 november 2018 Een plantje meer of minder maakt dat 
uit? Door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
3 december 2018 Uitslag keuring  
7 januari 2019 Surinaamse rivieren en kreken door 
Willem Kolvoort  

  

 
4 februari 2019 Ledenvergadering 
4 maart 2019 Van koi- tot en met een natuurlijke vijver  
door Theo Verheij 
1 april 2019 Eigen avond 
6 mei 2019 Regenbogen vangen in Papua Land door 
Rob van Uwenhoven 
2 juni 2019 Excursie met Bert van Geel / Barbecue 
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4 februari 
Ledenvergadering en Bingo 
 
Het was weer volle bak, iedereen benieuwd 
naar de discussies of toch stiekem vol 
verwachting aan de Bingo? Het tempo zat er in 
ieder geval in! Na wat standaard 
agendapunten, opening en ingekomen stukken 
mocht er eindelijk iets meer vertelt worden over 
de beurs en de eerste reeds vastgelegde 
standhouders. Met trots vertellen Matthijs en 
Belinda erover. Het gaat een super zaterdag 
worden 12 oktober dit jaar en de 
beurscommissie houd je op de hoogte. Na het 
verslag van de secretaris mocht Engel de 
financiën presenteren. Deze droge stof jaste 
we erdoorheen tot het moment van 
vergoedingen instellingsbakken. Martin vond 
het nodig de vergoeding ter discussie te stellen. 
Na wat gemopper heeft de ledenvergadering 
vastgesteld dat de vergoeding niet verhoogd 
wordt. De ledenvergadering heeft vervolgens 
decharge aan het bestuur verleent, de kas is in 
orde bevonden. Rolf neemt het stokje van 
Matthijs over, maar alleen als Anita bij de 
kascontrole appelgebak gebakken heeft… 
Belinda blijft nog 3 jaar in het bestuur, er was 
geen tegen kandidaat. De commissies hadden 
niets te vertellen en al snel waren we toe aan 
het nieuwe seizoen. Graag zien de leden 
reisverslagen, Bart vind alles leuk, vooral 
Natasja! Uitleg vistrappen (Termunten), team 
event (vijver schoonmaken bij Nico), Killivissen, 
Mysis (kreeftjes) vangen. Tijdens de rondvraag 
meldt het bestuur dat ze een voornemen 
hebben een beamer aan te schaffen en Hans 
gaat op onderzoek uit wat een goede voor de 
vereniging is. Na de pauze is het eindelijk 
Bingo tijd en wat had Greet het druk met het 
bijhouden van 3 kaarten. Het was weer erg 
gezellig en iedereen tot 4 maart, dan gaat Hans 
de avond vollullen! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
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 

 


