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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
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 2 september 
2019 
 
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 aquaria van onze leden en 
hebben naar aanleiding daarvan het over allerlei zaken 
gehad. Als je ook 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. 
 

 
 
De boomkikker of Europese boomkikker (Hyla arborea) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2019 / 2020 

 
2 september 2019 Eigen avond 
7 oktober 2019 Labyrinthvissen  door Henk Grundmeijer 
4 november 2019 Colombia: de belevenissen tijdens 
onze visreizen in 2015 en 2017 door Johan Egberts 
2 december 2019 Uitslag keuring  
6 januari 2020 Nog niet bekend 
  

  

 
3 februari 2020 Ledenvergadering 
2 maart 2020 De Surinaamse diamanten in het oerwoud 
door Hans Meulblok en Theo van Meegen 
6 april 2019 Meervallen groot(s) en klein  door Bart 
Vries 
11 mei 2020 Eigen avond 
? juni 2020 Excursie / Barbecue 
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Terugblik op de excursie en BBQ 
 
Het is alweer even geleden dat we elkaar zagen. 
Begin juni was de laatste keer voor de zomerstop. 
Een redelijk aantal van onze leden waren zondag 2 
juni jongsleden aanwezig bij de excursie en 
barbecue. Ditmaal hoefden we niet ver voor de 
excursie, want het kon op dezelfde plek als de 
barbecue namelijk aan het Achterdiep te 
Sappemeer.    
Het was een stralende dag waar het goed toeven 
was in de schaduw onder de fruitbomen bij Greet en 
Nico. Vanaf 13.30 uur werden we daar verwacht, 
zodat we om 14.00 uur met de eerste groep konden 
starten met een kleine rondwandeling over het 
terrein van Nico en Greet. Dit alles onder 
begeleiding van de altijd enthousiaste Bert van Geel 
(ook wel Bert Natuur genoemd). Zoals we van hem 
gewend zijn wist hij van de meeste planten, dieren 
en bomen wel weer iets interessants te vertellen. 
Ook over de bodem waarop alles groeit, de 
biodiversiteit en bestrijdingsmiddelen. Het was dan 
ook weer erg leerzaam. 
De groep die achter bleef kon ook niet op de 
lauweren rusten. Belinda had namelijk een leuke en 
leerzame natuurquiz gemaakt. Na het invullen van 
de quizvragen mocht deze groep met Bert mee en 
kon de andere groep de quiz maken. Voor diegenen 
met de beste antwoorden waren er ook nog 3 leuke 
prijzen te verdienen.  
Na deze leuke middag hadden we natuurlijk ook wel 
honger en dorst gekregen, dus zijn we van start 
gegaan met de altijd leuke en gezellige barbecue. 
Voor degene die er niet was, je hebt echt wat 
gemist. Het was weer een bijzonder geslaagde dag! 
 
Marleen Ammerlaan 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


