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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 2 
december 2019 met: 
 
De uitslag van de huiskeuring 
 
Zoals ieder jaar gebruikelijk is heeft een 
keurmeester onze aquaria aan een kritische blik 
onderworpen. 
  
Zo heeft ieder aquarium zijn goede punten en 
verbeterpunten, op deze uitslag avond zal de 
keurmeester beide bespreken. En zoals altijd op 
basis van filmbeelden en foto’s gemaakt door Pieter 
Medema en Peter Wieringa, ondertussen weten wij 
dat dit mooie beelden gaat opleveren. 
 
Laten we er samen weer een gezellige en leerzame 
hobbyavond van maken. 
 
Tot ziens op de hobbyavond. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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  
13 januari 2020 Borneo door Jan en Margie van der 
Heijden  

  

 
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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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Onze vorige hobbyavond 
 
Op maandag 4 november hadden we Johan 
Egberts uit Tilburg om ons een  lezing te geven 
over  de natuur maar natuurlijk met name de 
vissen in Colombia . 
Gelukkig was de opkomst goed te noemen, 
want om als spreker uit Tilburg te komen en er 
weinig animo zou zijn, dan zou de reis niet de 
moeite waard zijn geweest. 
In ons vorige maandblad stond uitvoerig 
beschreven wat we konden verwachten deze 
avond en daar kan ik kort over zijn, hij heeft dat 
ook waargemaakt. 
Maar het mooie is dat hij het zo kan vertellen 
alsof je er zelf bij bent, hij maakt het echt 
interessant  om de volgende keer er echt bij te 
zijn, die uitnodiging heeft hij ook gegeven. 
Voor wie wil glamperen  (luxe  kamperen) kan 
zich beter niet aanmelden, want de 
overnachtingen zijn niet echt luxe, wel kan je in 
en om je verblijfplaats al de fraaiste beesten 
tegenkomen, tot vogelspinnen aan toe, maar 
daar moet je van houden. 
Helaas zie je dat ook hier de natuur het door de 
mens steeds zwaarder  te verduren krijgt, dat is 
natuurlijk ook het best te zien als je regelmatig 
naar dezelfde streek gaat.  Zo hebben lezingen 
als deze dat we de natuur bij ons huis krijgen, 
maar gelijk de waarschuwing krijgen dat als we 
zo doorgaan dit niet voor altijd kan blijven 
bestaan. 
 
Tot ziens op onze volgende hobbyavond met 
de uitslag van onze vereniging huiskeuring. 
 
Engelmund. 
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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 

 


