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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
Op deze hobbyavond hebben we als gastsprekers: 
 
Hans Meulblok en Theo van Meegen 
 
In deze show nemen Hans en Theo ons mee naar het 
Surinaamse oerwoud en tonen ons de diverse locaties 
die zij in wisselende samenstelling bezocht hebben door 
de jaren heen. 
Met veel film opnamen van het prachtige oerwoud, 
onderwateropnamen van vissen die wij in ons aquarium 
houden, nacht kikkers, Pijlgifkikkers, Slangen en andere 
reptielen. 
Ze laten de habitat van vele kikkers en hagedissen zien. 
Een grootte verscheidenheid aan planten, o.a. 
Bromelia’s en Tillandsia’s, die wij in ons terrarium 
kunnen houden, passeren de revue. Suriname kent ook 
een rijk vogelleven, vele vertegenwoordigers hiervan 
komen voorbij gevlogen. Natuurlijk worden ook de 
mensen die in het oerwoud leven, zoals de Boscreolen 
en indianen, niet vergeten. 
Dit alles en meer laat ons een prachtige avond beleven 
met vele handvatten voor de verzorging van vissen, 
kikkers en hagedissen in ons aquarium of terrarium. 
 
Kortom dit mag u niet missen, ook niet leden zijn van 
harte welkom. 
 
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 2020 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 

 
Februari is de maand van de jaarlijks terugkerende 
ledenvergadering met aansluitend de bingo. De 
voorzitter is met vakantie en Engelmund mag een 
keer voorzitten. Hij miste wel de voorzittershamer, 
die was op bepaalde momenten niet overbodig 
geweest. De sfeer zat er goed in. Vanwege de extra 
inkomsten van Fontana kregen we niet alleen koffie 
maar ook nu weer, gebak. Kun je best aan wennen, 
dacht ik nog. Niet verwacht dat we daar later in de 
vergadering ook op terug zouden komen. 
 
Na de opening, door Engelmund nam ik, Belinda het 
woord omdat ik een foutje gemaakt had in een 
eerder nieuwsbrief. Het bestuur kan niet zonder 
toestemming van de leden een beslissing nemen 
over een terugkerend iets, elke hobbyavond is de 1e 
koffie/thee van ons. Niemand vond het erg en na 
een stemming werd het alsnog door de 
ledenvergadering aangenomen. Na het voorlezen 
van mijn eigen verslag, weer veel te lang! Maar we 
hebben ook zulke mooie avonden beleefd dat nog 
verder inkorten zonde is. Verslag ledenvergadering 
2019 wordt goedgekeurd. Klein puntje van kritiek, 
hoe zit het met de beamer? Hier komt Martin de 
eerst volgende hobbyavond op terug. Engelmund zit 
al de hele avond op het puntje van de stoel om ons 
mee te nemen in de wereld van het niet lukken om 
de financiën in de min te krijgen. Er worden ideeën 
besproken en van uiteten elke maand naar een 
borrel elke week komen we samen tot de volgende 
deal: Elke hobbyavond hebben we op kosten van de 
vereniging een bakkie leut, wat lekkers erbij en na 
de pauze worden we verwent met een hapje door 
de Kern. Engelmund geeft aan dat er ruimte in de 
begroting is en de ledenvergadering keurt het 
voorstel direct goed.  
 
We vervolgen de vergadering met nog een aantal 
punten die standaard zijn en komen terecht bij de 
verkiezing bestuur. Het bestuur wordt uitgebreid met 
Kor Alberts en Peter Wieringa. Martin Koetze mag 
blijven. Op naar de Ledenwerving. Na beraad gaan 
we kijken of we de oude flyer nieuw leven in kunnen 
blazen. Ook besluiten we dat er meer aankondigen 
naar de krant mogen. 
 
We sluiten af met het nieuwe seizoen en de 
rondvraag. Leden zien graag een avond besteed 
worden aan waterwaardes, vijvers en reisverslagen. 
Dit jaar bestaan we 70 jaar in juni en wat gaan we 
doen? Nico neemt de aankondiging in ieder geval 
mee in de nieuwsbrief zodat iedereen ideeën kan 
delen.  
 

 
Er is geen rondvraag en na de pauze is het eindelijk Bingo 
tijd. Het was gezellig en voor herhaling vatbaar. Tot 2 maart 
20:00 uur in De Kern voor de lezing “De Surinaamse 
Diamanten in het Oerwoud” door Hans Meulblok & Theo van 
Meegen. 
 
Belinda 
 
------------------------------------------------------------------------- 
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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 
 

 


