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Mei 2020 
 

Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
 
Vooruitblik op de komende hobbyavond. 
 
Hier is helaas niets goeds over te melden. Een 
week geleden heeft de regering een update 
gegeven over de Corona-maatregelen. De 
maatregelen zijn verder verlengd tot 20 mei. 
Daarmee komt ook de hobbyavond van 11 mei te 
vervallen. Het blijft een bizarre tijd en het is jammer 
dat wij onze hobby nu niet gezamenlijk kunnen 
delen. 
 
Vooruitblik bbq en excursie. 
 
Het blijft erg onzeker wanneer wat weer kan 
worden opgestart, de 1,5 meter regel blijft naar ik 
verwacht nog lang van kracht. Wellicht laten de 
regels na 20 mei het weer toe iets op starten, bv 
onze bbq, de tuinen die we daarvoor beschikbaar 
hebben zijn groot genoeg. Maar de excursie zal 
zeker niet doorgaan in juni.  
 
Het aantal Corona-besmettingen is gelukkig in onze 
provincie nog steeds heel laag, het is en blijft heel 
belangrijk dat wij ons houden aan alle maatregelen. 
Iedereen het beste, houdt afstand en blijf gezond. 
 
Met vriendelijke groet, 
Martin Koetze 
Voorzitter 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
Terugblik op de hobbyavond. 
 
Afgelopen hobbyavond zou worden verzorgd 
door ons eigen lid, Bart Vries, met een mooie 
lezing over meervallen groot(s) en klein. Hierbij 
had Bart ons vast mooie beelden van zijn 
passie laten zien met een bijbehorend goed 
verhaal. Het ging echter anders, CORONA, 
COVID-19 gooide roet in het eten. 16 maart 
ging Nederland op slot geen hobbyavond april. 
We houden het verhaal met de beelden van 
Bart tegoed. 
 
Martin Koetze 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
Secretaris:  Belinda Dokter 06 51745310 
secretaris@aquariahs.nl  
Penningmeester: Peter Wieringa 0597–424989 
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 
 

 


