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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 6 december 
2021, zoals jullie wel bekend zal zijn laten de corona 
maatregelen een bijeenkomst als deze niet toe. Onze 
zaal valt onder de regels van de horeca en dat betekend 
momenteel om 17:00 uur leeg en gesloten. Daarmee 
kan de avond met de huidige maatregelen niet 
doorgaan, echter gaan we proberen een digitale 
hobbyavond te organiseren, deze zal dan worden met: 

De uitslag van de huiskeuring 

Zoals ieder jaar gebruikelijk is heeft een keurmeester, 
dit keer Hans Kiers,  onze aquaria aan een kritische blik 
onderworpen. Zo heeft ieder aquarium zijn goede 
punten en verbeterpunten, op deze uitslagavond zal de 
keurmeester beide bespreken. En zoals altijd op basis 
van filmbeelden en foto’s ditmaal gemaakt door Peter 
Wieringa en Henk de Haan, wat vast ook weer mooie 
beelden gaat opleveren. 

Laten we er samen weer een gezellige en leerzame 
digitale hobbyavond van maken. 

Hopelijk tot ziens op de hobbyavond, informatie voor 
toegang tot de digitale hobbyavond volgt nog. Hou je 
mail in de gaten. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Seizoen  2021 / 2022 

 
6 september 2021 Eigen avond 
4 oktober 2021 Bert van Geel (o.v.b.) 
1 november 2021  
6 december 2021 Uitslag keuring (o.v.b.) 
3 januari 2022 
 
 

  

 
7 februari 2022 Ledenvergadering 
7 maart 2022  
4 april 2022  
2 mei 2022 Eigen avond 
? juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de hobbyavond  

Op maandag 1 november mochten we weer een 
keer bij elkaar komen om een lezing bij te wonen. 
De lezing,  "Vissen met ballen", van Theo van 
Meegen en Hans Meulblok stond op het 
programma. Laatst genoemde kon er helaas niet bij 
zijn om de knoppen te bedienen, want de 
verjaardag van zijn vrouw moest natuurlijk ook 
gevierd worden. 

Theo bleek gelukkig te kunnen multitasken. De 
knoppen bedienen en het verhaal over de cichliden 
vertellen, hoewel dit de eerste keer was dat hij 
deze lezing hielt. Jawel, de vissen met ballen zijn 
cichliden, in alle soorten en maten. En dat zijn er 
nogal wat, tijdens deze lezing hebben we een grote 
verscheidenheid langs zien komen. Amerikaanse 
soorten, Afrikaanse, enkele Aziatische soorten en 
zelfs een cichlide uit het Midden Oosten. Groot en 
klein en alles er tussenin. 

Het was weer een ouderwets gezellige avond met 
een interessant verhaal. Hopelijk gooien de Corona 
regels geen roet in het eten en zien we elkaar snel 
weer. 

Marleen Ahlers-Ammerlaan 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
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 
 

 


