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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De Hobbyavond 
 
Let op !!! de komende hobbyavond is op 14 
maart 2022 !!! 
 
in Wijkcentrum "De Kern" aan de Rembrandtlaan 72A te 
Hoogezand. Aanvang is 20.00, zaal open om 19.30. 
 
Op deze hobbyavond hebben we als gastsprekers: 
 
Jan en Margie van der Heijden 
 
Met een presentatie over Thailand 
 
Op deze hobby-avond nemen Jan en Margie van der 
Heijden ons mee op een tocht door het prachtige 
Thailand die zij in maart 2019 gemaakt hebben.  
De reis begint in Bangkok, met een bezoek aan de 
groene long van de stad (Bang Krachao) en werpen we 
een blik op het drukke en toeristische centrum.  
Vanuit Bangkok rijden we naar het natuurgebied Khao 
Yai. Dit is het eerste nationale park van Thailand, het is 
doorsneden met riviertjes en heeft een zeer rijke 
biodiversiteit. Hier zien we bv een Neushoornvogel bij 
het verzorgen van zijn vrouwtje in het nest. Ook vinden 
we hier prachtige hagedissen.  
Onze volgende stop is een verblijf aan de River Kwai, bij 
het Sai Yok nationaal park en het Erawan park met zijn 
vele watervallen. Hier hebben we diverse leuke 
onderwater opnamen gemaakt in de riviertjes.  
Het volgend verblijf ligt bij het grootste park Kaeng 
Krachan, hier zien we de wilde olifanten, gibbons en vele 
vogels, hagedissen en insecten.  
De laatste stop is een eilandje voor de kust van 
Cambodja, Koh Kood, in de Golf van Thailand. Hier 
maken ze mooie onderwater opnames, in het prachtige 
heldere zeewater.  
Kortom een “reis” voor alle natuurliefhebbers, want naast 
vissen komen natuurlijk ook de reptielen en amfibieën, 
maar ook allerlei andere, bijzondere dieren, vogels, 
insecten, planten en bloemen, ruimschoots aan bod.  
 
Tot ziens op de hobbyavond, ook voor niet leden 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

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 
14 maart 2022 Jan en Margie van der Heijden 
4 april 2022 Ernst van Genne 
2 mei 2022 Kwis door Bart Vries 
? juni 2022 Excursie / Barbecue 
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Onze vorige hobbyavond Adverteerders 

 
Terugblik op de jaarvergadering  
 
Gelukkig mochten we dit keer de algemene 
ledenvergadering door laten gaan. We zijn een half 
uurtje eerder begonnen omdat we nog wel voor 
22.00 uur buiten moesten staan vanwege het 
Coronabeleid. Ook niet onbelangrijk, na het 
vergaderen gingen we natuurlijk nog bingo spelen. 
Deze jaren oude traditie binnen de vereniging moet 
natuurlijk wel in ere worden gehouden. 
 
De opkomst was helaas niet zo groot, dit was deels 
te verklaren doordat er een aantal mensen ziek 
waren en de voorzitter op vakantie was. Onze 
penningmeester Peter, was deze avond dan ook 
waarnemer van de waarnemer als voorzitter. Totaal 
waren we met slechts acht personen. Ik verving 
Nico voor het trekken van de bingo ballen. 
 
De vergadering verliep vrij vlot, er waren weinig 
bijzonderheden, en ook de begroting en financiën 
werden duidelijk besproken en riepen verder weinig 
vragen op. 
Ondanks de kleine groep was het wat mij betreft 
weer een geslaagde avond. We hebben alles wat de 
vereniging betreft weer even kunnen bespreken en 
door kunnen nemen met elkaar, en daarna ook nog 
een gezellig bingo spel kunnen spelen. Hopelijk tot 
de volgende hobbyavond! 
 
Marleen Ahlers-Ammerlaan (secretaris) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
Marleen Ammerlaan   06-18999111 
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 
 

 


