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Onze volgende hobbyavond Adverteerders 
 
De komende hobbyavond is op maandag 2 januari 2023 
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 gastspreker: Ernst 
van Genne, ja onze bekende oud voorzitter en nu 
voorzitter van de NVC (Nederlandse  Vereniging van 
Cichlidenliefhebbers) 
 
Deze avond gaat Ernst ons iets vertellen over het kweken 
van aquariumvissen, waarbij het merendeel zal gaan over 
zijn vissen. Dus dwergcichliden zullen zeker aan bod 
komen, maar ook Ernst zijn oude liefde, welke hij weer 
heeft opgepakt: discusvissen en maanvissen.  De basis 
voor het kweken van aquariumvissen is voor Ernst een 
natuurlijke omgeving en natuurlijk voer. Nu weet hij zo 
langzamerhand in zijn omgeving de plaatsen waar hij 
bijna het hele jaar rond voedseldiertjes kan vangen. Zelfs 
zijn vijvers hebben daar een plaats in, dat betekent dat er 
geen vissen in zitten. Kikkers, salamanders en zelfs af en 
toe een ringslang hebben er vrij spel. Hoewel er zijn 
misschien een paar bittervoorntjes actief, die hij een 5-tal 
jaren geleden er in heeft ingedaan, met ook een 
zwanenmossel. Maar daarvan heeft er zich nooit meer 
eentje laten zien, wat natuurlijk niet alles zegt. Zoals van 
Ernst bekend zullen we mooie verhalen en beelden 
krijgen. 
 
Wil je een voorproefje kijk dan op Ernst zijn facebook 
pagina of zijn YouTube kanaal, 
https://www.youtube.com/@ernstvangenne3957 
 
 
Tot ziens op de hobbyavond, ook voor niet leden. 

 
 

 
 
 

 
 
Belangrijke nummers 
 
Voorzitter:  Martin Koetze  0596-617530 
voorzitter@aquariahs.nl  
 
Secretaris: Marleen Ammerlaan,   06-18999111 
secretaris@aquariahs.nl 
 
Penningmeester: Kor Alberts,  0598-755256 
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 

Seizoen  2022 / 2023 

 
5 september 2022 Eigen avond 
3 oktober 2022 Rommer Kennedy 
7 november 2022 Bert van Geel (o.v.b.) 
5 december 2022 Uitslag keuring (o.v.b.) 
2 januari 2023 Ernst van Genne 
 

 
6 februari 2023 Ledenvergadering 
6 maart 2023 
3 april 2023  
1 mei 2023 
juni 2022 Excursie / Barbecue? 

 


