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De onderwerpen in deze uitgave zijn: 

 Woord van secretaris Marinus de Jonge 

 Koninklijke onderscheiding voor Henk Prins en Ap Huizinga 

 Haaivinbarbelen naar Wildlands  

Henk Prins (rechts)en Ap Huiznga poseren voor fotograaf Bennie Wolbers nadat hen  

de ridderorde is opgespeld. 



Bestuurssamenstelling 

 

Het bestuur van aquariumvereniging Minor bestaat uit: 

 

Henk Prins   voorzitter        0628842883 

Ap Huizinga   vice-voorzitter       0615377268 

Marinus de Jonge  secretaris                      0653816070 

Fokko Boelens   penningmeester            0642523656 

Oene van Nugteren  bestuurslid       0620492798 

 

Overige taken 
 

Beheerder clubgebouw: Fokko Boelens 

Contactpersoon clubgebouw: Marinus de Jonge 

Beheerder website: Marinus de Jonge 

 

E-mail - Website 
info@aquarium-minor.nl                  www.aquarium-minor.nl  

  

Adresgegevens clubgebouw  
Kreeft 28, 7891 TP Klazienaveen  

 

Clubavonden  
Op de 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur is 

het clubgebouw open. Op deze avonden komt het wel en wee 

van de aquarium- en vijverhobby aan de orde. De ene keer 

komt een ter zake deskundige spreken, een andere keer is er 

een doe-avond. In juli en augustus is er geen clubavond. 

 

Het  clubgebouw is ook open op donderdagavond en zater-

dagmiddag. Op donderdagavond van 19.15 tot 21.45 uur en 

op zaterdagmiddag van 14.30 uur tot 17.00 uur. 

 

Er zijn dan altijd leden van de vereniging aanwezig die hun 

kennis en ervaringen graag met anderen delen. 

 

Loop gerust een keer binnen voor een gezellig aquarium-

praatje 



Voorwoord 

door de secretaris 

 

In deze sombere coronatijd stond er voor onze vereniging 

toch ook wat moois op het programma. Burgemeester Eric 

van Oosterhout van Emmen kwam op zaterdagmiddag 24 

oktober ons clubgebouw binnenlopen. Onder het mom van 

verenigingen in coronatijd een hart onder de riem te willen 

steken ging hij hierover met het bestuur in gesprek om ver-

volgens van onderwerp te veranderen. 

 

Hij richtte zich tot onze voorzitter Henk Prins. Na lovende 

woorden over het werk dat Henk in bijna een halve eeuw 

voor de vereniging had verzet, liet hij weten dat het de ko-

ning had behaagd om hem te benoemen tot lid in de Orde 

van Oranje Nassau. 

 

Het werk zat er hiermee voor de burgemeester niet op. Hij 

richtte zich ook tot onze vice-voorzitter Ap Huizinga. Ook 

voor hem had hij lovende woorden voor het werk dat hij in 

eveneens bijna een halve eeuw voor de vereniging had ver-

zet. Ook Ap liet hij weten dat het de koning had behaagd  

hem te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. 

 

Beiden kregen het speldje dat behoort bij de ridderorde op-

gespeld door hun echtgenotes. 
 

Mede namens de leden van onze vereniging wil ik Henk en 

Ap feliciteren met de Koninklijke onderscheiding. 

 

Het was uiteraard jammer dat de ceremonie vanwege corona 

in kleine kring plaats heeft moeten vinden. De waarde van de 

Koninklijke onderscheidingen is er echter niet minder om.  

 

Persberichten van de huldiging staan in deze uitgave.                      

 

Marinus de Jonge 



  Voor  informatie en bespreking: 06-54254411 
info@visbeleving-oetz,nl 
www.visbeleving-oetz.nl 

 Wij hebben doorgaans 60 

soorten kleurrijke cichliden 

uit het Malawimeer op voor-

raad. Onze actuele voorraad 

publiceren wij op Markt-

plaats onder de titel ‘Malawi 

Cichliden - Kleurenpracht 

uit het Malawimeer’. Voor 

vragen kunt u ons bellen op 

06-53816070. Of stuur een e-

mail: zopavisen@gmail.com. 

 

Marinus en Tinie de Jonge 

 

mailto:info@visbeleving-oetz.nl










 

Bovenstaand verhaaltje over de uitreiking van een Koninklij-

ke onderscheiding voor Henk Prins en Ap Huizinga stond in 

de Regio Krant van november 2020. 







Haaivinbarbelen hebben nieuw 

onderkomen in Wildlands 

 

Hoi! Mijn naam is Oene van Nugteren. Op donderdagavond 

zit ik vaak in het clubgebouw van onze de vereniging. Op 

een avond in september spraken wij over onze vier haaivin-

barbelen. De conclusie was dat ze wel heel erg mooi zijn, 

maar dat ze ook wel wat te groot waren geworden om in ons 

verenigingsaquarium te houden. In samenspraak hebben we 

toen besloten om een andere plaats met meer zwemruimte 

voor ze te zoeken. Ik heb toen gebeld met Wildlands en ge-

vraagd of de dierentuin er belang bij zou hebben. De vraag 

werd positief beantwoord en we maakten een afspraak om ze 

op 25 september te brengen. Afgesproken was dat het van-

gen van de vissen door Ap Huizinga zou worden gedaan. Zo 

gezegd, zo gedaan. Nadat Ap ze gevangen had, wat overi-

gens vrij eenvoudig is gegaan, zijn Ap en ik naar Wildlands 

gereden om ze af te leveren. We werden al opgewacht door 

medewerkers van Wildlands en zijn heel vriendelijk ontvan-

gen. Samen zijn we naar de vlindertuin in het park gegaan 

waar ze in een mooi groot aquarium zijn losgelaten. Mocht 

je onze haaivinbarbelen nog een keer willen bewonderen dan 

kan dit dus in het aquarium van Wildlands in Emmen.  

Op de pagina hiernaast zie je foto’s van het vangen in ons 

verenigingsaquarium en het loslaten in het aquarium in de 

vlindertuin van Wildlands. 

Oene van Nugteren 



Met uitzondering van de 

foto rechts onderin zijn de 

foto’s genomen door Oene 

van Nugteren. De foto van 

de haaivinbarbeel is van 

internet. 



Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist 

Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen 

0591-315929 

 

 

profilebruning@gmail.com 

www.profiledefietsspecialist.nl 

Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen 

Telefonisch bestellen op 0591-318620 

 

Openingstijden:      

 
Maandag: gesloten 

Dinsdag tot en met zaterdag: 

11.00 tot 23.00 uur 

Zondag: 11.00 tot 22.00 uur 

 






