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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen, 

Inmiddels is dit weer de tweede nieuwsbrief van het jaar, en staat onze jaarvergadering weer 

voor de deur. Hopelijk komen jullie weer in grote getale, niet alleen zijn de ontwikkelingen 

voor Minor erg positief, maar ook hechten we enorm aan de bijdragen en inzet van onze 

leden. 

In de vorige nieuwsbrief meldde ik nog dat ik graag iedereen in blakende gezondheid zou zien 

op onze nieuwjaarsborrel. Helaas bereikte ons vlak na het uitbrengen van deze nieuwsbrief 

het treurige nieuws dat Peter Groenendaal op 5 januari overleden is. Peter was sinds 1978 lid 

van onze vereniging, en bij meerdere leden kwam dit bericht dus hard aan. Ap heeft verderop 

in deze nieuwsbrief zijn herinneringen aan Peter gedeeld. 

Beter nieuws is dat in het weekend van 3 en 4 februari de bezoeken van de keurmeesters zijn 

afgelegd in het kader van de Districtskeuring. Dit jaar hebben we 3 deelnemers, in 3 

categorieen. Hopelijk is dit een aanzet voor meer diversiteit binnen onze vereniging, en 

vinden mensen met een terrarium en paludarium ook hun weg naar Minor. 

Ik wil in ieder geval Ap Huizinga, Nico Bijleveld en Marc Jansen veel succes toewensen. De 

uitslag zal 24 maart te Heerenveen bekend gemaakt gaan worden.  

Hopelijk zie ik jullie allen op 13 februari, we willen er een fantastisch jaar van maken, en 

laten we er met zijn allen de schouders onder gaan zetten om dat te bereiken. 

                                                                Tot ziens,  

                                                             Johnny Norda 
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Geachte Leden 

Het jaar 2018 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?  

Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor schommelt al enige jaren 

rondom de 40! Het jaar 2018 afsluiten met 50 leden/donateurs! Zou dat kunnen? Niet als we 

stil blijven zitten. Actie is daarvoor noodzakelijk! In het bestuur wordt in het komende  jaar 

frequent nagedacht en gediscussieerd op welke wijze wij de omvang van de club zouden 

kunnen versterken. Hoe simpel of ingewikkeld  ingebrachte ideeen ook zijn, er is stof om over 

te praten. Van de voortgang houden we jullie op de hoogte door middel van een e-mail en/of 

de Nieuwsbrief.  

Jullie, medeleden en donateurs dus, kunnen uiteraard ook een bijdrage leveren door eveneens 

één idee of meerdere ideeën aan te dragen. We willen graag weer een vereniging zijn waar 

groei inzit. Denk daarom met ons mee, zodat we met alle inbreng tot een plan van aanpak 

kunnen komen dat hopelijk het succes krijgt dat wij nastreven. Ideeën kunnen worden 

gemaild naar marinusdejonge@kpnmail.nl of in ons clubgebouw worden afgegeven dan wel 

doorgegevens aan één van de daar aanwezige bestuursleden.   

 

Namens het bestuur,  

Marinus de Jonge, secretaris 

 

Nieuwsbrief 

De nieuwsbrief zal in 2018 gemaakt worden door Johnny Norda. 

Johnny kunt u altijd mailen als u een stukje geplaatst wilt hebben. 

Verder zal Johnny toch ook zijn eigen invulling geven zodat u weer veel leesplezier zult 

beleven. 

Het mail adres is :  norda81@hotmail.com 

 

 
 

 

 

 

 

mailto:norda81@hotmail.com
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Jaarvergadering 

 
13 Februari houden we weer onze jaarvergadering. Dit jaar hebben we veel goed nieuws te 

melden, zo is 2017 een trendbreuk met voorgaande jaren geweest, en hebben we meer leden 

erbij gekregen plus dat het ons financieel een stuk beter gaat. En we staan niet stil! Zo zijn we 

bezig met het plaatsen van zonnepanelen, hoe de stand van zaken is horen jullie de 13
e
. Ook 

zijn er leden geweest die vorig jaar hun inzet toonden door het geven van lezingen, hopelijk 

zal dat dit jaar weer het geval zijn. 

Agenda  

1. Opening  

2. Mededelingen  

· Samenwerking met personeelsvereniging Cabot en hobbyclub Purit  

· Nieuwe website  

· Participatiewebshop gemeente Emmen  

· Sponsorpakketten  

3. In- en uitgaande post  

· In en uit – Zonneplan inzake offerte zonnepanelen  

· In en uit - Gemeente Emmen inzake 1/3-regeling zonnepanelen  

· Uit – Verzoek aan Erkende Overlegpartner Klazienaveen om een financiële bijdrage  

4. Verslag jaar-/ledenvergadering d.d. 14 februari 2017  

5. Jaarverslag 2017 door de secretaris  

6. Verslag kascommissie – controlecommissie Nico Bijleveld en Jan ven der Meer  

7. Jaarverslag 2016 door de penningmeester  

8. Verkiezing kascommissie  

9. Invulling contactavonden (2e dinsdag van de maand):  

13 Maart 2018 - Lezing naar keuze van de leden  

10 April 2018  

08 Mei 2018  

12 Juni 2018 - Slootexcursie  
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11 September 2018  

09 Oktober 2018  

13 November 2018  

11 December 2018 – Uitslag Huiskeuring  

08 Januari 2019 - Nieuwjaarsborrel  

12 Februari 2019 – Jaar-/ledenvergadering  

10. In het zonnetje gezet  

11. Rondvraag  

12. Sluiting 

 

 

Contactavond 

 
Invulling maandelijkse contactavond  

* 13 Februari 2018 – Jaarvergadering 

(de agenda voor 2018 zal na de ledenvergadering worden vastgesteld) 
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Klaverjassen 

Klaverjassen op maandagavond 
 

Sinds 2 oktober wordt er op maandagavond weer geklaverjast in ons clubgebouw aan de 

Kreeft 28 in Klazienaveen. Ook zin om mee te spelen? Dat kan. Meld je dan om 19.15 uur in  

ons clubgebouw en laat je inschrijven door onze kaartcoördinator. Er wordt gespeeld om 

enveloppen met inhoud. Het inleggeld bedraagt € 3,00.  

 

 

Website 
 

Als vereniging is het tegenwoordig belangrijk om vindbaar te zijn op internet. Ook in het 

belang van het voortbestaan van onze vereniging willen wij meer en effectiever gebruik gaan  

maken van internet. Afgelopen maand is onze vernieuwde website online gegaan, deze wordt 

nu gehost door onze nieuwe sponsor Webba, een groeiend webhostingbedrijf hier uit Emmen. 

De website is te vinden op het oude vertrouwde adres: www.aquarium-minor.nl  

 

 

 

Participatiewebshop 

 
De gemeente Emmen biedt extra ondersteuning aan mensen met een laag inkomen zoals de 

stimuleringsregeling en de participatieregeling, zodat zij niet in een sociaal isolement terecht 

komen. Dit houdt onder andere in dat mensen met een laag inkomen de contributie voor 

Minor via deze regeling zouden kunnen betalen, om een voorbeeld te noemen. Via de website 

www.participatiewebshop.emmen.nl kan men zien of men hier aanspraak op kan maken. 

 

 

 

Flyeractie 

 
In verband met ons streven om het ledenaantal weer omhoog te krijgen hebben we een flyer 

laten drukken. Het doel hiervan is dat onze leden hier een aantal van meenemen, en deze 

overhandigen aan personen -of door de brievenbus gooien bij huishoudens- die een aquarium 

hebben en misschien geen weet hebben van onze vereniging. Hopelijk draagt dit bij aan ons 

doel, en daarmee aan het op lange termijn voorbestaan van onze vereniging. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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Afscheid   Peter Groenendaal 

 
Door Ap Huizinga 

 

Via een rouwkaart afgeleverd bij de AV Minor bereikte ons het treurige nieuws dat Peter 

Groenendaal is overleden. Hierop hebben we tijdens de contactavond een minuut stilte 

gehouden, en zijn we op de dag van de uitvaart met 3 afgevaardigden van Minor hier naartoe 

gegaan, Fokko Boelens, Marinus de Jonge en ondergetekende. 

Peter heb ik erg goed gekend, toen zijn vrouw en hij nog in Bargeres woonden kwam ik daar 

al over de vloer. Ze woonden naast Henk Smouter die ook lid was van Minor. Met zijn drieën 

zaten we in de activiteitencommissie en verzorgden we de evenementen en de bingo. We 

haalden samen de prijzen op bij diverse winkels, waaronder bloemenzaak Lubbers in Erica, 

waar we tegelijk zeiden ‘wij zijn van de Guppen Club’, een naam die daarna is blijven 

hangen. 

Hij betekende heel veel voor mij, altijd belde hij mij op met de mededeling dat hij me wel 

oppikte. Altijd stond hij voor me klaar, voor Peter was niks te veel. Toen ze later naar 

Angelslo verhuisden en daardoor dichter bij mij kwamen wonen belde hij me vaak op met het 

verzoek of hij mee kon rijden, waarop mijn eerste reactie was ‘hoe laat’? Omdat hij altijd voor 

mij klaar stond heb ik hem altijd gezegd dat hij mij altijd kon bellen, maakte niet uit voor wat.  

Toen hij een TIA heeft gehad en de verzorging van het aquarium hem te veel werd heb ik dit 

in die periode van hem overgenomen samen met zijn buurvrouw. Zijn kinderen wonen over 

ver, voor hen was dit natuurlijk geen optie. Dit heb ik altijd met plezier gedaan. Hij stond er 

dan met tranen in de ogen bij te kijken , waarop wij elkaar bij de schouders pakten en ik zei 

tegen hem; ‘wij zijn aquariumvrienden’.  

Toen hij later nog een TIA kreeg heb ik hem in het ziekenhuis opgezocht, waarop hij vertelde 

dat hij definitief naar de Horst zou verhuizen. Zo ging het langzaam achteruit met hem, en 

hebben we uiteindelijk afscheid moeten nemen van een goede aquariumvriend. 

 

A.J. Huizinga. 

 

 

 

 
De reisavonturen van Johnny Norda 

Vorige maand vertelde ik over het bezoek aan het Oceanium van Diergaarde Blijdorp. Dit 

verslag heb ik in tweeen geknipt omdat het anders wat te groot zou worden. Naast het 

Oceanium heeft Diergaarde Blijdorp nog 2 onderdelen die voor ons erg interessant zijn, 

namelijk de vlinderkas Amazonica, en de Krokodillenrivier.  

De krokodillenrivier is in 2008 geopend en, de naam zegt het al een beetje, draait 

voornamelijk om krokodillen. In totaal vinden we hier 4 verblijven, rechts bevinden zich 2 

grote verblijven voor pantser- en nijlkrokodillen, links een verblijf voor sporenschildpadden 

en stekelvarkens en daarnaast een verblijf voor klipdassen.  
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Als eerste zie je de pantserkrokodillen. Leuk detail; de 2 dieren die dit verblijf bewonen 

waren tot 2015 in Dierenpark Emmen te zien. Dus voor degenen die zich afvragen waar de 

grote krokodillen’ zijn gebleven…. Hier dus.
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Aan de andere kant zijn de sporenschildpadden en stekelvarkens te vinden. 

Hierna volgt het grotere verblijf ( de eigenlijke ‘rivier’) voor de nijlkrokodillen. Deze dieren 

kun je zowel onder als boven water bekijken. In 2008 zijn hier de nijlkrokodillen van Artis en 

Dierenpark Amersfoort naartoe gegaan, samen met nog 3 kroks uit een mij onbekend park 

hebben ze hier een groep van 7 dieren gevormd. Helaas is het bij krokodillen geen eenvoudige 

opgave om een groep te vormen als de dieren op latere leeftijd bij elkaar worden gezet, en dit 

heeft geleid tot hevige gevechten. Als gevolg daarvan zijn er nog maar een paar over. 
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Overzicht van de kas 

In het water zijn tijgervissen te zien, geduchte roofvissen uit Afrika, die tot voor kort maar 

zelden te zien waren in aquaria. 
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En aan de andere kant van de nijlkrokodillen ligt dan het verblijf van de klipdassen: 

 

Via een ruimte met een paar verblijven voor pannenkoekschildpadden, slurfhondjes en 

skinken kom je in het verblijf van de okapi’s en loop je dus de krokodillenrivier weer uit. 

Vanaf hier lopen we naar het uitbreidingsgedeelte van Blijdorp. Deze ligt aan de andere kant 

van het spoor en is door middel van een tunnel onder het spoor door met het oude gedeelte 

verbonden. Op dit uitbreidingsgedeelte staat ook het Oceanium. Naast het Oceanium worden 

aan deze zijde voornamelijk dieren uit Noord- en Zuid Amerika gehuisvest. Zo ook het in 

2013 geopende Amazonica, de grootste vlindertuin van de BeNeLux. In tegenstelling tot veel 

andere vlindertuinen die vlinder tonen van over de hele wereld, vliegen hier in Amazonica dus 

uitstluitend Amerikaanse vlinders rond. Ook zijn hier verblijven voor mata mata’s, gele 

anaconda’s en pijlgifkikkers te vinden. In de vlindertuin zelf zijn een aantal grotere 

waterpartijen te vinden, waar oa piranha’s en arapaima’s te vinden zijn. 
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Bij binnenkomst valt direct de vijver op waarin de Victoria Amazonica groeit, de grootste 

waterlelie ter wereld. Deze valt al 150 jaar in de Rotterdamse Diergaarde te bewonderen, het 

bijzondere aan de plant is dat de bladeren zo groot zijn dat er een kind op kan staan, wat dan 

ook vaak gebeurd en wordt gefotografeerd. Hier tegenover bevindt zich een open vijver met 

piranha’s. 

 

 

Hierna volgt voor mij toch wel het hoogtepunt van Amazonica; de grote vijver waarin oa 

Arapaima’s, Pacu’s, spatelbekmeervallen, roodstaartmeervallen, zoetwaterroggen en arau 

schildpadden rondzwemmen. Dit vergezeld van ontelbaar veel Endler guppy’s. De 

Arapaima’s waren van een indrukwekkende grootte, waar de kas zelf tegenviel door het lage 

gehalte aan vlinders ( waarschijnlijk een gevolg van het donkere jaargetijde), maakten deze 

dieren dat gemis meer dan goed. Deze vijver is van bovenaf goed te bekijken, maar via een 

trap aan de zijkant zijn ze ook door een glaswand te zien. 

De kas zelf is indrukwekkend en mooi ingericht. Echter, buiten de Arapaima’s om is het 

weinig speciaal in vergelijking met de vlindertuinen elders in Nederland.  
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Blijdorp is voor de aquarium- en terrariumliefhebber nog altijd zeer de moeite. De 

dierverblijven zijn niet altijd van hoog niveau, maar wel modern, en de collectie bevat dieren 

die je verder nergens in Nederland tegenkomt. 
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De Humorhoek 
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                      Bestuur samenstelling 

 

 

 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Johnny Norda Norda81@hotmail.com 06-24219831 
Secretaris Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl 06-53816070 
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Bestuurslid  
Vice Voorzitter 
             

Alfred Robben    
Ap Huizinga    
      
                                

  
06-15377268 
 
 

 
 

                            Andere Taken 

Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als 
repetitieruimte, clubruimte etc, inlichtingen bij Marinus de Jonge . 
 

 
                  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in maart 2018 
 
 

Functie Naam Telefoonnr: 
   
Beheerder clubgebouw Fokko Boelens 0591-625060 

 
Contactpersoon clubgebouw 
 
Adviseur Aquariumzaken  
 
Beheer Bibliotheek  

Marinus de Jonge 
 
Ap Huizinga 
 
Marinus de Jonge  

06-53816070 
 
06-15377268 
 
06-53816070 
 
 

mailto:fokkoboelens@home.nl
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