
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 



 

Hallo Aquarium Vrienden, hier is de nieuwsbrief van deze maand.  
Wil je ook een keer een stukje schrijven stuur dit dan naar mij en ik zet 
het in de nieuwsbrief. 
 

Beste aquarianen  

In mei is de contactavond gevuld met de dvd over de districtsavond in Harlingen. Dit zijn de 

mooiste bakken uit het Noorden en het is altijd een genot om zoiets te bekijken. De kwaliteit 

van de bakken is altijd goed en de film van Tjeerd Hoekstra is ook topkwaliteit. De opkomst 

was niet geweldig maar het was toch een goede avond. Ik zelf was ook niet aanwezig omdat 

ik twee weken met vakantie was maar daar is het uiteraard wel goed om gegaan.  

Op de contactavond van 14 juni aanstaande hebben wij de jaarlijkse slootexcursie onder 

leiding van Ap Huizinga en Marinus de Jonge. Inmiddels heeft zich al een mooie groep 

opgegeven en het zal vast een succes worden.  

Dan hebben we als afsluiting voor de zomervakantie op zaterdag 25 juni de BBQ en dat is 

ook altijd een mooie avond. Daar staan ook al veel voor op de lijst dus dat wordt wel gezellig. 

Hopelijk is het beide avonden mooi weer. Wel even opgeven voor uiterlijk 22 juni in het 

clubgebouw of bij de secretaris Marinus, dit met het oog op de bestelling bij de slager.  

De verhuur van het gebouw begint ook steeds beter en er is nu regelmatig wat te doen. Dit is 

ook wel nodig want onze reserves beginnen in te teren. Dus als je een feestje wil geven en wat 

wil schenken eerst even aan Minor denken.  

We hebben de laatste tijd nogal wat parkeerproblemen als er iets te doen is bij de omliggende 

verenigingen. We kunnen soms maar nauwelijks bij ons gebouw komen, zeker niet met een 

ziekenwagen. Twee touringcars druk je niet maar zo even aan de kant. Hierover is door Fokko 

en Marinus met de verenigingen en gemeente al contact opgenomen en hopelijk verbeterd dat 

binnenkort. De bestrating zal binnenkort ook gerepareerd worden en dan zal dat ook bekeken 

worden.  

Tijdens de zomervakantie blijft het gebouw gewoon open en we hopen dat het bezoek goed 

zal blijven. Ik wens iedereen een hele mooie vakantie toe met verschrikkelijk mooi weer en 

hoop na de vakantie iedereen gezond en mooi bruin weer terug te zien.  

 Tot ziens, Henk Prins  



 

 

 

Het jaar 2016 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?  

Het aantal leden en donateurs van Aquariumvereniging Minor schommelt al 

enige jaren rondom de 40! Het jaar 2016 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 half jaar frequent nagedacht en gediscussieerd op 

welke wijze wij de omvang van de club zouden kunnen versterken. Elk 

bestuurslid brengt in de vergadering van 29 augustus minimaal 1 idee aan. Hoe 

simpel of ingewikkeld het ingebrachte idee ook is, er is stof om over te praten. 

Zes ideeën die samensmelten kunnen leiden tot een aanpak die effect 

sorteert.  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 

 

De nieuwsbrief zal in 2016 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 uw weer veel 

leesplezier zult beleven. 

Het mail adres is :  norda81@hotmail.com 

mailto:norda81@hotmail.com


 

Dinsdag 14 juni is het weer de tweede dinsdag van de maand, en dus is het weer 

contactavond. Deze keer geeft Ap Huizinga zijn jaarlijkse slootexcursie op deze 

avond. Dit beloofd interessant te worden, van horen zeggen heb ik begrepen dat 

dit altijd wel het geval is. Mensen die graag mee willen wordt verzocht een witte 

emmer en een fijnmazig schepnet mee te nemen. In hoofdzaak gaat het om 

voedseldiertjes voor onze geschubde vrienden, maar daarnaast is het natuurlijk 

 zeer boeiend om te weten wat er allemaal leeft in onze Nederlandse wateren.

 

 

De afgelopen maanden heb ik verslag gedaan van mijn reis in de Verenigde 

Staten van Amerika. Echter, niet alleen hier vinden wij natuurlijk fantastische 

aquaria. Ook op ons eigen continent is er genoeg moois te vinden. Zo zal ik u dit 

keer meenemen naar het Oceanario Lisboa ( oftewel het oceanarium van 

Lissabon), wat in mijn ogen het mooiste aquarium van Europa is. Oceanario is 

geopend in 1998, bevat in totaal 8 miljoen liter zeewater en trekt jaarlijks 

ongeveer 1 miljoen bezoekers. Het thema is niet geheel verassend de oceanen en 

hoe deze met elkaar in verbinding staan. Het bestaat uit 2 delen, een voor 

tijdelijke exposities en een waar het eigenlijke aquarium zich bevindt. Je begint 

dus met het ‘tijdelijke’ gedeelte, waar ten tijde van mijn bezoek zich een 

zeeschildpaddenaquarium bevond. Inmiddels is hier het grootste Aquascape 

aquarium ter wereld geopend. Vanaf 

hier ga je de brug over naar het 

hoofdgebouw. Centraal ligt een 

vierkant aquarium van 5 miljoen liter, 

met daaromheen 4 themagebieden. Je 

begint je tour op de bovenste 

verdieping, en na het voltooiien van 

je rondgang ga je een verdieping 

lager, waar je de gebieden die je net 

van boven hebt gezien van ‘onder 

water’ kunt bekijken.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plattegrond van bovenverdieping 

 

Plattegrond van benedenverdieping. 

 

 

 

 

 



 

 

Bij binnenkomst is dit het eerste wat je ziet. Zowel op de bovenverdieping als 

daaronder zijn 4 grote kijkruiten, met allerlei kleinere vensters die constant een 

ander beeld geven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chinees – Indisch – Restaurant 

Geopend van 11:00 tot 22:00 uur 
Ook zijn wij op feestdagen open. 

Ons adres is: 
Van Echtenkanaal NZ.  145 

7891 AH Klazienaveen 
Telefoon:0591-313660 

 



 

 

Een van de bijzondere bewoners van de grote tank, de maanvis ( Mola Mola), 

niet te verwarren met de vis die in de meeste huiskameraquaria te vinden is.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens je reis om de centrale ‘oceaan’ kom je als eerste uit bij de Noord-

Atlantische oceaan. Hier leven onder andere papegaaiduikers en alken, terwijl de 

wateren bewoond worden door roggen, hondshaaien en de bekendere 

zoutwatervissen zoals de rode poon. Veelal soorten die ook in onze Noordzee 

worden aangetroffen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
Vervolgens kom je uit bij Antarctica, dat hier echter bewoond wordt door de 

Zuid-Amerikaanse Magelhaenpinguins, een soort die men niet vaak aantreft in 

dierenparken. Het witte dat je hier ziet is echt ijs. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Vervolgens komt men uit bij het kelpwoud 

 
Hier tref je deze koddige jongens aan, de zeeotters. Zij delen hun verblijf met 

onder andere luipaardhaaien 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Het koraalrif mag natuurlijk niet ontbreken. Je hebt ook de keuze om op een 

vlonder door het ‘regenwoud’ te lopen, of van bovenaf de mooie vissen te 

bekijken. 

 
Dit moois zie je recht onder je. 

 

 

 

 

 



 

 
Op de benedenverdieping maak je wederom een ronde langs deze gebieden en 

de centrale oceaan. De 2 die hier gebroederlijk naast elkaar liggen leven in het 

Noord-Atlantische gedeelte. Echter, je ziet hier niet alleen de aquaria die net nog 

van bovenaf te zien waren, maar kleinere aquaria met allerlei bijzondere 

onderwaterbewoners. 

 
Zoals deze prachtige poliepen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Het van bovenaf geziene koraalrif. Achter kijk je door een tussengelegen raam 

het grote bassin in. Dit is in alle gebieden het geval, om het ‘one ocean’ gevoel 

te bevorderen. Het is best een apart gezicht om pinguins te zien zwemmen, met 

vlak daarachter een indrukwekkende haai. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Vanaf beneden krijg je ook een mooi beeld op een aantal indrukwekkende 

bewoners van de centrale tank. Zoals de grote zandbaars en de duivelsrog, die 

als enige in Europa door Oceanario gehouden wordt. Dit is het kleine neefje van 

de reuzenmanta, en alhoewel indrukwekkend, lang niet zo groot. 

 
Een voorbeeld van een van de kleinere aquaria in het koraalgedeelte. 

 



Een breedbek-kikker loopt door de wei en komt een paard tegen. Pratend met 

zijn brede bek, vraagt de kikker aan het paard: "Wat eet jij zo de hele dag?" 

"Gras," zegt het paard. "O," zegt de breedbek-kikker, "da's interessant". En hij 

loopt weer door. Komt 'ie een konijn tegen en vraagt: "Wat eet jij zo de hele 

dag?" "Klavertjes," zegt het konijn. "O," zegt de breedbek-kikker, "da's 

interessant". En hij loopt weer door. Komt 'ie bij een ooievaar. "Wat eet jij zo de 

hele dag?" vraagt de breedbek-kikker. "Breedbek-kikkers," zegt de ooievaar. 

Zegt de breedbek-kikker met een toegeknepen mondje: "Nooit van gehoord!" 

Een jager leest een advertentie in de krant: unieke jachthond te koop. Hij besluit 

te gaan kijken. De verkoper neemt hem mee naar het hok. De jager kijkt en zegt: 

"Maar dat is gewoon een Labrador." "Ja," zegt de verkoper, "maar deze hond is 

echt uniek. We zullen wel eens even een stukje gaan jagen." De verkoper haalt 

zijn geweer, en de twee lopen met de hond naar het meer toe. De verkoper knalt 

een eend uit de lucht en de eend valt in het water. De hond loopt over het water 

naar de eend toe, neemt hem in zijn bek, en brengt 'm, over het water lopend 

mee terug naar de twee mannen. "Dat is inderdaad bijzonder," zegt de jager, 

"wat moet die hond kosten?" "Ja," zegt de verkoper, "hij is natuurlijk niet 

goedkoop: 5000 gulden." "Wat?" zegt de jager, "5000 gulden voor een hond die 

niet kan zwemmen?" 

 

In het klooster wordt de biecht afgenomen. - Broeder, heb je gezondigd? - Ja 

vader, maar ik durf het bijna niet te vertellen. - Zeg het maar. - Ik heb de geit te 

pakken genomen. - Wat - afschuwelijk! Driehonderd weesgegroetjes! De 

volgende: - Ik heb gezondigd, vader. Ik heb iets uitgehaald met de geit. - Wat 

bezielt jullie toch?! Driehonderd weesgegroetjes! De biecht wordt voortgezet en 

een na de ander bekent iets te hebben gehad met de geit. Eindelijk is de laatste 

broeder aan de beurt. - Ik vermoed dat jij ook iets smerigs met de geit hebt 

uitgehaald? - Nee, vader. - Ik ben blij dat er nog uitzonderingen zijn. Hoe heet 

je, mijn zoon? - Ik heet Fernandus, vader, maar ze noemen me meestal de Geit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Functie   Naam E-mail Telefoonnr: 
Voorzitter  Henk Prins hprins.2@ziggo.nl 06-28842883 
Secretaris Marinus de Jonge   
Penningmeester Fokko Boelens fokkoboelens@home.nl 0591-625060 

06-42523656 
Vice Voorzitter Ap Huizinga  06-15377268 

Bestuurslid    Johnny Norda       norda81@hotmail.com 
 

Functie Naam Telefoonnr: 
Beheerder clubgebouw Henk Prins 06-28842883 
   
Contactpersoon clubgebouw Willem Schepers 0591-855196 

 

 
 
Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als repetitieruimte  

clubruimte ect,   Inlichtingen bij Willem Schepers . 
 
                  De volgende nieuwsbrief ontvangt u in juli 2016 

mailto:hprins.2@ziggo.nl
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