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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 
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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen, 

En zo is het weer november, de 11
e
 maand van het jaar. De maand waarin de kinderen met 

lampionnen langs de deuren gaan, de maand waarin het onvermijdbare gebeurd en ik aldus 

mijn 36
e
 verjaardag zal mogen vieren.  

Er is veel gebeurd afgelopen maand. Ik heb een rondreis door Gambia gemaakt, de mensen 

van Purit zijn nu ook bij ons aan het darten op de woensdagavonden. We beschikken 

tegenwoordig over een afwasmachine, aan ons geschonken door de PV Purit, wat de bardienst 

makkelijker maakt. 

Op 4 november is onze jaarlijke huiskeuring geweest, en Henk Prins en ik hebben samen de 

beide keurmeesters begeleid langs de 6 deelnemers. Het is goed om vast te stellen hoe hoog 

het niveau is binnen onze vereniging, en ik wens alle deelnemers veel succes toe op de 

uitslagavond in december. 

De jaarlijkse vivariumbeurs vindt ook deze maand plaats, in het weekend van 18 en 19 

november. Voor de geinteresseerden altijd een hele happening, met tientallen standhouders, 

veel levende have, veel ingerichte aquaria en interessante workshops. Plus de uitslag van de 

jaarlijkse huiskeuring niet te vergeten. En natuurlijk hebben wij 14 november onze 

maandelijkse contactavond, met een lezing van Jan Bastmeijer. Hopelijk zie ik jullie dan! 

                                                             Tot ziens,  

                                                             Johnny Norda 
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Geachte Leden 

Het jaar 2017 afsluiten met 50 leden! Zou dat kunnen?  

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

rondom de 40! Het jaar 2017 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 2017 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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Lezing Jan Bastmeijer over aquariumplanten op 14 november 
 

KLAZIENAVEEN – Jan Bastmeijer uit Emmen deelt zijn kennis van aquariumplanten graag 

met anderen. Dit doet hij onder andere dinsdagavond 14 november tijdens de contactavond 

van aquariumvereniging Minor. Jan Bastmeijer beschikt over heel veel kennis waar het ‘het 

groen en rood’ in het aquarium betreft. Specialistische kennis bezit hij van de cryptocorine 

soorten. Iedereen die het houden en onderhouden van een aquarium als hobby heeft is 

welkom. De entree in het clubgebouw van aquariumvereniging Minor aan de Kreeft 28 in 

Klazienaveen is vrij. De bijeenkomst begint om 19.45 uur en is voor iedereen toegankelijk. 

Onze vereniging is nadrukkelijk in beweging. In het achterliggende anderhalve jaar steeg hel 

ledenaantal van 29 naar 40 leden. Ooit telde de vereniging 120 leden. ‘Dat wij dat aantal ooit 

weer zullen gaan halen, zal utopisch zijn’, zegt voorzitter Johnny Norda. ‘Maar het bestuur 

heeft zich de grens gesteld om in 2018 te groeien naar 50 leden. Tal van onze leden 

beschikken over specifieke kennis met betrekking tot het houden en onderhouden van een 

aquarium. Die kennis dragen zij graag over aan nieuwe leden.’  Voor meer informatie over de 

lezing van Jan Bastmeijer en het lidmaatschap van aquariumvereniging Minor kan telefonisch 

contact worden opgenomen met de secretaris. Hij is te bereiken op 0653816070. 

 

Contactavond 

 
Invulling maandelijkse contactavond 

* 14 November 2017 - Lezing Jan Bastmeijer, Emmen over kweken cryptocoryne-soorten  

* 12 December 2017 – Uitslag Huiskeuring  

* 09 Januari 2018 – Nieuwjaarsborrel  

* 13 Februari 2018 – Jaarvergadering 
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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. 

 

 

Trip naar Leerdam 

 
Al enige tijd geleden heb ik laten weten van plan te zijn om AquaZoo Leerdam te bezoeken, 

tezamen met leden van onze vereniging. Vanwege de overweldigende ( ahum) belangstelling, 

hebben we uiteindelijk besloten om gewoon maar een definitieve datum te prikken en wie er 

graag mee wil is dan meer dan welkom om ons te vergezellen. We hebben besloten om in het 

weekend van 9 en 10 december richting Leerdam te gaan, geinteresseerden kunnen zich 

melden bij een van de bestuursleden. 

 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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De belevenissen van Ap Huizinga 

 
 

 

Rond 12 september zag ik iets veranderen in mijn aquariumwater. Ik onderhoud mijn 

aquarium altijd een paar keer per week, ik hevel de bodem af, maak de ruit schoon en ververs 

80 tot 120 liter water. 1 keer per 5 a 6 weken verschoon ik mijn filter. Wat mij opviel was dat 

mijn zij- en achterwand, stenen, planten en bodem per dag bruiner werden. Het enige dat de 

eigen kleur behield waren de vissen.  

 

Met een tandenborstel maakte ik de stenen schoon, mijn wanden deed ik met een roestborstel 

terwijl ik de planten ( aponogeton schweinefurthi) zo lang in de kost heb gedaan bij Jos Hut. 

Dit was geen enkel probleem, aangezien ik al jaren de maanvissen verdeeld over 4 soorten in 

de ongeveer 30 aquaria van Jos verzorg als hij op vakantie is. Zelf ga ik niet op vakantie, ik 

zeg altijd; bij ons thuis is het de PVV wat de klok slaat. Poes Vogels Vissen. Voor beide 

partijen verder een erg goede regeling.  

 

Maar ondertussen moest ik dus wat aan die bruine alg gaan doen. Maar wat? Ik heb bij tijden 

gedacht ‘je kunt beter blauwalg hebben’, aangezien deze makkelijker te verwijderen is ( met 

zinkoxyde- wees echter voorzichtig met het gebruik hiervan!). Na een paar weken dacht ik 

‘laat ik maar eens naar Jumper gaan voor advies’. Hier trof ik Sjoerd Boer, die op dat moment 

dienst had. Nadat ik het probleem uit de doeken had gedaan wou ik graag 5 liter aquasafe 

hebben, dit is een waterverbeteraar. Sjoerd vertelde mij echter dat het niks zou uithalen. Hij 

had het probleem zelf ook in zijn plantenaquarium en had reeds contact opgenomen met de 

waterleidingsmaatschappij. De uitleg was dat er een bepaalde hoeveelheid silikat ( kiezelzuur) 

aan het leidingwater werd toegevoegd en dat dit een Europees voorschrift is. 

 

Hier schrok ik van, want deze stof veroorzaakt kiezelalgen, daar ben je als aquariaan mooi 

klaar mee. Ik kreeg van Sjoerd het advies om SilikatEx te gebruiken in de filter. Nadat ik met 

dit product thuis was gekomen heb ik direct de filter stopgezet, schoongemaakt, het 

aquariumkool verwijderd en de SilikatEx in de filter geplaatst.  

 

Op 4 oktober was er reeds duidelijk vooruitgang te zien. Deze dag deed ik nog een leuke 

ontdekking, het heeft vast ook zo moeten zijn dat het precies op Werelddierendag was. Onder 

het eten ging mijn aandacht naar het aquarium en ik zag het vrouwtje van de Leleupi druk 

heen en weer zwemmen. Toen ik voor de ruit kwam staan zag ik tot mijn verbazing 

bewegende splintertjes op de bodem. Dit bleken jonge visjes te zijn. Na een aantal dagen 

waren ze nog steeds in leven, terend op hun eierdooiers. Hier was ik erg blij mee na al dat 

gedoe, ik zag het als een erg goed teken. Eerder had ik al succesvol blauwalg bestreden en nu 

dus ook de bruine alg. Mijn stenen worden alweer mooi groen, en dat moet ook, want 4 

november staat de keuring weer voor de deur. 

 

Nog even een paar tips: Als je water ververst, begin dan bij de bodem. Dit omdat de urine van 

de vissen zwaarder is dan het water, dus door direct de bodem af te hevelen voorkom je dat 

het zich hier gaat ophopen.  

 

Mocht je nu last hebben van blauwalg, gebruik dan zinkoxyde. Gebruik dit echter met mate, 

en doseer minder dan wat is voorgeschreven. Hou er ook rekening mee dat eventuele jonge 

vissen hier niet tegen kunnen. 

 

A.J. Huizinga 
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Gambia 

 
Nu was ik eigenlijk van plan om dit jaar naar Californie te gaan. Echter bleek dit nogal duur 

uit te gaan vallen, dus heb ik dat maar verschoven naar de hopelijk nabije toekomst. Daarna 

ben ik een beetje gaan dubben, om in plaats daarvan een trip door Oost Europa te gaan doen. 

Terwijl ik een beetje op internet aan het rondkijken was zag ik een vakantie in Gambia langs 

komen, en wat direct opviel was dat het zeer betaalbaar was. Het continent Afrika was ik nog 

nooit geweest, dus mijn interesse was wel gewekt. Alleen ben ik niet echt een type om een 

week lang op het strand of langs een zwembad te liggen. Terwijl ik wat verder keek zag ik een 

rondreis staan van 9 dagen, ook voor een zeer schappelijke prijs. Vol pension, vlucht, 

overnachting plus vaste begeleiding door een ervaren gids en chauffeur, dat was allemaal 

inbegrepen. Dus na even nadenken deze reis geboekt. 
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Toch na een tijdje enige twijfels gekregen, met name vanwege de kans op ziekten. Hiervoor 

heb ik een aantal injecties moeten halen van tevoren tegen DTP ( difterie-tetanus-polio), gele 

koorts en Hepatitus. Ook werden mij malariatabletten voorgeschreven, en moest ik een hele 

reis-apotheek in huis halen, met name gericht op eventuele diarree. Al met al kostte me dit 

nog flink extra geld, en kreeg ik toch enigszins de zenuwen, waar was ik aan begonnen? 

 

Goed, toch met goede moed met de trein naar Schiphol gereisd om daar tegen het begin van 

de avond de vlucht naar Gambia te pakken. De vlucht naar Gambia duurt 6 uur, wat al een 

lange zit is, maar als je iemand naast je hebt zitten die een kind van bijna 2 in bedwang tracht 

te houden die tot overmaat van ramp om de haverklap huilt, het eten van de tray afstoot, 

vervolgens je je boek uit handen probeert te trekken, kortom volledig onhandelbaar is, dan is 

het een enorm lange zit.  

 

Gambia heeft een tijdverschil van 2 uur met Nederland, en om 23:00 plaatselijke tijd en 1:00 

Nederlandse tijd landde ik in Gambia. Het moment dat ik tot het vliegtuig uitstapte was het 

alsof de warmte me een enorme klap gaf. Dit was wel even wennen! Vanaf het vliegtuig 

moesten we in een wachtende bus stappen welke ons naar de aankomsthal bracht. Deze bracht 

ons daar in minder dan een minuut, wel legden nog geen 100 meter af en hadden deze afstand 

gezien het niet aanwezige overige verkeer beter en sneller lopend af kunnen leggen. Maar 

goed, het is immers Afrika…… Dit was niet het laatste staaltje van inefficiëntie dat ik daar 

zou zien. De aankomsthal zag er schoon, maar wel vrij sjofel uit, uitgerekend op een 

internationaal vliegveld verwacht je toch dat het er strakker en moderner uit zou zien. 

 

Buiten de aankomsthal kon ik direct mijn koffer halen, en werd mijn tas door de douane 

gescand. Waarom was mij eigenlijk een raadsel, aangezien er helemaal niemand naar het 

scherm stond te kijken. Hierna stond er een dame van de reisorganisatie ons op te wachten en 

stuurde mij door naar een busje met nummer 5. Hier trof ik de overige 4 deelnemers van deze 

groepsreis, plus de Gambiaanse gids en chauffeur. De rit naar het hotel duurde nog ongeveer 

3 kwartier, en heel erg veel konden we niet zien in het donker, straatlantaarns zijn volledig 

niet bestaand in Gambia. We kwamen aan in een zeer net en luxe hotel, waar onze gids erop 

stond dat we nog een dinner zouden krijgen, plus gebotteld water ( water uit de kraan kun je 

beter niet drinken in Gambia, en je hebt het ook zeker wel nodig met die warmte). Het dinner 

stelde niks voor ( het was natuurlijk ook erg laat), bestaande uit 2 tosti’s met tonijn ( wel erg 

lekker), slappe patat en een kleine, groene banaan. Toen ik de schil eraf haalde bleek dat ik 

eigenlijk een rietje nodig zou hebben om deze naar binnen te krijgen, daar heb ik dus maar 

vanaf gezien. Maar ik was moe, opgelucht dat de kamer erg fijn was en voorzien van airco, 

dus sliep ik als een roos. 

 

Ontbijt zou klaar staan om 8 uur, en onze gids zou ons om 9 uur ophalen. Dus had ik mijn 

wekker maar gezet om 6 uur, zodat ik me kon douchen en van tevoren even het resort kon 

gaan verkennen. Tot mijn verbazing bleken we een zwembad bij het resort te hebben, en lag 

het resort aan zee. Ik kon zo het strand op. Hier zag ik verscheidene krabbetjes, maar ook veel 

gieren, rode wouwen ( deze lijken op uit de kluiten gewassen buizerds) en hamerkoppen. Een 

man was bezig om het strand aan te harken zodat deze mooi netjes zou zijn, en ik zag 

verscheidene mensen joggen, oefeningen doen, etc. Naief als ik nog was dacht ik dat ze hier 

in de kuststeden waarschijnlijk dezelfde lifestyle zouden hebben als in Westerse steden. Later 

kwam ik er dus achter dat het hier om zogenaamde ‘toyboys’ ging. Alleenstaande Westerse 

vrouwen van middelbare leeftijd benaderen deze voor seksuele gunsten, waar deze heren 

tegen betaling op ingaan. Voor sommigen misschien een bedenkelijke praktijk, echter zijn de 

heren in kwestie meerderjarig en kunnen ze hun familie hiermee ondersteunen. Het 

vervelende is echter dat deze heren niet alleen op deze manier geld proberen te verdienen, 

maar ook aanbieden toeristen in de stad rond te leiden. Je wordt erg vriendelijk aangesproken, 

maar het is best irritant als je binnen 10 minuten door 3 verschillende personen aangesproken 

wordt.  
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Om de afgesproken tijd kwam onze gids ons ophalen, en vertelde nog wat meer over de 

agenda van die dag, en wat we de rest van de reis konden verwachten. Die dag gingen we 

lokale markten over, de hoofdstad Banjul bezoeken en nog een nacht in het hotel doorbrengen 

om de volgende dag het binnenland in te gaan. 

 

Dus, we gingen op pad. En een cultuurschok beschrijft het het beste wat we zagen. Ten eerste 

valt op hoe rommelig en armoedig alles oogt. Langs de wegen zie je zwerfvuil, de gebouwen 

zien er niet onderhouden uit en veel mensen leven in hutjes van golfplaten. Behalve de 

hoofdwegen is het nergens geasfalteerd of zelfs maar bestraat. In de steden aan de kust 

hebben ze wel elektriciteit, in het binnenland is zelfs dat niet vanzelfsprekend. Ook is het echt 

een mierennest, overal zie je illegale taxibusjes die bomvol mensen zitten, je ziet meer 

ezelkarren dan auto’s en vooral heel veel mensen zie je lopen. Na een aantal markten bezocht 

te hebben waar ik er niet aan moet denken daar wat te kopen, gingen we ergens lunchen en 

vervolgens weer terug naar het hotel.  

 
 

De volgende dag verlieten we het hotel, om eerst naar de ferry te gaan. De rivier die dwars 

door het land loopt is op dit punt echt een zeearm van 33 kilometer breed. Verwacht ook hier 

niet dezelfde geoliede organisatie als een veerboot naar een van de Waddeneilanden. De boot  
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werd werkelijk helemaal volgestouwd met wagens en mensen, wel een belevenis om te zien. 

Vervolgens gingen we weer verder met de bus, het binnenland in. We kregen een prachtig 

landschap te zien, afgewisseld met dorpjes. Gambia is enorm rijk aan vogels, zelfs vanuit de 

bus zagen we al tientallen soorten. En haast overal zie je wel termietenheuvels er bovenuit 

steken. 

 

Onderweg keken wij meerdere malen vreemd op, maar afgerasterde weilanden kennen ze hier 

niet. Je moet altijd bedacht zijn op ezels en geiten die de weg over steken, maar ook op 

complete kuddes koeien, die door herders over afstanden van vele kilometers naar andere 

weidegronden gebracht worden. Uiteraard over dezelfde weg waar auto’s enzo rijden….. 

 

Hierna volgde echter wel een van de absolute hoogtepunten van de hele reis. We stapten op 

een vrij simpele boot, en na een lunch maakten we een tocht over de rivier van meerdere uren. 

Over het dek was een zeil gespannen, men had een koelbox aan boord met onder andere bier, 

waarna de toch heerlijk relaxed verliep. Vissen heb ik alleen bij het opstappen gezien, de 

rivier is gewoon erg modderig. Maar nog altijd was het de moeite. Natuurlijk de 

onvermijdelijke vogels, maar ook nijlpaarden, rode colobusapen, zwemmende nijlvaranen en 

zelfs een zwemmende slang.  

 

 
 

De reis stopte bij Jang Jang Burreh. Dit was ons logement voor de komende 2 nachten. Het 

bestond uit simpele hutjes, met een enkel bed, zonder stroom. Licht kwam van een kaars, de 

enige luxe was een ventilator die werd opgeladen met een zonnepaneel, waardoor je toch 2 

uur enige verfrissing had ’s nachts. Een simpele douche en wc behoorden ook tot de 

faciliteiten. Het was echter wel schoon, hetgeen ik het belangrijkste vond. In het kamp stikte 

het van de apen, op zich wel leuk, maar wel vervelend bij het eten. Het geeft de uitdrukking 

‘brutale aap’ een geheel nieuwe dimensie in ieder geval. 
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De volgende dag gingen we vanuit Jang Jang Burreh naar Kunkilling national park, een 

reservaat waar onder andere bavianen leven. Deze kregen we helaas niet te zien. Het was wel 

echt een tocht door de jungle, waar we af en toe flitsen van andere apen en vogels te zien 

kregen. Hierna gingen we weer terug naar het kamp, om vervolgens met de bus naar 

‘steencirkels van Senegambia’ te gaan. Dit bestaat uit meerde steencirkels van lavasteen, elke 

pilaar is zo’n 2 meter hoog. Een soort van Afrikaanse Stonehenge dus. En evenals Stonehenge 

is niet bekend wie dit gebouwd heeft en waarvoor het diende.  

 

 
 

Na onze tweede nacht was het weer tijd om de koffers te pakken, en bezochten we de stad 

Georgetown. Dit was in vroeger eeuwen het centrum van de slavenhandel, en alhoewel er niet 

heel veel van terug te zien is, is het toch wel indrukwekkend om te bezoeken. Hier bezochten 

we nog een lokale dorpsmarkt, en reden vervolgens door naar Tendaba Camp. Tot onze 

verrassing kregen we hier erg luxe cabins. In tegenstelling tot het vorige kamp hadden we hier 

zelfs elektriciteit, al was het dan slechts van 7 uur ’s avonds tot 3 uur ’s nachts. Na de lunch 

moesten we nog tot 4 uur wachten, waarna we een boottocht door de mangroven gingen 

maken. Het tijdstip was zo gekozen vanwege het getij. De hoop was dat we krokodillen  
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zouden zien, maar helaas kwamen we hier bedrogen mee uit. Echter wel weer vele vogels, 

wenkkrabbetjes en toch nog wat vis; namelijk zeer veel slijkspringers.  

 

 

 
 

De volgende dag moesten we deze fijne hutten helaas weer verlaten, en bezochten we een 

schooltje en een lokale familie. Leerplicht kennen ze niet in Gambia, het schooltje dat wij 

bezochten was bedoeld voor kinderen onder de 7, een soort van kleuterschool dus. Het is in 

Gambia gebruikelijk dat kinderen vanaf 7 jaar wel naar school gaan, en dan in ochtend- en 

middagdiensten, zodat de kinderen een gedeelte van de dag nog wel kunnen werken. Doordat 

het niet verplicht is om je kinderen naar school te laten gaan, missen nogal wat jongeren 

onderwijs. Om ouders toch over te halen hun kinderen naar school te laten gaan biedt men 

vaak gratis maaltijden aan, hiervoor is men echter wel zwaar afhankelijk van donaties.  
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Hierna bezochten we een lokale familie, om te zien hoe de mensen hier leven. En het is echt 

een leven zonder de luxe die wij kennen. Geen elektriciteit of zelfs maar sanitair. De hutten 

zijn simpel qua inrichting ( wel keurig schoon overigens), en zijn echt alleen maar bedoeld 

om in te slapen. De rest van het leven is buiten. Zelfs het douchen gebeurd buiten. Het water 

staat klaar in grote speciekuipen, dit moet apart opgehaald worden door de vrouwen ( nog 

zoiets, de vrouwen zie je werken, terwijl de mannen lekker ergens in de schaduw zitten), 

meestal ook nog met een baby in een draagdoek op de rug. Het douchen gebeurd vervolgen 

door het water hier met emmers uit te halen en deze over je hoofd heen leeg te gieten.  

 

 

 
 

We kwamen hierna aan in AbCa’s Creek Lodge, een resort gerund door een Nederlandse 

vrouw en haar Gambiaanse man. Dit was echt een paradijsje, en goed te zien ook dat het door 

een Nederlandse wordt gerund. De vorige kampementen waren vaak wat rommelig, deze lag 

er echter superstrak bij. De volgende dag stonden we 2 uur eerder op, voor een boottocht door 

de mangroven waar dit resort aan lag. Weer vele vogels gezien, maar weer geen krokodillen. 

Helaas gebeurde hier toch een van de dingen waar ik bang voor was. Vlak voor ons vertrek 

kreeg ik las van buikloop, waar ik helaas bijna nog een week last van heb gehouden. Geen 

souvenir dat ik graag had willen hebben…… 
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Maar afijn, we gingen door. Op onze laatste dag bezochten we Makasutu Cultural Forest, 

waar we wel bavianen zagen. Deze liepen gewoon tussen de mensen door, gelukkig waren 

deze dieren niet zo agressief als de bavianen die we van onze dierentuin kennen. Als laatste 

bezochten we nog een handwerkmarkt waar prachtig houtsnijwerk werd gemaakt, om daarna  
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richting hetzelfde hotel te gaan als waar we de reis begonnen. Onze laatste dag hebben we 

hier heerlijk relaxed doorgebracht, om ’s avonds richting het vliegveld te gaan en uiteindelijk 

om 7 uur de volgende morgen weer in Schiphol te landen.  

 

 

 
 

Rondreizen in een Afrikaans land is dus echt wel een ervaring op zich. Alhoewel ik 

geschrokken ben van de armoede, is de Gambiaanse natuur echt wondermooi. Ondanks dat 

onze reisleiding de ergste omstandigheden die je kunt treffen heeft ontweken kom je toch 

midden tussen de mensen. De mensen zijn vriendelijk en eerlijk, het is echter behoorlijk 

vervelend dat je constant benaderd wordt en dat veel mensen toch wat van je willen. Ik ben in 

ieder geval weer een mooie ervaring rijker. 
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Vivarium 2017 

 
18 en 19 november wordt weer de vivariumbeurs in Nieuwegein gehouden. Hier zijn de 

nieuwste ontwikkelingen op aquarium, terrarium en paludariumgebied te aanschouwen, laten 

aanbieders hun waren zien en is er allerlei levende have verkrijgbaar. 

 
Deze kortingsbonnen zijn onder andere in ons clubgebouw verkrijgbaar. Hopelijk zien we 

elkaar daar. 
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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 december 2017 
 
 
 

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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