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Voor een fiets moet u         

bij Sietse Klein zijn. 

 

 

                                      

             Tel: 06-20802585 
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Aquariumvereniging MINOR 

Beste aquarianen, 

En dan is het zo maar weer oktober. De herfst lijkt nu al een maandje bezig, echt geweldig 

was het weer niet in september. Dit lijkt zich ook een beetje doorgezet te hebben in de 

aanwezigheid bij de contactavond, de opkomst was niet echt hoog te noemen, voor mij toch 

wel een teleurstelling. Maar ook voor ons als bestuur zijnde, we doen hard ons best om wat 

leuks te doen tijdens de contactavonden, een stukje meer waardering van onze leden door 

vaker aanwezig te zijn zou mooi zijn. 

2 Oktober is het kaartseizoen weer begonnen, met een hoge bezetting, vanwege de 

aanwezigheid van de leden van de personeelsvereniging van Cabot ( ook wel bekend als de 

Purit of de Norit). Daarover verderop in de nieuwsbrief meer. 

Komende contactavond zal onder enig voorbehoud Hans Osendarp een lezing gaan geven 

over zijn Colombiareizen. Het voorbehoud bestaat uit het feit dat de heer Osendarp nu nog in 

Colombia zit, maar naar alle waarschijnlijkheid is hij voor 10 oktober wel weer terug in 

Nederland. 

En de vrijdag hierna vertrek ik zelf richting Gambia. Het is niet aquariumgerelateerd, maar 

jullie kunnen in de nieuwsbrief van november een verslag tegemoet zien, de natuur daar 

schijnt erg mooi te zijn. Ik verheug me er in ieder geval al op! 

                                                             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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Contactavond 

Zoals vermeldt, 10 oktober is het weer tijd voor onze maandelijkse contactavond. Als het 

doorgaat zoals gepland zal Hans Osendarp dan een lezing gaan houden over zijn 

Colombiareizen, het land waar hij op moment van schrijven ook nog vertoeft. 

Hans Osendarp is geen onbekende bij AV Minor, zo was hij 2 jaar geleden nog keurmeester 

bij onze jaarlijkse huiskeuring, welke hij ook in ons clubgebouw presenteerde.   

 

 

 

 Invulling maandelijkse contactavond 

* 10  Oktober 2017 – Lezing Hans Osendarp over zijn vele Columbia-reizen (onder 

voorbehoud}  

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

* 12 December 2017 – Uitslag Huiskeuring  

* 09 Januari 2018 – Nieuwjaarsborrel  

* 13 Februari 2018 – Jaarvergadering 

 

Huiskeuring 

Op 4 november vindt onze jaarlijkse Huiskeuring plaats. Graag horen we van jullie of je aan 

de Huiskeuring mee wilt doen en een gooi gaat doen om de kampioenen van vorig jaar te 

verslaan. Nico Bijleveld is de heersende kampioen in de categorie Gezelschapsaquarium en 

Ap Huizinga in de categorie Streekaquarium (Tanganyikameer). De keurmeester is Henk 

Veenstra uit Nijverdal. Oud voorzitter Henk Prins maakt de foto's en video's van de 

deelnemende aquaria. De regels zijn gelijk aan die van vorig jaar. Hetgeen betekent dat van de  
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deelnemers 10 euro inleggeld wordt verwacht. We zien jullie aanmelding met belangstelling 

tegemoet. De uitslagavond is op 12 december 2017. 

 

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. 

 

Personeelsvereniging Purit 

 
Wij zijn al enige tijd op zoek naar manieren om meer te doen met ons clubgebouw. Zoals 

bekend worstelen wij al enige tijd om het hoofd boven water te houden als vereniging zijnde, 

en om die reden willen wij ons clubgebouw beter benutten. 

 

Enige maanden geleden werden wij benaderd door de personeelsvereniging en hobbyclub van 

Cabot ( beter bekend als Purit in onze regio). De gebouwen waar zij hun activiteiten hielden 

zouden gesloopt gaan worden en daarom zochten ze naar onderdak. Een onderdak dat wij ze 

graag bieden.  

 

Op maandagavond wordt er door AV Minor en Personeelsvereniging Purit gekaart. Dit was al 

een bestaande najaarsactiviteit, en dit komt dus erg mooi uit. Op de woensdagavond wordt er 

gedart, kijk dus niet raar op als er plots dartborden in onze clubruimte hangen.  

 

Deze activiteiten vallen tussen onze eigen activiteiten in, of zijn er mee te combineren. Dit 

komt natuurlijk erg mooi uit. Ook houdt de PV Purit haar sinterklaasviering en 

nieuwjaarsbijeenkomst in ons clubgebouw. De sinterklaasviering is op 2 december, een 

zaterdagmiddag. Deze middag zullen wij dus niet geopend zijn voor onze leden. 

 

Over deze activiteiten zijn door de besturen van beide verenigingen heldere afspraken 

gemaakt, en wij kijken uit naar een vruchtbare samenwerking. De eerste gezamenlijke 

kaartavond is reeds geweest en naar tevredenheid verlopen.  

 

Kaartavond AV Minor 

 
Zoals reeds is aangehaald, is het klaverjassen weer begonnen. Voor het eerst samen met de 

Personeelsvereniging Purit, wat voor veel gezelligheid in ons clubgebouw zorgt: 

 

 

http://www.aquarium-minor.nl/
http://www.participatiewebshop.emmen.nl/
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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. 

 

L’Oceanografic Valencia 

 
De meeste Nederlanders trekken in Spanje meestal richting Barcelona of badplaatsen als 

Lloret de Mar of Salou. De Spaanse stad Valencia is echter ook een aanrader om eens een 

bezoek aan te brengen. Naast een mooie dierentuin heeft Valencia ook een oceanisch 

gethematiseerd park, genaamd L’Oceanografic. In vroeger jaren stroomde er een rivier door 

de stad heen, na een aantal catastrofale overstromingen is de rivier echter verlegd, en is de 

oude bedding nu omgetoverd tot een langgerekt park dat dwars door de stad loopt. In dit park 

is de ‘Ciutat de les Arts i les Ciències’ gebouwd, een futuristisch ogend complex gewijd aan 

kunst en wetenschap. Dit complex alleen al is een pareltje om eens te bezoeken, maar ik 

concentreer me bij deze toch meer op het aquarium dat ook onderdeel uitmaakt van dit geheel, 

namelijk het Oceanografic. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 
Ciutat de les Arts i les Ciències 

 

Het Oceanografic is niet alleen het grootste aquariumcomplex van Europa, het bevat ook het 

grootste aquarium van Europa. Met 7 miljoen liter steekt deze ruim boven alle concurrentie 

uit. Binnenkort zal deze de titel echter gaan verliezen, in het Franse Boulogne-sur-mer wordt 

volgend jaar een bassin van 9,5 miljoen liter geopend. 

 

 
L’Oceanografic 

 

Zoals op de luchtfoto is te zien, is het park behoorlijk futuristisch qua ontwerp. In de blauwe 

plassen water leven echter geen andere dieren dan eenden, de dieren zitten in grote aquaria of 

aparte, ruime verblijven. Deze vijvers bedekken ook een en ander, aangezien een deel van de 

attracties ondergronds gebouwd zijn. Zo loop je als bezoeker van het ene gebouw naar een 

andere door een 73 meter lange acryltunnel.  
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Plattegrond, waarop ook duidelijk de ondergrondse delen te zien zijn. 

 

In L’Oceanografic vind je niet alleen aquaria, maar ook dieren als dolfijnen, pinguins, 

zeehonden, zeeleeuwen, beluga’s en walrussen. De pooldieren zitten hier in enorme gekoelde 

gebouwen, dit kan een verademing zijn voor de bezoeker om even uit de verzengende 

Spaanse zomerhitte te stappen. 

 

In dit gebouw zijn ook de eerste beluga’s van Europa geboren. Buiten Valencia om, zijn 

Beluga’s in Europa alleen in Istanbul en Europees Rusland te vinden. 

 

 
Beluga 

 

Dolfinaria liggen tegenwoordig nogal onder vuur. Spanje is echter het enige land in West 

Europa dat zich aan deze trend onttrekt, hier worden er alleen maar bijgebouwd. Het 

dolfijnenverblijf hier in Oceanografic is zelfs qua inhoud even groot als de enorme lagune van 

Harderwijk. 
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Het dolfijnenstadion van Oceanografic 

 

Het grote haaienaquarium huisvest naast haaien ook zaagvissen en maanvissen ( Mola Mola). 

Via een enorme tunnel loop je door het aquarium heen. 

 

 
Het grote aquarium 

 

 
Maanvis 
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De acryltunnel loopt tussen 2 gebouwen in, het is een aparte ervaring om op een andere plek 

in het park weer ‘boven’ te komen. De tunnel zelf is 73 meter lang, het aquarium waar deze 

doorheen loopt is op zichzelf niet indrukwekkend groot. Het is vrij smal gebouwd, het is 

vooral de lengte die het bijzonder maakt. 

 

De aquaria in de gebouwen zelf zijn ruim, en elk gebouw is gewijd aan een bepaald thema, 

zoals de Middellandse zee.  

 

 
Je kunt er ook eten 
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Zogenaamd ‘zeegrasveld’ een biotoop dat lastig te realiseren is in een aquarium 

 

Op de overzichtsfoto is ook een grote ‘bol’ te zien. Dit is een voliere, gewijd aan vogels die 

leven in zogenaamde ‘wetlands’. Alhoewel de vorm niet alledaags is, qua inrichting is het een 

indrukwekkend dierverblijf. 

 

 
 

Ik hoop hiermee een beetje een globale indruk van het park gegeven te hebben. Oceanografic 

is zeker op internationale schaal gezien een top attractie, met bijzondere soorten en grote  
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aquaria. Mocht je een vakantie aan de zonnige Spaanse mediterraanse kust overwegen, dan is 

Valencia zeker een aanrader. Niet alleen vanwege het prachtige Oceanografic, maar ook 

vanwege de prachtige architectuur van het bijbehorende complex, het prachtige natuurgebied 

waar je gewoon met een busrit van 10 minuten naartoe kunt en het feit dat het over het 

algemeen een prachtige stad is. 
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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 november 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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