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Het terrarium van Jan Kempe uit Erica, verenigingskampioen 2019!
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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 zaterdagmiddag. 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 aquariumpraatje.

Voorwoord
door de voorzitter
Beste aquariumvrienden en -vriendin,
Gelukkig is ons mooie clubgebouw weer open. En worden de coronaproblemen wat minder. In ons clubgebouw hoeft de anderhalvemeter
geen probleem te zijn. Die kan met enige zorgvuldigheid gemakkelijk
worden aangehouden. Ik hoop dat iedereen deze vervelende tijd goed
doorgekomen is. En ook ingeënt is om zijn en haar medemensen te beschermen en niet te vermoorden.
Ik had op donderdagavond en zaterdagmiddag trouwens wel wat meer
bezoek verwacht in ons clubgebouw omdat we al zolang niet weer bij
elkaar zijn geweest. Het zou mooi zijn als er meer mensen zouden komen al was het alleen maar om een kop koffie te drinken. Dan hebben
we weer wat meer inkomsten en kan onze penningmeester Fokko wat
vrolijker kijken.
Oene van Nugteren heeft van de bak bij de stamtafel iets moois gemaakt. Het is een plaatje. Marcel Kemper heeft prachtige achterwanden
gemaakt en het visbestand is op peil gebracht. Prima zo en bedankt jongens. Verderop in dit clubblad meer tekst en foto’s hierover.
Het zaterdagmiddagkaarten is ook weer begonnen . En er is een verzoek
naar de leden gegaan om zich op te geven voor de huiskeuring later in
dit jaar. Of de keuring daadwerkelijk doorgaat is afhankelijk van het
aantal leden dat deel wil nemen en de ontwikkeling van corona in de
komende maanden.
Ik hoop dat iedereen gezond blijft en gauw een keer langs komt. Niet
alleen onze leden, maar alle mensen die interesse hebben in een aquarium zijn welkom. Tot ziens op een donderdagavond en/of zaterdagmiddag in ons clubgebouw.

Henk Prins, voorzitter

Voor informatie en bespreking: 06-54254411
info@visbeleving-oetz,nl - www.visbeleving-oetz.nl
Slagerij Bert Stanneveld is de
winkel vol lekkers. Het adres
voor het lekkerste vlees, heerlijke specialiteiten, vers gemaakte maaltijden, alles voor
de BBQ en heel veel lekkernijen om van te genieten..

Oppakken verenigingsactiviteiten
vanaf oktober
Op donderdagavond en zaterdagmiddag is ons clubgebouw
al weer een aantal weken geopend. Iedereen is dan welkom
om binnen te wandelen. Het is de bedoeling van het bestuur
om de verenigingsactiviteiten in oktober weer verder op te
pakken. Te beginnen op maandagavond 4 oktober met de
klaverjascompetitie. En op 12 oktober willen we onze maandelijkse contactavond weer gaan houden. Wat we die avond
gaan doen is nog ongewis. We roepen onze leden op om hun
wensen kenbaar te maken. De wensen mogen heel breed
zijn, mits het onderwerp maar betrekking heeft op onze
aquariumhobby. Het bestuur zal zich vervolgens inzetten om
de wens(en) haalbaar te maken.
Omdat het heel erg kort dag is wordt verzocht onderwerpen
zo snel mogelijk kenbaar te maken. Dit kan door middel van
een e-mail aan marinusdejonge@ziggo.nl of telefonisch op
06-53816070.
Zoals iedereen bekend zal zijn houden wij onze maandelijkse contactavond op de tweede dinsdag van de maand. Hetgeen betekent dat de volgende data 9 november en 14 december zullen zijn. Mits de keuring van aquaria/terraria
doorgang vindt, zal 14 december in het teken staan van het
bespreken van de gekeurde vivaria door de keurmeester.
De data voor de contactavonden in 2022 zijn: 11 januari
(Nieuwjaarsreceptie), 8 februari (Jaarvergadering), 8 maart
(nog in te vullen), 12 april (nog in te vullen), 10 mei (nog in
te vullen) en 14 juni (Slootexcursie).

Aquarium in ons clubgebouw
staat er weer fris op
Of hij het gezelschapsaquarium in ons clubgebouw onder
handen mocht nemen om er weer nieuwe frisheid aan te geven, zo luidde de vraag van ons bestuurslid Oene van Nugteren. Het bestuur stemde toe en stelde hiervoor een klein budget beschikbaar. Het was de bedoeling van Oene om de aanpak samen met onze vicevoorzitter Ap Huizinga te gaan
doen. Sinds 2011 neemt Ap immers het onderhoud van het
aquarium voor zijn rekening. Oene en Ap spraken af dit samen te gaan doen. Door een communicatiestoring kwam er
een streep door de samenwerking. Ap haakte af en Oene ging
voortvarend aan de slag. Omdat Ap te kennen heeft gegeven
helemaal van het onderhoud van het aquarium af te zien,
neemt Oene dit voortaan voor zijn rekening. Vanaf deze
plaats wil het bestuur Ap bedanken voor zijn vrijwillige inzet
in de afgelopen tien jaren.
Na het leeghalen van het aquarium bleek al gauw dat het beschikbare budget niet toereikend zou zijn. De sierachterwand
bleek namelijk aan vervanging toe te zijn. Oene nam contact
op met onze voormalige voorzitter en lid Marcel Kemper, eigenaar van aquariumwinkel H2O On Show in Musselkanaal,
of hij iets voor hem kon betekenen. Marcel zegde toe de achterwand te willen sponsoren en maken. En zo gingen beide
op een avond in juni aan de slag. Tot grote verrassing van
Oene had Marcel ook nog een partij tropische planten meegenomen. Waardoor hij onverwacht binnen het budget kon
blijven.

Aquarium in ons clubgebouw
staat er weer fris op (2)
De foto’s op de pagina onder deze tekst geven een beeld van
de inzet van beide mannen en het resultaat na ruim twee
maanden.

Het bestuur bedankt Oene en Marcel voor hun inzet en roept
haar leden op om voor tropische vissen en aquariumplanten
eens contact op te nemen met Marcel Kemper van H2O On
Show. Het telefoonnummer is 06-57708926.

Bovenste foto’s in aanbouw. Onder Oene van Nugteren en zoals het nu is.

4 Oktober
Herstart van klaverjascompetitie
De klaverjascompetitie van het seizoen 2019/2020 moest abrupt worden stilgelegd vanwege de coronapandemie. De laatste
kaartavond was op 16 maart 2020. We wilden geen risico’s nemen. Veel van onze deelnemers in het afgebroken seizoen zullen nu ingeënt zijn tegen het coronavirus en inmiddels is het
bestuur van mening dat het klaverjassen onder voorwaarden
weer kan worden opgepakt. Die voorwaarden zijn:
•
dat de coronarichtlijnen van de regering dit toestaan
•
handen worden gewassen/ontsmet
•
onderling lichamelijk contact wordt vermeden
•
Niet meedoen bij coronagerelateerde klachten
Er wordt wekelijks op maandagavond gespeeld. De bedoeling
is om op 4 oktober te starten. Vanaf 19.00 uur is ons clubgebouw aan de Kreeft 28 in Klazienaveen geopend. De eerste
klaverjasronde begint om 19.30 uur. Om mee te spelen hoeft
men geen lid van onze vereniging te zijn. Iedereen is welkom
om mee te spelen. Voor onze vereniging geldt: zo veel meer
zielen, zo veel meer vreugde. Het inleggeld is € 3,00. Er wordt
om enveloppen met inhoud gespeeld. De maandagavond voor
Pasen is de laatste van de competitieronde.
Wie mee wil spelen kan zich opgeven bij onze klaverjascoördinator Fokko Boelens. Opgeven kan via het telefoonnummer
06-42523656 of in een e-mail aan fokkoboelens@home.nl.
Klaverjassers die in de competitie van 2019/2020 meespeelden
en geen lid van onze vereniging zijn zullen nog afzonderlijk
door onze klaverjascoördinator worden benaderd.
Laten we met z’n allen hopen dat het coronavirus niet andermaal onheilspellende vormen aanneemt, zodat wij een mooi
klaverjasseizoen tegemoet kunnen gaan.

Profile Erik Bruning - Dé fietsspecialist
Langestraaat 157 - 7891 GK Klazienaveen
0591-315929

profilebruning@gmail.com
www.profiledefietsspecialist.nl

Openingstijden:
Maandag: gesloten
Dinsdag tot en met zaterdag:
11.00 tot 23.00 uur
Zondag: 11.00 tot 22.00 uur
Van Echtenstraat 20 - 7891 LM Klazienaveen
Telefonisch bestellen op 0591-318620

Keuring aquarium door
NBAT-keurmeester.
Wie doet mee?
Per e-mail van 23 augustus heb ik jullie op de hoogte gebracht dat het bestuur voornemens is om weer een keuring/
beoordeling van aquaria van leden van onze vereniging te
willen houden.
Op mijn vraag of er leden zijn die hun aquarium willen laten
beoordelen/keuren door een erkende NBAT-keurmeester heb
ik slechts twee reacties ontvangen: van Erik en Marcel Kemper.
Omdat Ap Huizinga geen e-mailadres heeft, heb ik hem gebeld of hij ook mee zou willen doen. Zijn antwoord laat zich
makkelijk raden: ja dus!
Het bestuur vindt echter dat drie deelnemers te weinig is om
de keuring/beoordeling door te laten gaan. Het aanmelden
voor de keuring/beoordeling is daarom verlengd tot en met 20
september 2021. Let wel: doorgang vindt plaats bij voldoende
deelname en uiteraard als corona zich niet in negatieve zin
ontwikkelt.
Voor leden die niet eerder aan een keuring hebben meegedaan: de keurmeester geeft adviezen over zaken die beter
kunnen en hoe die kunnen worden bereikt. Het is niet zo dat
die adviezen ook moeten worden opgevolgd. Immers het inrichten van een aquarium is een persoonlijke smaak.
Het is de bedoeling de keuring/beoordeling op een zaterdag in
november 2021 te laten plaatsvinden. De precieze datum zal
afhangen van de beschikbaarheid van een keurmeester. Graag
hoor ik voor 21 september 2021 wie mee wil doen. Reageren
kan via een antwoordmail naar marinusdejonge@ziggo.nl of
telefonisch op 06-53816070.
Marinus de Jonge

