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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 van de voorzitter
Beste aquariumvrienden en vriendin,
Gelukkig is ons clubgebouw weer open. Dat werd ook wel tijd
want er waren geen inkomsten en de uitgaven gaan gewoon
door. Ik had wel meer bezoek verwacht, omdat we al zolang
niet bij elkaar zijn geweest. Het zou mooi zijn als er meer mensen komen al was het alleen maar om een kop koffie te drinken. Dan hebben we inkomsten en kijkt Fokko wat vrolijker.
Fokko heeft Jan Hartman en Thomas Pruim (mensen van de
Purit die bij ons klaverjassen) verrast met een waardebon van
de Praxis voor de hulp die ze gegeven hebben met het plaatsen van de nieuwe ketel. Dit werd zeer gewaardeerd.
De BBQ is net als de contactavonden helaas niet doorgegaan.
Na de vakantie moeten we maar met goede moed doorgaan
en kijken of we er nog een mooi seizoen van kunnen maken.
Als iemand een goed idee heeft laat wat van je horen.
De uitslag van de districtskeuring is op 5 september, maar dat
zal heel anders gaan dan in andere jaren. Minder mensen in
verband met de aan te houden 1,5 meterregel in ons gebouw.
Wij zijn ook niet bereid om daar vanaf te wijken. Hoe het verder gaat met de aquariumkeuring van de vereniging dit jaar?
Ik heb geen idee. Willen leden wel, wil een keurmeester wel?
Vragen waar nog geen antwoord op is, maar dat komt wel.
Ik hoop dat iedereen gezond blijft en gauw een keer langs
komt. Niet alleen leden, maar iedereen die interesse heeft in
een aquarium.
Tot ziens (weet niet wanneer en waar).
Henk Prins

Renske Huizinga herstelt
van buikoperatie
De echtgenote van onze vice-voorzitter Ap Huizinga heeft een
buikoperatie ondergaan. Het herstel ging aanvankelijk moeilijk,
maar inmiddels is Renske weer langzaam op weg om de oude
te worden. Het was de tweede operatie in negen maanden die
Renske heeft ondergaan. Voor Ap betekent de malheur die zijn
vrouw ondervindt dat hij als mantelzorger optreedt. Hij zal
hierdoor wat minder vaak in ons clubhuis aanwezig zijn. Mede
namens de leden wens ik Renske een goede gezondheid.
Henk Prins, voorzitter

Voor informatie en bespreking: 06-54254411
info@visbeleving-oetz,nl
www.visbeleving-oetz.nl

Coronavirus trekt zware wissel
op de maatschappij
Van normaal naar drie maanden abnormaal en vervolgens
naar een nieuw normaal. Het coronavrius heeft veel teweeggebracht. Het heeft er voor gezorgd dat er tot nu toe in Nederland ruim zesduizend mensen aan bezweken zijn. Wereldwijd zijn er meer dan tien miljoen mensen besmet geraakt en
stierven er 126.000 mensen aan (Bron: Johns Hopkins University, 29 juno 2020). Met uiteraard heel veel leed in de families van de overledenen. En dat natuurlijk ook in de families van coronapatiënten die op de IC’s belandden en in vele
gevallen nog een lange periode van herstel voor de boeg
hebben. Het Coronavirus trekt een zware wissel op de maatschappij. Vanaf deze kant wil de club iedereen in de wereld
die op enigerlei wijze betrokkene is geweest sterkte wensen
bij het verwerken van het verlies van een dierbare of bij het
herstelproces van het virus.
Op zaterdagmiddag 14 maart werd in ons clubhuis een gesprek gevoerd over de mogelijke gevolgen van het coronavirus. Er waren tegenstrijdige meningen. De ene meende dat
het allemaal wel mee zou vallen, de andere duidde dat hij
zich voorlopig niet meer zou laten zien in het clubgebouw.
Een paar dagen later kondigde minister-president Mark Rutte
de ‘intelligente lockdown’ aan. Wat die heeft betekend, is bij
ieder van ons wel bekend: scholen gesloten, geen evenementen, samenscholingsverbod, de anderhalvemeter maatregel,
deurbeleid in de winkels, kappers, nagelstudio’s, tandartsen,

Coronavirus trekt zware wissel
op de maatschappij (2)
fysiotherapeuten en andere beroepen waarbij nauw contact
onvermijdelijk is moesten de deuren op slot houden. Dus
ook de sekswerkers mochten hun passie voor het werk niet
uitvoeren.
En zo werden er een hele rits maatregelen meer afgekondigd.
Stadions en clubhuizen, dus ook die van ons, moesten gesloten blijven. Evenals horecavoorzieningen. De KNVB haalde
een streep door de voetbalcompetities. Andere sportcompetities werden eveneens stilgelegd.
Langzaamaan versoepelden de maatregelen. Om te beginnen
bij de leerlingen uit het basisonderwijs. Die mochten op 11
mei weer naar school. Per 1 juni mocht er weer heel veel
meer, maar nog niet alles weer als vanouds. Onder voorwaarden mochten clubhuizen weer open. Dringend wordt geadviseerd om de anderhalvemeter maatregel te respecteren. Dat
doen wij dan ook als club van louter volwassen en verstandige mensen. De tafels en stoelen staan in een dusdanige setting dat de anderhalvemeter kan worden gewaarborgd. Bij de
ingang van het clubgebouw staat een flesje met desinfecterende gel. Zo ook in de verenigingsruimte. En uiteraard is er
papier om de handen mee te drogen. Het loopt op donderdagavond en zaterdagmiddag echter niet storm.
Virologen laten weten dat het virus nog wel een hele tijd onder ons zal blijven. Als dit daadwerkelijk het geval zal zijn
dan zal het bestuur moeten beslissen of de contactavonden

Coronavirus trekt zware wissel
op de maatschappij (3)
op de tweede dinsdagavond van de maand wel doorgang
kunnen vinden. De uitslagmiddag van de aquariumkeuring
van het District Noord Nederland waarvan onze vereniging
de organisatie in handen heeft, stond gepland op zaterdagmiddag 28 maart van 14.00 tot 17.00 uur, maar staat nu op 5
september in de agenda genoteerd. De verenigingen en de
deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Of bondskeurmeester Henk Veenstra die dag ook daadwerkelijk zijn bevindingen van de keuring gaat openbaren, is volledig afhankelijk
van de situatie van dat moment. Eerdaags gaat het bestuur
een proefopstelling maken van de tafels en stoelen waarin de
anderhalvemeter afstand van elkaar kan worden gewaarborgd. Dan ook zal het bestuur besluiten hoeveel mensen in
het clubgebouw aanwezig mogen zijn.
Van geluk mag worden gesproken dat onze regio niet in die
mate is getroffen als dit het geval is in Noord-Brabant, Limburg, de grote steden en de Veluwe. Er heeft het bestuur geen
bericht bereikt dat één van onze leden of één van zijn of
haar familieleden besmet is of is geweest met het coronavirus. Laten we met elkaar hopen dat dit zo blijft en dat in andere delen van ons land en de wereld het leed snel achter de
rug is.
Namens het bestuur,
Marinus de Jonge, secretaris

In memoriam: Theo Verheij
Een zwarte bladzijde in de annalen van aquariumminnend
Nederland: op 4 mei 2020 overleed Theo Verheij. Theo was
ex-voorzitter van AV Natuurvrienden Zwolle en was ook
binnen de NBAT een belangrijk figuur. Binnen onze vereniging verzorgde Theo allerhande lezingen die betrekking hadden op onze gezamenlijke hobby. Theo overwon twee keer
kanker. Afgelopen 10 maart verzorgde hij na een herstelperiode van een jaar voor het eerst weer een lezing. Hij vond het
prachtig om weer een lezing te kunnen geven en vooral vond
hij het mooi om dit bij onze vereniging te kunnen doen. Theo
is helaas slachtoffer geworden van het coronavirus. We gaan
hem missen en wensen zijn familie heel veel sterkte bij het
dragen van het verlies.

In memoriam: Henk Lubach
Op 30 mei overleed Henk Lubach. Hij was pas 59 jaar. Henk
was geen lid van onze vereniging, maar klaverjaste op maandagavond in ons clubgebouw. Klaverjassen kon hij als de
beste. Soms kon hij niet komen vanwege chemokuren die hij
moest ondergaan. Als je Henk vroeg hoe het met ‘m ging,
dan antwoordde hij nooit in negatieve zin: ‘Het gaat, ik mag
niet klagen’. Als zanger en toetsenist van de Pioniers genoot
Henk Lubach regionale bekendheid. Samen met zijn muziekmaten maakte hij verschillende Nederlandstalige liedjes. Zoals: Celblok nr 10, De oude West Virginia en Hillybilly
Country Lilly. Nummers die regelmatig door etherpiraten
werden gedraaid. Het bestuur van Minor en de leden van de
kaartclub wensen zijn vrouw Meta en zijn kinderen Niels en
Marianne heel veel sterke bij het dragen van het verlies.

Penningmeester meldt:
Verenigingskas boert achteruit
De economische gevolgen voor Nederland als gevolg van
het coronavirus zullen groot zijn. Hoe erg het wordt zal in de
maanden en jaren die voor ons liggen duidelijk worden. Het
Coronavirus trekt ook een wissel op onze verenigingsfinanciën.
Onze penningmeester Fokko Boelens laat weten dat de verenigingskas behoorlijk achteruit heeft geboerd. ,,Drie maanden van inactiviteit hebben er behoorlijk ingehakt”, zegt hij.
,,De kosten gaan gewoon door, terwijl er geen omzet wordt
gedraaid. Er was op maandagavond ineens geen klaverjassen
meer. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om vast te stellen
dat je inteert”. Fokko Boelens wil nog niet de noodklok luiden. ,,Sinds begin juni komt er weer wat omzet binnen. Veel
is het nog niet, maar toch!”
Ook de advertentieopbrengsten zijn lager dan vorig jaar.
Rijsdijk Groente en Fruit is gestopt, terwijl nog wel op het
bedrag van € 30,00 was gerekend. Huizinga Fotografie is
eveneens gestopt, maar dit was vroegtijdig bekend en is dan
ook niet meer in de begroting van 2020 meegenomen. Er is
ook een pluspuntje te melden. Omdat het clubgebouw gesloten bleef in de periode van half maart tot begin juni vallen de
energielasten op dit moment lager uit dan vorig jaar om deze
tijd. Of dit het geval blijft zal afhangen van de winterperiode
die ons te wachten staat. Is die lang en koud dan zou het ook
zo maar een tegenvaller kunnen worden.

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

Inleveren copij
De Minor van augustus
Copij voor De Minor van september 2020 moet vóór 20 augustus worden ingeleverd. Teksten kunnen worden gestuurd
naar het e-mailadres marinusdejonge@kpnmail.nl. De redactie verzoekt de leden met klem om teksten en/of onderwerpen aan te dragen.

Te koop in onze clubwinkel:
Visjes en visvoer
In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die
al geschikt zijn voor een aquarium vanaf 60x30x30 cm. De
vissen zijn tegen geringe vergoeding te koop. Wie belangstelling heeft kan op donderdagavond of zaterdagmiddag
langskomen in ons clubgebouw. Er is dan altijd wel iemand
aanwezig die kan helpen. Ook vele soorten diepvriesvoer en
droogvoer als vlokken en granulaat is op voorraad.

Jaaragenda 2020/2021 AV Minor
05 September - Uitslagmiddag keuring DNN
08 September - eigen invulling
13 Oktober - aquascaping (spreker nog vast te leggen)
07 November - keuring van aquaria/terraria leden Minor
10 November - malawi/tanganyika (spreker nog vast te leggen)
08 December - uitslagavond keuring van 7 november
12 Januari - nieuwjaarsborrel
09 Februari - jaarvergadering
De sprekers voor de contactavonden moeten nog worden vastgelegd. Dit proberen wij te regelen zodra er meer inzicht is
over de ontwikkeling van het coronavirus.

