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Het aquarium van verenigingskampioen Nico Bijleveld uit Aalden. In de Landelijke Huiskeuring 2018 van de NBAT eindigde hij als 10e.
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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 secretaris
De dinsdagmorgengroep van de Purit is 3 september weer
bijeengekomen in ons verenigingsgebouw. De eerste contactavond na de vakantie staat voor de deur. Kortom: er komt
weer leven in de brouwerij, het seizoen is weer begonnen.
Het was in de afgelopen acht weken rustig in het verenigingsgebouw. Met zaterdagmiddag 31 augustus als dieptepunt. Om 14.00 uur een halve kan koffie gezet. Want de vaste bezoekers op zaterdagmiddag, de klaverjassers, zullen wel
komen toch? Even voor half drie laat een klaverjasser zich
zien. ‘Het is niet druk hier’, zegt hij. Om er meteen aan toe
te voegen: ‘Het zal ook wel rustig blijven, want de andere
klaverjassers komen niet. Na een kopje koffie te hebben gedronken, vertrekt hij. Omdat zich om 15.00 uur verder
niemand zich heeft laten zien, wordt in overleg met penningmeester Fokko Boelens besloten de deur maar op slot te
doen. Maar eerst nog een briefje op de deur geplakt met
daarop de mededeling dat voor voer een telefoonnummer
kan worden gebeld. Je wilt immers niemand teleurstellen.
De contactavond van dinsdag 10 september wordt ingevuld
door Ap Huizinga. Hij geeft een workshop aquariumonderhoud. Ook niet-leden zijn welkom.
Voor wie vakantie heeft gehad: ik hoop dat die naar verwachting is verlopen. Voor wie nog op vakantie gaat: ik hoop
dat die naar verwachting verloopt.
Hopelijk gaan we een mooi aquariumseizoen tegemoet. Een
seizoen dat uitmondt in het jaar waarin we ons vijftigjarige
jubileum gaan vieren. Met als eerste hoogtepunt de organisatie van de Districtshuiskeuring. Er zullen meerdere volgen.
Marinus de Jonge

Vacature voorzitter verleden tijd
Roelof Snippe als interim aan de slag
De functie van voorzitter van onze vereniging zal gaan worden ingevuld door Roelof Snippe. Hij was de enige die zich
kandidaat heeft gesteld na de oproep van het bestuur. Op 3
september heeft het dagelijks bestuur van de vereniging met
Roelof Snippe gesproken. In dit gesprek kwam naar voren
dat er geen bezwaren zijn tegen zijn aanstelling. Omdat volgens onze statuten de voorzitter door de jaarvergadering in
functie moet worden gekozen, gaat Roelof Snippe tot aan de
jaarvergadering van 11 februari als voorzitter ad interim van
start. In die jaarvergadering zal er dan schriftelijk moeten
worden gestemd. Dit kan gebeuren met of zonder tegenkandidaten. In verband met de toekomst van onze vereniging
had de nieuwe voorzitter, zelf 72 jaar, de leiding van de vereniging liever in handen gezien van een jonger iemand. ‘Ik zal proberen er
het beste van te maken’,
zegt de inwoner van Zandpol, die sinds 1 februari
2017 lid is van onze vereniging en actief deelnemer
is aan de activiteiten van
AV Minor. Roelof Snippe gaat ook bardiensten draaien. Op
bijgaande foto staat Roelof Snippe met het gezicht naar het
water fotograferend tijdens de laatstgehouden slootexcursie.

Rijsdijk Groente en Fruit
Langestraat 112 - 7891 GG Klazienaveen
Telefoon: 0591-314616 / e-mail: mrijsdijk@cs.com
Openingstijden:
Maandag: 08.00 tot 17.00 uur
Dinsdag: 08.00 tot 18.00 uur
Woensdag: 08.00 tot 18.00 uur
Donderdag: 08.00 tot 21.00 uur
Vrijdag: 08.00 tot 18.00 uur
Zaterdag: 08.00 tot 17.00 uur
Zondag: gesloten

Schilderwerken - Interieurverzorging - Schilderswinkel

Noordbargerstraat 1
7811 KE Emmen
0591-617976

Huizinga Fotografie - voor al uw fotoreportages
Fotoshoots / Kinder-/zwangerschapshoots / Portretfotografie
Huwelijksreportage / Newbornshoots

Zou jij ook een fotoshoot willen? Neem dan contact op via e-mail of telefoon!

Hennie Huizinga Fotografie
Barnar 100 - 2678 EX Emmen - Bargeroosterveld
Telefoon: 0655774978 / E-mail: ap.hennie@gmail.com
Facebook: huizinga-fotografie / Website: www.huizinga-fotografie.nl

Contactavond 10 september
Workshop ‘Onderhoud aquarium’
Wie een aquarium heeft zal ‘m ook moeten onderhouden.
Want zou dit niet gebeuren dan steken er vroeg of laat problemen de kop op: smerig water, alg of andere aanslag op de
ruiten, verstoring van het biologisch evenwicht, nitrietverhoging, planten die wegkwijnen en nog erger vissen die sterven. Met als gevolg van dit alles dat de hobby die met heel
veel verwachting, optimisme en plezier is begonnen in een
grote teleurstelling uitmondt en misschien wel wordt beëindigd.
In zijn workshop ‘Onderhoud van een aquarium’ laat Ap
Huizinga zien wat er zoal om de hoek komt kijken om een
aquarium op verantwoorde manier te houden. Op de contactavond van 10 september neemt hij het verenigingsaquarium
in ons clubgebouw onder handen, zoals hij dit sinds 2011 elke twee weken doet. De volgende facetten van onderhoud
komen voorbij: voorruit schoonmaken en hoe doe je dit zonder krassen te veroorzaken; filter schoonmaken, waaronder
watten schoonmaken/verversen; vuil van de bodem hevelen;
water verversen en hoe vaak en hoeveel water verversen.
Ondertussen vertelt Ap Huizinga, vicevoorzitter van onze
vereniging. over de vissen in het aquarium, geeft hij informatie over de planten en de gebruikte technische hulpmiddelen.
De workshop is natuurlijk interessant voor beginners, maar
ook door de wol geverfde ‘aquarioten’ kunnen natuurlijk van
elkaar leren. Om de workshop bij te wonen, hoeft men geen
lid van AV Minor te zijn. De workshop in ons clubgebouw
begint om 19.45 uur.

9 November verenigingshuiskeuring
Keurmeester Jacko Meliesie
De jaarlijkse huiskeuring van onze vereniging vindt zaterdag
9 november plaats. Jacko Meliesie uit Kampen is uitgenodigd de keuring te doen. Hij is geen onbekende binnen onze
vereniging. Hij deed ook de huiskeuring van 2017. Om zaken op tijd voor de aanstaande huiskeuring te kunnen regelen
is het van belang dat leden die willen deelnemen zich vroegtijdig opgeven. De deadline ligt op 1 oktober. Leden die zich
inmiddels hebben opgegeven, hoeven geen verdere actie te
ondernemen. Aanmelden kan door een berichtje te sturen
naar marinusdejonge@kpnmail.nl. Mocht een deelnemer een
voorkeurstijd hebben dan wordt hij of zij verzocht dit in de
aanmeldingsemail te vermelden. In de eerste week van oktober worden de leden die zich hebben opgegeven op de hoogte gesteld van het bezoekschema.
Het bestuur vindt de jaarlijkse huiskeuring en de bespreking
van de bevindingen van de keurmeester op de uitslagavond
van grote waarde voor de vereniging. Immers van de gemaakte en getoonde foto- en videobeelden van de aquaria en
terraria en de commentaren van de keurmeester is veel over
het houden en onderhouden van een aquarium of terrarium te
leren.
De uitslagavond is op 10 december en begint om 19.45 uur.
Uiteraard zijn leden van onze vereniging van harte welkom
om te komen. Maar ook niet-leden, die de aquariumhobby
wel een warm hart toedragen, zijn meer dan welkom. Het bestuur doet aan de leden van onze vereniging derhalve het
verzoek om geïnteresseerden uit te nodigen de uitslagavond
bij te wonen. Het mogen gerust meer dan één introducé zijn.

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

Districtshuiskeuring op 25 januari
Keurmeester is Henk Veenstra
In 2020 is het vijftig jaar geleden dat onze vereniging werd
opgericht. Om precies te zijn op 23 oktober. Er gaan activiteiten plaatsvinden die hieraan herinneren. Eén activiteit die
hieraan herinnert is de organisatie van de Districtskeuring
Noord Nederland. Het bestuur heeft het verzoek hiertoe
neergelegd bij het bestuur van het District Noord Nederland
en deze heeft het verzoek toegewezen. De aquaria, terraria
en één vijver worden gekeurd door bondskeurmeester Henk
Veenstra uit Nijverdal. Hij verricht de keuring op 25 januari.
Mocht één dag ontoereikend zijn om de keuring te voltooien
dan krijgt de keuring op 1 februari een vervolg. De uitslag is
op 28 maart. Van 14.00 tot 18.00 uur. We hebben voor de
middag gekozen omdat deze trend zich heeft ingezet in 2018
en zowel Natuur in Huis Heerenveen alsook Pronkjuweel
Groningen hebben hier positieve herinneringen aan. Hopelijk
wordt 28 maart net zo druk bezocht als vijf jaren geleden,
toen wij ook de districtskeuring en de uitslagavond voor onze rekening mochten nemen. Tijdens de uitslagmiddag bespreekt Henk Veenstra aan de hand van foto’s en videobeelden zijn bevindingen van de aquaria, terraria en vijver (is
reeds op 8 juni gekeurd).
Verloting
Onderdeel van de uitslagmiddag is een verloting om de gemaakte kosten zo beperkt mogelijk te houden. Daarom vanaf
deze plaats het verzoek aan jullie om te willen bekijken of je
een prijs beschikbaar kan stellen. Dat mag in materiële zin,
in de vorm van een waardebon of een geldbedrag. Wie iets
beschikbaar wil stellen kan dit e-mailen naar
marinusdejonge@kpnmail.nl.

Inleveren copy De Minor van oktober
Copy voor De Minor van oktober moet vóór 24 september
worden ingeleverd. Stuur copy naar
marinusdejonge@kpnmail.nl. Het kan ook zijn dat iemand
iets interessants heeft te vertellen, maar onbedreven is dit op
te schrijven. Schroom niet om hierover contact te leggen met
de redactie. Het vertelde verhaal zal door de redactie op de
juiste wijze op papier worden gezet.

Visjes - visvoer
aquariumbenodigdheden
In de aquaria in onze clubwinkel zwemmen mooie visjes, die
al geschikt zijn voor een aquarium vanaf
60 x 30 x 30 cm. Onder andere diverse soorten barbelen
(zoals zebra danio), zalmpjes, platy’s, guppen en kersenbuikcichliden. 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. Verder ook nog aquariumbenodigdheden als schepnetjes, verwarmingselementen, watten, verlichting en dies meer.

Jaaragenda 2019/2020 AV Minor
10 September - Workshop aquariumonderhoud - Ap Huizinga
08 Oktober - ’Mijn pijlgifkikkerterrarium’ - Jan Kempe
09 November - Verenigingshuiskeuring - Jacko Meliesie
12 November - Workshop Aquascaping - William Kruizinga
10 December - Uitslagavond huiskeuring met Jacko Meliesie
07 Januari - Nieuwjaarsborrel
11 Februari - Jaarvergadering

