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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 inmiddels is het december, de laatste maand van het jaar. Sinterklaas komt langs vergezeld 

van de constante Pietendiscussie, over een paar weken is het alweer kerst, korte tijd later 

gevolgd door Oud&Nieuw. 

In de tussentijd is er natuurlijk ook nog het een en ander te beleven. Zo is 12 december de 

uitslag van onze jaarlijkse huiskeuring, gaan we 10 december richting Leerdam ( opgave 

hiervoor kan nog altijd!) en zal ons clubgebouw ook in kerstsferen gebracht worden.  

2 december zijn we gesloten geweest voor onze leden, vanwege het sinterklaasfeest van 

Cabot. Het is mooi om te zien hoe kinderen naar het grote aquarium in de zaal getrokken 

worden. Sowieso was het een genot voor zowel volwassenen als kinderen, de ingehuurde 

pieten en sinterklaas deden het zeer leuk en de kinderen waren dolenthousiast. Leuk dat zoiets 

ook in ons clubgebouw kan plaatsvinden. 

Verder valt er voor deze maand niet meer zo veel te vertellen. Ik hoop jullie allen te zien met 

de contactavond, en voor degenen die om de een of andere reden verhinderd zijn wens ik 

namens AV Minor alvast fijne kerstdagen en een veilig uiteinde. 

                                                             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


5 
 

 

AV Minor in de Media 
 

Uitslagavond huiskeuring Minor op 12 december 

  

De contactavond in december van aquariumvereniging Minor staat in het teken van de uitslag 

van de verenigingshuiskeuring. Op 4 november keurde Henk Veenstra uit Nijverdal zes 

aquaria van Minor-leden. De bondskeurmeester van de Nederlandse Bond Aqua Terra 

(NBAT) maakt op 12 december bekend wie hij tot verenigingskampioen gaat kronen. Dit doet 

hij aan de hand van foto’s die hij tijdens het huisbezoek aan de deelnemende aquaria heeft 

gemaakt. Drie categorieën komen aan bod: Gezelschapsaquarium, Biotoopaquarium en 

Paludarium. Uiteraard moet Veenstra de bekendmaking van de ereplaatsen bewaren tot 12 

december. Maar hij wilde wel al kwijt dat het niveau van de aquaria van Minor-leden op een 

hoog peil staat. Voor de vereniging zelf is de bekendmaking van de winnaars van de 

huiskeuring telkenjare een hoogtepunt. ‘Daar wordt door een belangrijk deel van onze leden 

naar toegeleefd’, zegt voorzitter Johnny Norda. De uitslagavond van de Huiskeuring 2017 van 

Minor mag ook door niet-leden van de vereniging worden bezocht. De bijeenkomst op 12 

december in het clubgebouw van Minor begint om 19.45 uur. Het clubgebouw is gevestigd 

aan de Kreeft 28 in Klazienaveen. De toegang is vrij. Wie meer informatie wil kan contact 

opnemen met secretaris Marinus de Jonge. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0653816070. 

Onze vereniging is ook actief op facebook.. 

 

Contactavond 

 
Invulling maandelijkse contactavond 

* 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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Sinterklaas bij AV Minor 

 
Zaterdag 2 september is ons clubgebouw gesloten geweest voor onze leden, in verband met de 

komst van de goedheiligman. De personeelsvereniging van Cabot, de PV Purit, hield deze dag 

voor kinderen van het personeel een Sinterklaasmiddag.  

 

’s Ochtends vroeg was ik reeds aanwezig om 2 leden van de PV te assisteren in het versieren 

van het gebouw plus alle tafels en stoelen zodanig op te stellen dat zowel kinderen als ouders 

een plek hadden om te zitten, de goedheiligman en zijn Pieten ook ruimte hadden om hun 

ding te doen en iedereen een leuke middag kon beleven. 

 

 

 
 

Dat laatste is zeker gelukt, 31 kindertjes stuiterden van enthousiasme bij de gedachte aan de 

komst van Sinterklaas, de beide Pieten zweepten een half uur van tevoren de kinderen een 

beetje op totdat de goede Sint zijn intrede deed.  
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Het was natuurlijk leuk om de kinderen zo te zien genieten. Ik persoonlijk vond het vooral 

knap hoe de Sint en zijn Pieten hun toneelstukje deden. Deze waren ingehuurd door de PV, en 

kan niet anders zeggen dat dit een goede keuze is geweest. 

 

Nadien in een uurtje de boel opgeruimd, we hebben afgelopen week een nieuwe stofzuiger 

aangeschaft voor gebruik in ons gebouw, en deze kon direct goed benut worden. Pepernoten 

en 31 stuiterende kindjes zijn wat dat betreft geen goede combinatie…. 
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Vivarium 2017 

 
Ook dit jaar is wederom de Vivariumbeurs gehouden. In de beursfabriek Nieuwegein waren 2 

dagen lang 2 verdiepingen volgestouwd met alles wat maar met vivaria te maken heeft. 

Alhoewel aquaria de hoofdmoot vormen, is er ook op terrarium, -paludarium, en 

insectariumgebied van alles te vinden.  

 

Zaterdag 18 november is de bekendmaking van de landelijke huiskeuring hier gehouden, ik 

ben zelf vergezeld van mijn broertje deze kant op gegaan. En ik kan niet anders zeggen dat 

het voor ons beiden een zeer geslaagd evenement was. Met name de prachtige 

aquariumopstellingen maken dit meer dan de moeite waard. Het is niet moeilijk om hier je 

geld uit te geven, ik heb me gelukkig nog in kunnen houden en me beperkt tot een bakje 

Tubifex voor 5 euro. Als je bedenkt dat dit toch zeker 10x de hoeveelheid is van wat je in de 

winkel koopt voor 1,50 à 2 euro, dan is dit absoluut niet duur. Op de terugweg in Harderwijk 

een stop gemaakt en daar heerlijk gegeten aan de boulevard, met uitzicht op het Dolfinarium. 

Al met al een geslaagde dag. 

 

 
Direct bij de ingang een mooie aquariumopstelling. Redelijk simpel ingericht, maar in combinatie met de grote 

school guppy’s een lust voor het oog. 
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Een nieuwe variant op de ronde ‘BIORP’ aquaria 

 

 
Volledig ingerichte paludaria waren er ter inspiratie te vinden. 

 

 
Niet al te ingewikkeld uitgevoerd, toch zeer origineel gedaan. 
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De firma Diebo had er weer een paar prachtige opstellingen staan 

 

 
En er tegenover dezelfde opstelling, maar dan met zeewater 

 

 
Het Vivariumproject van dit jaar 

 

 
De choleopterastand. Deze heeft naar het schijnt een prijs gekregen voor beste stand, het was dan ook zeer 

boeiend, met allerlei insecten die gewoon ‘los’ zaten, kinderen die wandelende takken vast mochten houden etc 
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Maar de originaliteitsprijs voor aquaria gaat wat mij betreft toch naar deze aquascape voor Chinese danio’s. 

 

 

De Humorhoek 

 

 
 
 



13 
 

 

 

 

 



14 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



15 
 

                                            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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