NIEUWSBRIEF

Januari 2017

Voor een fiets moet u
bij Sietse Klein zijn.

Tel: 06-20802585
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Aquariumvereniging MINOR
Beste aquarianen,
Ik zit nu op 1 januari het voorwoord te schrijven en ik hoop dat iedereen goede kerstdagen
gehad heeft. Het was geen witte kerst maar daar zit ik persoonlijk ook niet op te wachten. Oud
en nieuw is hopelijk voor iedereen ook goed verlopen en kunnen we dus met frisse moed aan
2017 beginnen. Op 10 januari hebben wij de nieuwjaarsbijeenkomst en dat zal vast wel
gezellig worden. Wij proberen er in elk geval een zo mooi mogelijke avond van te maken. Dit
alles opgeluisterd met een hapje en een drankje.
De meeste mensen hebben de contributie ook betaald en voor de mensen die dat niet hebben
gedaan regel dat even, het is een kleine moeite en de vereniging heeft het nodig. Ook krijgen
we steeds meer adverteerders en dat is een mooie steun voor de vereniging.
We hebben er ook 3 nieuwe leden bij en die kunnen we goed gebruiken en die zijn ook van
harte welkom en ik hoop dat ze lang met veel plezier zullen blijven.
Willem Schepers heeft helaas zijn functie als bestuurslid en zijn verenigingslidmaatschap
neergelegd. Dat is jammer want Willem heeft altijd enorm veel gedaan voor de vereniging. In
elk geval bedankt Willem en je bent altijd van harte welkom. Henrike was al opgestapt en
daarvoor geld hetzelfde als voor Willem.
Dit betekend ook dat er bestuursfuncties vrij zijn. Bij interesse graag even opgeven bij
Marinus.
De laatste contactavond en dat was een mooie en zeer drukke avond waar meer als de helft
van de leden bij aanwezig waren. Willem had een mooie power point presentatie gemaakt en
dat werd van vakkundig commentaar voorzien door de keurmeester. Ab en Nico gingen met
de eerste plaatsen strijken en Zoë met de eerste plaats bij de jeugd. Allen die meegedaan
hebben van harte gefeliciteerd.
Neem voor de komende avond zoveel mogelijk mensen mee want het wordt er alleen maar
gezelligger en misschien willen die wel lid worden.

Tot ziens, Henk Prins
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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 uw weer veel
leesplezier zult beleven.
Het mail adres is : norda81@hotmail.com
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Contactavond
Het is inmiddels weer 2017. Dit betekent dat het weer tijd is voor de jaarlijkse
nieuwjaarsborrel. Deze vindt plaats op onze maandelijkse contactavond, op 10 januari. De
vereniging zorgt voor lekkere hapjes en de koffie plus de eerste consumptie is gratis. Komt
allen, we bruisen van de plannen om de vereniging een nieuw elan te bezorgen en van het
komende jaar een goed jaar te maken. En wat is nu mooier dan het nieuwe jaar met zijn allen
in te luiden, ideeen uit te wisselen en vooral te genieten van onze mooie hobby.
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Verkiezing nieuwe voorzitter
Kandidaatstelling voorzitter
Onze voorzitter Henk Prins is volgens het 'Rooster van aftreding' aftredend. Hij stelt zich niet
herkiesbaar. Vanuit het bestuur heeft Johnny Norda zich kandidaat gesteld. In de
bestuursvergadering van 25 oktober 2016 hebben de bestuursleden Henk Prins, Ap Huizinga,
Fokko Boelens en Marinus de Jonge met zijn kandidatuur ingestemd. In de jaarvergadering
van 14 februari 2017 kan Johnny derhalve op de stem van de hiervoor genoemde
bestuursleden rekenen. Bestuurslid Willem Schepers was in de bestuursvergadering afwezig.
Volgens de statuten kunnen alle leden zich als kandidaat voorzitter aanmelden. Aanmelden
kan tot en met 7 februari 2017. Dit kan door middel van berichtgeving via e-mail naar
marinusdejonge@kpnmail.nl, door middel van een telefooontje naar 0653 816070 of als
mededeling in een persoonlijk gesprek met Marinus de Jonge, secretaris van onze vereniging.
Om mogelijke verwarring te voorkomen wordt kandidaatstelling op elke andere wijze dan
hiervoor genoemd niet geaccepteerd.
Het bestuur
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Uitslag huiskeuring 2016
Afgelopen contactavond op 13 december jongstleden was de uitslag van onze jaarlijkse
huiskeuring, gepresenteerd door keurmeester Jacko Meliesie. De avond was goed bezocht,
en de gezelligheid zorgde ervoor dat meerdere mensen ook tot laat zijn gebleven. Samen
met het hoge niveau van de meeste deelnemers was dit een goede reclame voor onze
vereniging.
Er waren 7 deelnemers verdeeld over 3 categorieen.

Categorie gezelschapsaquarium:

1. Nico Bijleveld

Nico heeft een mooi groot gezelschapsaquarium, en heeft hier mooie grote scholen
diamantzalmen, torpedobarbelen, bijlzalmen en botia sidthimunki in zwemmen.

7

2. Marcel Kemper

Marcel Kemper deed dit jaar mee met een klein ‘krabbenbakje’, aangevuld met wat
vissoorten als honinggourami en roodkopzalm.

Het aquarium waarmee Marcel normaal meedingt. Ondanks dat deze niet meedeed voor de
keuring, toch een genot om naar te kijken en een mooie foto om te plaatsen.
Categorie speciaal aquarium:
1. Ap Huizinga
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Ap heeft hiervoor jarenlang een mooi Zuid-Amerika aquarium gehad. Dit jaar heeft hij deze
echter weer leeggehaald om terug te keren naar zijn oude liefde; Tanganyika. Deze heeft hij
in Juli opgezet, dit was het resultaat in oktober.
2. Erik Kemper

Erik Kemper is een beetje de vreemde eend in de bijt met het enige ‘monsterfish’ aquarium
binnen onze vereniging. Gezien de inhoud van 1400 liter en het formaat van de door hem
gehouden vissen is dat natuurlijk ook niet zo gek. Het aquarium is in alle opzichten
indrukwekkend en hij kan er zelf in zwemmen. Tot de bewoners behoren onder andere
schijfzalmen en pauwoogcichcliden, op dit moment heeft hij er zelfs een jonge arowana
inzwemmen. Er zijn maar weinig mensen die dit aandurven en het dan ook nog zo goed
doen, vooral dat laatste is nogal eens een probleem gezien de ervaringen die men op
facebook kan lezen.
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3. Marinus de Jonge

Marinus heeft een mooi Malawi aquarium, met deze vissen heeft hij dan ook zeer veel
ervaring. Hij verkoopt deze vissen ook, en wij konden dan ook een kijkje nemen tijdens de
keuring.
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4. Johnny Norda

Het aquarium van ondergetekende, het hoge niveau heb ik helaas zelf nog niet weten te
behalen. Nu is tijdgebrek daar ook debet aan geweest, en veel adviezen van de keurmeester
heb ik inmiddels ook al overgenomen. Ik heb een Azie-aquarium, met diamantgourami’s,
trogogaster trichopterus, vijfstreepbarbelen en een labeo ‘Epalzeorhynchus frenatus’ ten
tijde van de keuring. Inmiddels gecomplementeerd met een schooltje pseudomogul
gertrudae.
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Categorie jeugd:

1. Zoë Robben.

Zoë Robben is ons enige jeugdlid, en kleindochter van Marinus de Jonge. Evenals haar
grootvader heeft zij een Malawi aquarium, en ook van zeer hoog niveau. Zo heeft zij een
bondsdiploma in de wacht weten te slepen, geen geringe prestatie voor een jeugdlid!

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. Nu hebben wij een internetpagina maar door allerlei bestuursperikelen
en doordat de webhost geen ondersteuning meer biedt is de website dus niet meer actueel.
Wij zijn in gesprek met een hostingbedrijf in Emmen, welke ons ook gaat sponsoren. Dit gaat
resulteren in een nieuwe website, die voor ons makkelijker te onderhouden valt. Het
webadres nemen we gewoon mee en als alles volgens plan verloopt gaat de vernieuwde site
begin dit jaar online.
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De Humorhoek
Varkenshok
Een Belg een Nederlander en een Duitser wedden hoelang ze in een varkenshok
kunnen blijven zegt de Nederlander: "ik durf te wedden dat ik een uur in het
varkenshok kan blijven". Na een uur komt de nederlander eruit en zegt: poe
wat stinkt het daar!
De Belg zegt: ik kan er 2 uur in blijven. Na 2 uur komt ook de Belg
eruit en zegt: poe wat stinkt het daar.
Als laatste gaat de Duitser die zei dat hij wel 5 uur er in zou kunnen blijven. Nou de Duitser erin en nog niet eens
een minuut later komt het varken eruit en zegt: poe wat stinkt het daar!!!

XTC
Er rent op een dag een konijn door het bos. Het konijn komt een olifant tegen maar die olifant wil net een blow
opsteken. Dat konijn begint te schreeuwen: NIET DOEN! je gaat je leven toch niet vergooien? Kom met mij
hardlopen is veel gezonder! Dus de olifant gaat samen met het konijn hard lopen. En ze rennen en rennen maar
een stukje verderop komen ze een haas tegen. De haas wilde net een lijntje snuiven waarop het konijn weer
schreeuwt: NIET DOEN! je gaat je leven toch niet vergooien. Kom met mij hardlopen is veel gezonder. Ja zegt de
olifant ik ben net gestopt met blowen. Dus de haas laat alles liggen en gaat mee hardlopen. Het konijn,de olifant
en de haas rende en rende totdat ze een vos tegen kwamen. en die wilde net een spuit zetten. Dus het konijn
rent op hem af en schreeuwt weer NIET DOEN! je gaat je leven toch niet vergooien. Maar de vos sloeg het konijn
neer waarop de haas vroeg waarom doe je dat? Nou, zegt de vos, elke keer als dat konijn een xtc pilletje heeft
genomen dan probeerd hij mij het hele bos rond te laten lopen.

BLONDJE MET NIEUW AQUARIUM
Een blondje besluit een aquarium te kopen en ze wil er zoutwatervissen in…
Ze besluit naar zee te rijden en daar zout water te halen…
Op de pier van Hoek van Holland gekomen, ontmoet ze een visser…
Ze spreekt hem aan en vraagt om zout water…
“Da’s hier geen probleem!” zegt de visser…
“Wat kost een emmer?” vraagt ze…
“Vijf euro.” antwoordt hij…
“Oké, doe mij maar een emmer.”…
De man schept een emmer vol met zeewater en ze betaalt hem 5 euro…
Thuis gekomen kiepert ze het water in het aquarium…
Dan ziet ze dat ze nog heel wat water tekort komt en bedenkt dat ze nog een aantal keren heen en
weer zal moeten rijden naar Hoek van Holland…
Terug bij de pier zit daar nog steeds datzelfde vissertje…
Ze spreekt hem weer aan…maar ondertussen is het laag water geworden…
“Zóóóóóó,” zegt ze, “u hebt goed verkocht vandaag”……
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Bestuur samenstelling

Functie

Naam

E-mail

Voorzitter
Henk Prins
hprins.2@ziggo.nl
Secretaris
Marinus de Jonge marinusdejonge@kpnmail.nl
Penningmeester Fokko Boelens
fokkoboelens@home.nl
Bestuurslid
Vice Voorzitter

Johnny Norda
Ap Huizinga

Norda81@hotmail.com

Telefoonnr:
06-28842883
06-53816070
0591-625060
06-42523656
06-24219831
06-15377268

Andere Taken
Functie
Beheerder clubgebouw

Naam
Henk Prins

Telefoonnr:
06-28842883

Contactpersoon clubgebouw

Ons clubgebouw is te huur, voor feestjes, verjaardagen, als
repetitieruimte clubruimte ect, Inlichtingen bij Marinus de Jonge .
De volgende nieuwsbrief ontvangt u in februari 2017
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