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Zwaarddragertje
Aquarium-, Terrarium- en Vijververeniging Xiphophorus Oss
www.xiphophorus.nl | info@xiphophorus.nl
30 September 2013 | Clubavond “Planten & Algen”

Alexander Buijl zal ons vanavond e.e.a. uit de
doeken doen wat de ”Amano” manier van
aquarium houden nu inhoudt. In het verlengde
daarvan komen ook alg problemen en oplossingen
hiervoor aanbod.
Oktober IVN Wandeling.

De activiteitencommissie roept, de leden die van
wandelen in de natuur houden, op om deel te
nemen aan de volgende wandelingen die door het
IVN-Oss worden georganiseerd
Zaterdag 12 okt. : paddenstoelenwandeling in de
Engelenstede. Verzamelen Station West 09:00
uur
Zondag 13 okt. :
Landgoed Seldenstate te Middelrode. Verzamelen
station West 09:00 uur
Je moet ervan uitgaan dat de wandeling 2-3 uur
duren en de deelname kosten bedragen € 2,50
Bak van de Maandag 7 oktober F. de Boer, Wijchen

Op deze mandag avond zijn we welkom bij
Frank. 2 jaar geleden zijn we hier ook
eenmaal geweest (lees het verslag in
clubblad van deze maand). Toen waren we
gecharmeerd van het grote terrarium en
minder van de “bak” die te leiden had van
vis tuberculose. De “bak” staat er nu beter
bij volgens Frank en het terrarium als
vanouds.
We rekenen dus op een grote bijeenkomst
Xiphophorus Oss
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl
Barry Lombarts | penningmeester@xiphophorus.nl
Cees van Son | redactie@xiphophorus.nl
Cees van Son | ledenadministratie@xiphophorus.nl
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Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl

Waar naar toe?
Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond!

12 Oktober

Cichliden Tage bij Zoo-Zajac,
Duisburg
19 Oktober Bijeenkomst met visbeurs KFN,
Maarn
26 Oktober NBAT Bondsdag /
Tentoonstelling, Terneuzen
26-27 Okt
Open Discus kampioenschap,
Vianen. Inclusief een grootse beurs
Agenda bak van de maandag
23 November
Bijeenkomst Poecilia, Maarn
9
November
NVC
nationale
cichlidendag,
7 oktober
Frank de Boer, Wijchen
Odijk
3 november Theo v. Wiechen, Venhorst
9-17 Nov.
Tent.
A.V.
Buggenhout
Let
op:
ditBetta,
is dus
op zondag(B)
16 November middag
WAP Bijeenkomst,
Maarn
vanaf 14:30 uur
23
November Bijeenkomst
Poecilia, Maarn
6 januari
Verenigings aquarium,
Oss
1
December
Terraria,
Houten
3 februari
Alexander Buil, Ossexpocenter
21 December Bijeenkomst met visbeurs KFN,
Maarn
Andere activiteiten
Sinds dit jaar bestaat er de mogelijkheid om uw
aquarium/vijver water te laten testen tijdens de
reguliere leden bijeenkomsten.
Als u van deze dienst gebruik wenst te maken
breng dan voldoende water in een tot de nok
gevulde fles/pot mee en meldt u zich dan bij een
van de bestuursleden
Agenda Xiphophorus Oss
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand

30 September Lezing A.Buil, Planten/Algen
12/13 Oktober Natuurwandeling
28 Oktober
Uitslag huiskamerkeuring/korte lezing
Informatie
25 November
Hans/Theo, jaaroverzicht
23
December
Quizavond
Het Zwaarddragertje is een overzicht van activiteiten die plaatsvinden op aquarium/terrarium
gebied in Nederland (en soms
daarbuiten). Voor meer informatie: zie ons clubblad of website.
27 jan.
Alg. Leden Vergadering
Alle clubavonden vinden plaatst in ons clubgebouw: Aengelbertlaan 60, 5342 LA Oss, 0412-626058.
24 Febr.
Lezing Hans & Theo, Suriname
IBAN Nummer is : NL11 INGB 0001 7560 07
Let op: de activiteit "Bak van de Maandag" is uitsluitend bedoeld voor leden en genodigden.

