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Jaar programma 2014. 
 

Tim & Theo zijn weer doende om het jaar 

programma voor 2014/2015 in elkaar te zetten. 

Mocht U wensen en/of ideeën hebben, wacht dan 

niet tot de jaarvergadering in januari maar meldt 

ze nu reeds. 

 

Ook de activiteit “Bak van de Maandag” zit er 

voor dit jaar weer op. We hebben bij veel van 

onze leden kunnen genieten van de gastvrijheid 

en hun manier van hobby beleving. Als u er voor 

openstaat meldt u zich dan ook eens voor deze 

activiteit aan. U krijgt er gratis veel adviezen bij 

van de diverse bezoekers die u dan kunt 
verwachten. 

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

30 Nov./1 Dec. Aquariumtentoonstelling,  

Kontich (B) 

  1 December Terraria, Houten expocenter 

14 December Terrariumdag, Zoo Zajac 

21 December KFN Bijeenkomst, Maarn. 

18 Januari WAP bijeenkomst, Maarn 

26 Januari Nieuwjaarsbeurs, Oosterhout 

26 januari terrariumbeurs, Zwolle 

15 Februari KFN Bijeenkomst, Maarn 

22 Maart WAP bijeenkomst, Maarn 

 6 April Daphnia beurs, Boxtel 

13 April Kikkerdag, Nieuwegein 

13 April terrariumbeurs, Houten 

19 April KFN Bijeenkomst, Maarn 

10 Mei WAP bijeenkomst, Maarn 

  1 juni terrariumbeurs, Houten 

21 Juni KFN Bijeenkomst, Maarn 

14 September terrariumbeurs, Zwolle 

  4 Oktober Kikkerdag, Nieuwegein 

18 oktober KFN Bijeenkomst, Maarn 

 

 

 

 

Agenda Xiphophorus Oss 
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand 
 

25 November Hans/Theo, jaaroverzicht 

23 December Quizavond 

27 jan. Alg. Leden Vergadering 

24 Febr. Lezing Hans & Theo, Suriname 

 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 bak van de maandag 
 

6 januari  Verenigings aquarium, Oss 

3 februari  Alexander Buil, Oss 
 
 
 

Informatie 
 
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. 
Alle clubavonden vinden plaatst in ons clubgebouw: Aengelbertlaan 60, 5342 LA Oss, 0412-626058. 
IBAN Nummer is : NL11 INGB 0001 7560 07 
 

Let op: de activiteit "Bak van de Maandag" is uitsluitend bedoeld voor leden en genodigden. 
 
 

25 November 2013 | Clubavond “Reisverslag Suriname”  

 

Hans en Theo hebben de activiteiten van de 

vereniging wederom in beeld en geluid 

samengevoegd tot een prachtige presentatie 

waaruit blijkt dat de vereniging nog altijd bloeit 

en boeit. 

 

Dus graag tot maandag avond en laat u weer 
aangenaam verrassen 

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  
Tim Pijl | pijltim@gmail.com  
Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl  
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