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Zwaarddragertje
Aquarium-, Terrarium- en Vijververeniging Xiphophorus Oss
www.xiphophorus.nl | info@xiphophorus.nl

16 December 2013 | Clubavond “Quiz kampioenschap”

Hans en Fons hebben ook dit jaar weer een quiz
in elkaar geknutseld. Hopelijk zal er weer de
nodige discussie zijn over de antwoorden. Dat
maakt de quiz er alleen maar leuker op.
Hopelijk dus tot ziens op wat alweer de laatste
clubavond van 2013 zal zijn.
De voorzitter kijkt vooruit en achterom

Het was een leuk hobby jaar met veel activiteiten
uitgevoerd voor en door de leden iedereen
hartelijk dank voor de inzet .Ook voor Cees die
het gehele jaar het Clubblad verzorgde en er nu
mee stopt. En Theo die het zwaarddragertje
verzorgde. Ook Richard die de website bij hield .
Het verlies van Peter Stevens speekt ons nog
steeds aan we zullen hem niet vergeten .Het
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vijvergebied gaan we dit jaar heel actief zijn.
Natuurlijk De BBQ , een uitstapje en vele
lezingen. Dat komt bij de jaar vergadering in
januari ter tafel. Het bestuur en ik wensen u
fijne feestdagen een prettige jaarwisseling en een
gezond 2014.tevens een goed hobby jaar.

Waar naar toe?
Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond!
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Andere activiteiten
Xiphophorus Oss
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl
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Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl

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

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.

