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

28 April 2014 | Clubavond “Lezing Vijvers – een
lusthof` door T.v.Meegen & H.Meulblok.

Een vijverlezing waarbij de aanleg slechts terzijde
ter sprake komt maar de nadruk meer ligt op de
flora en fauna. Tevens wordt er een uitstapje
gemaakt naar natuurbehoud waarin de vijver ook
een “grote” rol kan spelen.
Een nieuwe lezing waarbij het voorjaar doorklinkt.
We reken op uw komst !

Agenda bak van de maandag

12 mei
4 juni
1 September
6 Oktober
3 November
5 januari

Leo v.d. Haren, Oss
Fons v. lieshout, Oss
Joop Kling, Herpen
Theo v. Meegen, Veghel
Alexander Buil, Oss
MCO, Oss

Bak van de Maandag.

12 mei op naar Leo v.d. Haren.
Leo stoeit al wat langer met zijn bak en kan wel
wat raad gebruiken, dus laten we hem maar eens
verrassen met vele adviezen.
Op deze plek ook alvast een vooruitblik naar de
“bak van de maandag” in Juni. Dan zijn we
welkom bij Fons v. Lieshout maar dan wel op een
WOENSDAG. Pas dit dus alvast aan in uw
agenda.
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Verenigings presentatie: Animal Event, Hilvarenbeek

Waar naar toe?
Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond!
2/3/4 Mei

10 Mei
12 Mei

Animal Event, Hilvarenbeek

WAP bijeenkomst, Maarn
AV MRC, Breda: Nieuwe
aquariumplanten
15 Mei
AV ons Genoegen, Tilburg: Cichliden
21 Mei
AV de Kempvis, V’Waard: Rondje
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KFN Bijeenkomst, Maarn
Andere activiteiten.
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13 Oktober AV MRC, Breda: Filters
16 Oktober AV ons Genoegen, Tilburg: het
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Dierenliefhebbers opgelet!
Op Animal Event kom je alles te weten over de meest uiteenlopende dieren. Een melkveehouder vertelt hoe hij zijn koeien
melkt, een dressuuramazone demonstreert hoe zij haar paarden traint. Hoe leer je je papegaai praten, je konijn dansen of je
hond apporteren? Heb je altijd al eens reddingshonden aan het werk willen zien? Ben je op zoek naar advies over verzorging,
training of voeding van jouw huisdier? Als je van dieren houdt mag je Animal Event van 2 tot 4 mei 2014 bij de Beekse Bergen
in Hilvarenbeek niet missen. Komend jaar zijn er diverse aquariumverenigingen uit Brabant aanwezig met een prachtige
presentatie aan vissen, enthousiaste leden voorzien de bezoekers van informatie over onder andere verzorging en huisvesting.
Omdat jij bent aangesloten bij één van deze verenigingen, ontvang je 20% korting op de toegangsprijs van Animal Event. Ga
naar www.animal-event.nl/tickets en bestel jouw entreekaart met de actiecode kleinactie14.
Informatie
Het Zwaarddragertje is een overzicht van activiteiten die plaatsvinden op aquarium/terrarium gebied in Nederland (en soms
daarbuiten). Voor meer informatie: zie onze website.
Alle clubavonden vinden plaats 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.

