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

30 Juni 2014 | Clubavond “Inloop avond`

Denk eraan u op te geven voor de BBQ:

j.goedhard@ziggo.nl

We hadden zo’n mooie planning dit jaar om onze
vijveractiviteiten een “boost” te geven. Helaas heeft dit
niet het gewenste effect opgeleverd en kan dus ook de
presentatie van de vijveradvies dag geen doorgang
vinden. Daarvoor in de plaats hebben we een
“inloopavond” waarbij de laatste ontwikkelingen van
het nwe. vereniging aquarium bekeken kunnen worden.

We reken dus ook nu weer op uw komst !

Agenda “Bak van de Maandag”

1 September
6 Oktober
3 November
5 januari

Joop Kling, Herpen
Theo v. Meegen, Veghel
Alexander Buil, Oss
MCO, Oss

Bak van de Maandag.

Alvast in uw agenda noteren. Maandag 1
september beginnen we wer met deze
activiteit bij Joop en als de berichten ons
niet voorliegen heeft hij dan ook een
“japanse” bak. Hoezo rage ?

Xiphophorus Oss
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl
Barry Lombarts | penningmeester@xiphophorus.nl
Alexander Buil | redactie@xiphophorus.nl
Cees van Son | ledenadministratie@xiphophorus.nl
Tim Pijl | pijltim@gmail.com
Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl
Xiphophorus BBQ

De afsluitende BBQ wordt nu op zondag 3
augustus gehouden. U kunt zich hiervoor
opgeven bij Jan Goedhart : j.goedhard@ziggo.nl
Doe dit op tijd zodat Jan aan onze “huiskok”
Alexander kan doorgeven wat er ingekocht
moet worden. Wij hopen natuurlijk dat we
met z’n allen (en partner) er zullen zijn.

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

6 Juli
Limbeurs, Houthalen (B)
21 Augustus AV ons Genoegen, Tilburg: Film
Ocean
14 September terrariumbeurs, Zwolle
16 SeptemberAV de Kempvis, V’Waard:
Regenboogvissen
18 septemberAV ons Genoegen, tilburg: Japanse
bakken
Andere
4 Oktober
activiteiten.
Kikkerdag, Nieuwegein
13 Oktober AV MRC, Breda: Filters
Tijdens
de ledenbijeenkomsten
bestaat
er het
altijd de
16 Oktober
AV ons Genoegen,
Tilburg:
mogelijkheid om
uw
water
(vijver
e/o
aquarium)
te
wervelfilter
laten
testen
op
de
meest
voor
de
hand
liggende
18 oktober
KFN Bijeenkomst, Maarn
waarden.
21 Oktober AV de Kempvis,V’Waard: Licht
Kijk
voor de lezingen
van zusterver.
opOdijk
hun
8 November
NCD: Malawi
Cichliden,
respectievelijke
website.
Bezoekt
u
een
evenement
18 November AV de Kempvis,V’Waard: Vissen
van
meldt dit dan !eigen
Bij voorkeur
bij
René
Molmans.
bodem
20 November AV ons genoegen, Tilburg:
Agenda Xiphophorus
Oss
Aquascaping
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand
22/23 November
Vivarium beurs
30 juni
Inloop avond
3 Augustus Verenigings BBQ
29 september Hans/Theo, vijver winterklaar maken
27 oktober uitslag ver.keuring of
2x korte lezing

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.

