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

27 Oktober Thema avond

Een wijziging in het programma.
We willen deze avond vullen als thema avond met
als onderwerp filteren in de breedste zin des
woords.
Welk soorten filtering zijn er (zoet, zee, vijver)
En zijn hier specifieke verschillen in te
onderscheiden.
Dus graag tot Maandag !
Agenda “Bak van de Maandag”

3 November Alexander Buil, Oss
5 januari
MCO, Oss
Bak van de Maandag.

Net terug van vakantie wil Alexander ons
wel thuis ontvangen voor een bakje koffie en
andere leur.
Zijn terrarium in opbouw is gereed voor een
eerste inspectie en zijn aquarium in
“Japanse stijl” moet dan ook het
aanschouwen waard zijn.
Waar naar toe?
Heeft u een tip? Meld dit dan op de clubavond!

8 November NCD: Malawi Cichliden, Odijk
18 November AV de Kempvis,V’Waard: Vissen van
eigen bodem
20 November AV ons genoegen, Tilburg:
Aquascaping
22/23 November
Vivarium beurs
29 November Poecilia bijeenkomst, Maarn
28
Februari Oss
Poecilia bijeenkomst, Maarn
Xiphophorus
23 Mei
Poecilia bijeenkomst, Maarn
Hans
Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl
28
November
Poecilia bijeenkomst, Maarn
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

Jaar programma 2015
Het is weer zover. Heeft U ideeën of wensen laat ze
weten, dan kijken we of we aan de wens kunnen voldoen

Andere activiteiten.

Tijdens de ledenbijeenkomsten bestaat er altijd de
mogelijkheid om uw water (vijver e/o aquarium) te
laten testen op de meest voor de hand liggende
waarden.
Kijk voor de lezingen van zusterver. op hun
respectievelijke website. Bezoekt u een evenement
meldt dit dan ! Bijvoorkeur bij René Molmans.
Agenda Xiphophorus Oss
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand

27 oktober Thema avond “Filtering”
24 november Theo/Hans, jaaroverzicht
22 december Hans/Fons, Quiz avond

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.

