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

22 December quiz-avond

Fons en Joop Meijer hebben zich
ingespannen om er weer een leerzame en
onderhoudende avond van te maken.
Joop heeft zich “spontaan” gemeld om eens
de quiz mee te organiseren, welk aanbod
natuurlijk in dank aanvaard werd.
Dus graag tot Maandag !
Agenda “Bak van de Maandag”

5 januari

MCO, Oss

Het programma voor 2015 wordt momenteel
samengesteld. Als u in 2015 gastheer/-vrouw wil
zijn, geef dat dan even aan bij een van de
bestuursleden OF (indien aanwezig) met name bij
Tim Pijl. Tim coördineert het jaarprogramma.

Bak van de Maandag.

Vanwege de drukke december maand was er in
deze maand geen “Bak van de Maandag” gepland.

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

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

24 Januari

Andere activiteiten.

Buitengewone Leden
Vergadering. NBAT, Maarn
25 Januari
Nieuwjaarsbeurs, Oosterhout
15 Februari Terrariabeurs, Zwolle
21 Februari KillyFishNed, Maarn
28 Februari Poecilia bijeenkomst, Maarn
12 April
Kikkerdag, Nieuwegein
12
April
Terraria, Houten
Xiphophorus
Oss
18 April
KillyFishNed, Maarn
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl
25
April
Algemene Leden vergadering
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl
Maarn
Barry Lombarts | NBAT,
penningmeester@xiphophorus.nl
23
Mei Buil | redactie@xiphophorus.nl
Poecilia bijeenkomst, Maarn
Alexander
CeesMei
van Son | ledenadministratie@xiphophorus.nl
30
Kaderbijeenkomst NBAT, Maarn
Tim Pijl | pijltim@gmail.com
Theo van Meegen | ledenbelangen@xiphophorus.nl

Jaar programma 2015

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

22 december
26 Januari
23 Februari
30 Maart

Joop/Fons, Quiz avond
Jaarvergadering
K.v.d.Heijden, Discuslezing
A.Holstein, garnalenlezing

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.

NBAT Keurmeesters gevraagd
De commissie bondskeurmeesters is naarstig op zoek naar versterking. Om meer duidelijkheid te verschaffen omtrent de
inhoud van het keurmeesterschap wordt er medio 2015 (Maart & April) in elke regio een informatie avond belegd.
Als U meer wilt weten wat het keurmeester zijn inhoud dan is het zondermeer de moeite waard om u via mailadres
secretariaat@nbat.nl op te geven voor zo’n bijeenkomst. De precieze datum en locatie wordt nog nader bepaald a.h.v. het
aantal aanmeldingen. Wil je je hobby wat meer “body” geven is dit natuurlijk een uitgelezen kans.

