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

30 Maart Adri Holstein, Garnalen voordracht

Maandagavond 30 maart komt Adri Holstein
ons het e.e.a. vertellen over Garnalen. Adri is
keurmeester en komt in die hoedanigheid er
vele tegen. Tegenwoordig zijn er diverse
variëteiten/soorten die zo hun eisen stellen
aan de liefhebber.
Dus graag tot Maandag !
Agenda “Bak van de Maandag”

14 April

Harrie Heymans, Oss

De 2e maandag van de maand is voortaan Bak
v.d. maandag. De vorige maand kon het bij harrie
geen doorgang vinden vanwege pech met de bak.
Deze moet nu verholpen zijn en dus zal zoals
altijd hartelijk de ontvangst zijn en kunnen we
weer genieten van een bakkie in de categorie
“klein maar fijn”
Dus tot maandag 14 April bij Harrie.
(zie de ledenlijst voor het adres)

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.

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

12 April
12 April
18 April
25 April
23 Mei
30 Mei

Kikkerdag, Nieuwegein
Terraria, Houten
KillyFishNed, Maarn
Algemene Leden vergadering
NBAT, Maarn
Poecilia bijeenkomst, Maarn
Kaderbijeenkomst NBAT, Maarn

Agenda Xiphophorus Oss
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand

30 Maart
27 April
18 Mei

A.Holstein, garnalenlezing
Hans/Theo,
7 j D.Keuringen
R.Molmans, Discussieavond

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

De activiteiten commisie heeft zich
ingespannen om de vereniging grandioos te
promoten tijdens de festiviteiten omtrent het
95 jaar bestaan van Josina. Besloten is de
promotie opstelling nog een tijdje te laten
staan om zodoende de vereniging te
promoten.

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.

