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

Maandagavond 28 December
Traditie getrouw sluiten we het jaar af met een gezellige kwis,
waarbij een handdruk van de voorzitter voor de winnaars voor
eeuwige roem zorgt en een onvergetelijke indruk achterlaat bij
de gelukkigen.
Dus graag tot ziens, tot maandag 28 December.

Jaaragenda 2016

Hans en Theo gaan aan de slag om ook voor 2016 een
mooi programma in elkaar te zetten (event. i.s.m. de
activiteiten commissie). Heeft U ideeën/wensen laat dit
dan weten. Dan kijken we of het gerealiseerd kan
worden.
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.
Xiphophorus Oss

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

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

Agenda Bak v.d. Maandagen Xiphophorus Oss
iedere tweede maandag van de maand.

Agenda Xiphophorus Oss
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand
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28 December Joop/Fons, Quizavond
25 Januari Jaarvergadering

Januari

MCO

“Bak van de Maandag”
We beginnen in 2016 weer met een nieuwe lijst van gastheren & -vrouwen. Wilt u wel eens deze rol op U nemen geef dit dan door aan
Theo van Meegen. Velen gingen U reeds voor en ervoeren dit als een plezierige activiteit waar uw bak door “deskundigen”
doorgenomen wordt.

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.

