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

Maandag 29 Februari presentatie:
“mag het een plantje meer zijn” door Theo & Hans

Hans en Theo zullen op deze avond een
nieuwe lezing presenteren die u laat zien dat
een plantje meer of minder in het aquarium
een “wereld” van verschil uitmaakt. Ook de
verzorging van met name planten komt
ruimschoots aanbod terwijl op de achtergrond
ook het “keuren” in de categorie A1 natuurlijk
een rol speelt.
Dus graag tot ziens, tot maandag 29 Februari.

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 beurzen en lezingen van zusterver. op hun website. Bezoekt u een evenement meldt dit dan !
Bijvoorkeur aan René Molmans.
Waar naar toe?

5 Maart
19 Maart
30 April
5-8 Mei
6-8 Mei
7 Mei
3 Juli

Xiphophorus Oss

Nationale Cichlidendag, Odijk
Uitslag Districtkeuring, Boxtel
Waterplantendag, Zoozajac
2e int. Aquarium treffen, Hasselt
Animal Event, Hilvarenbeek
Labyrintendag, Zoozajac
Limbeurs, Houthalen-Helchteren

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

14 Maart
11 April
12 Mei
13 Juni
12 September

29 Februari
Barry, Uden
Cees, Oss
Aquabeek, Handel
Rene, Oss

21 Maart
25 April

“een plantje meer of minder”
Hans & Theo
Japanse bakken deel 1
Theo Verheij
Discussie avond

“Bak van de Maandag” Clubavond & andere activiteiten.
De “bak van de maandag” is altijd een leuke en plezierige “extra” ledenavond die gewaardeerd en bezocht wordt door vele leden.
Helaas is het echter niet altijd even makkelijk om een gastheer/vrouw te vinden. Zo ook voor de avond in maart. Graag even checken
met je partner of je gastheer/vrouw zou kunnen zijn.
Als er data bekend zijn van de activiteiten die de Act.Cie voor dit jaar gepland heeft staan zullen ook die in de agenda opgenomen
worden Tevens wordt er nog steeds gezocht voor een invulling met betrekking tot de clubavond in Oktober. Suggesties ?

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.

