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Zwaarddragertje 
 

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

Bij voorkeur aan René Molmans. 
 

Waar naar toe? 
 

30 April Waterplantendag, Zoozajac 

5-8 Mei 2e int. Aquarium treffen, Hasselt 

6-8 Mei Animal Event, Hilvarenbeek 

7 Mei  Labyrintendag, Zoozajac 

3 Juli  Limbeurs, Houthalen-Helchteren 

19-21 Aug. Holland Betta & Koi show, Arcen 

26-28 Aug. KilliFish tentoonstelling, Asperen 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

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. 
 
 

Agenda Xiphophorus Oss 
Clubavond, iedere laatste maandag van de maand 
 

25 April Discussie avond 

 René Molmans 

30 Mei Watermeet avond 

 Max en Jos 

  5 Juni BBQ MCO 

 

“Bak van de Maandag” Clubavond. 
 
Voor de “bak van de maandag” zijn we in mei welkom bij Max Hopman.  
Al jaren heeft Max een Tanganjika hoek aquarium. Deze draait al vele jaren probleemloos en hoe ie dat doet kan dan bekeken worden. 
Hopelijk zijn de weergoden ons ook gunstig gezint en laat de zon zich ook nog zien zodat ook de vijver goed bekeken kan worden. 
 
Adres: M.Hopman, Heischouw 19, 5345 XT Oss 

Maandag 25 April: 
“Discussie avond” voorgezeten door René Molmans 
 
Het mag geen traditie heten maar al een aanta jaren op rij 
verzorgd René een discussie avond. 
Dat dit op prijs gesteld wordt blijkt wel uit het gegeven dat 
men er al ruim van te voren mee bezig is. 
De hobby biedt immers voldoende stof om volop over te 
discussiëren. 
 
Dus graag tot ziens, tot maandag 25 April. 
 
 
 

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  

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

9     Mei  Max Hopman, Oss 

13   Juni  Aquabeek, Handel 

12   September Rene, Oss 

10   Oktober  Mark, Oss 

14   November Jos, Oss 
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