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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? 
 

24/25 Sept.  Watergala, Nieuwegein 

5 Nov. Dwergciclidendag, ZooZajac 

19/20 Nov.    Vivarium, Nieuwegein 

3 Dec.  Ongewerveldendag, ZoojZajac 

 

 
 

  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

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 
 

26 Sept. Zeewater lezing 

 Nick Grossfeld 

31 Okt. Kweken van Maanvissen, Jos Hut 

12 Nov. Jubileum avond 

 Act.cie. & Jos 

 

“Bak van de Maandag” Clubavond. 
 

i.v.m. omstandigheden buiten ons bereik kan de bak van de maandag in oktober helaas geen doorgang vinden. 
In november zijn we welkom bij Jos Geurts 

Maandag 26 September: 
“Zeewater” Nick Grosfeld 
 
Het heeft even geduurd maar in september starten de 
verenigings activiteiten weer. Op de eerstvolgende contact 
avond staat een zeewater presentatie op het programma. 
Bondskeurmeester Nick Grosfeld komt ons het e.e.a. vertellen 
over deze boeiende tak van de liefhebberij die helaas wat aan 
aantal liefhebbers inboet. 
 
Dus graag tot ziens, tot maandag 26 September 
 
 
 

Xiphophorus Oss 
 
Hans Meulblok | voorzitter@xiphophorus.nl  
Jo Lepoutre | secretaris@xiphophorus.nl  
Barry Lombarts | penningmeester@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. 
 

14   November Jos, Oss 

9     Januari  MCO 

 

Op zondag 23 oktober a.s. willen we als vereniging een  kijkje 
gaan nemen bij Aqua- Zoo in Leerdam. 
We zijn hier vorig jaar ook geweest, toen was de opkomst niet 
zo groot, daarom gaan we het nog een keer proberen, ik heb 
me laten  vertellen dat er wat veranderingen zijn, ook is er een 
super groot aquarium te bewonderen. De openings tijd is van 
13.00 uur tot 17.00 uur het adres is Koningin Emmalaan 82 
4141 EE  Leerdam.  
Ik stel voor dat we gaan carpoolen  en  om 12.30 uur 
verzamelen bij de Mac-donald  in Heesch. 
Als jullie meegaan laat mij dit even weten. Tel. 0610374949 of 
E-mail j.goedhard@ziggo.nl  misschien kan ik groepskorting 
krijgen.  Dus tot 23 oktober. 

Namens de activiteiten commissie: 
                Jan Goedhard 

 

 

Op zaterdag 12 november vieren wij het 70 jarig bestaan 
van onze vereniging, het programma ziet er als volgt uit. 
Van 14.00 uur tot 17.00 uur  is er een opendag in ons 
clubgebouw voor alle mensen uit Oss en omgeving. 
’s Avond begint er om 20.00 uur een gezellige avond voor 
leden en oud leden, met hun partner. T.z.t laat ik u hier 
meer van weten. 

http://www.xiphophorus.nl/
mailto:voorzitter@xiphophorus.nl
mailto:secretaris@xiphophorus.nl
mailto:penningmeester@xiphophorus.nl
mailto:ledenadministratie@xiphophorus.nl
mailto:pijltim@gmail.com
mailto:ledenbelangen@xiphophorus.nl
mailto:j.goedhard@ziggo.nl

