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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? 
 

5 Nov. Dwergciclidendag, ZooZajac 

19/20 Nov.    Vivarium, Nieuwegein met op 

zaterdag  de uitslag van de LHK 

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. 
 

Voor alweer de laatste “bak van de maandag” zijn we 
op maandag 14 november welkom bij Jos Geurts. 
Jos heeft een gezelschapsaquarium en gezien het aantal 
planten wat hij regelmatig meeneemt moet deze wel 
aardig volgroeid zijn. 
 
Alle leden zijn dan ook welkom bij Jos die te vinden is 
op adres” Kapelsingel 36, 5348 TN, Oss 

Maandag 31 oktober: 
“kweken van Maanvissen” Jos Hut 

 
De laatste spreker voor dit jaar is een speciale. 
Jos Hut is dé kweker van manvissen in ons land. Hij kweekt 

een drietal soorten/varieteiten, t.w. P.eimeiki, P. scalare 

“Manucapuru” (Roodrug maanvis) en P. spec. Rio Nanay. 
Door zijn jarenlange ervaring meteht kweken van deze drie 
soorten kan hij hierover het e.e.a. vertellen. 

 
Dus graag tot ziens, tot maandag 31 Oktober 

 
Heeft u intresse in redshoulders of eimmeiki’s laat het 

me dan weten. Hij kan ze maandag meebrengen ! 
 
 

 

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 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 open dag 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. 
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