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Alle activiteiten tot eind
augustus geannuleerd
Beste lezer, normaal zou hier de aankondiging van de spreker van deze
maand staan, echter door de Corona crisis zijn alle vereniging activiteiten
van deze maand en komende maand afgelast. Voor juli en augustus hebben
we standaard geen activiteiten staan waardoor mogelijk ons eerst volgende
activiteit de ledeninformatieavond op vrijdag 4 september zal zijn. Hoe en
wat horen jullie ter zijner tijd omdat er nu nog niet genoeg duidelijk is om
ver vooruit te plannen. Houdt dan ook de website in de gaten voor de meest
actuele status van onze vereniging activiteiten. Ik hoop dat er weer snel
betere tijden aanbreken.
Michel
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van de gemeente Tilburg, wil je hiervan gebruik maken
geef je dan op bij de penningmeester via e-mail.

Vormgeving en fotografie

Alle bedragen gaan uit van automatische incasso.
Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld naar index CBS,
Zie toelichting op website. Lidmaatschap beëindigen kan
schriftelijk voor 1 december.
LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026
Aanvang 19.30u

Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84
NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl

Let op in Juli en augustus kan het zijn dat er geen
bijeenkomsten zijn i.v.m. de vakantieperiode.
© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigt
en/of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie
of op welke andere wijze dan ook, zonder toestemming
van de eindredactie.
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UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hierop de aanwezige boeken, cd’s, dvd’s
en videobanden. Liefhebbers voor een
papieren versie kunnen deze opvragen
via het secretariaat. Alle media zijn één
maand gratis te lenen. Wordt iets na één
maand niet geretourneerd, dan zal er per
te late maand € 1,00 in rekening worden
gebracht.

schroom dan niet om contact op te
nemen met het secretariaat.
BAKKENSCHOUW
Heeft u een mooi aquarium, of andere
bezienswaardigheden over onze hobby?
Geef u dan op voor een bakkenschouw.
REDACTIE
Kopij, aangeboden/gevraagden
mededelingen dienen uiterlijk de
laatste vrijdag van de maand bij de
redactie binnen te zijn om nog in het
eerstvolgende maandblad geplaatst
te kunnen worden. Aanlevering kan via:
bestuur@av-onsgenoegen.nl
Of per post: AV-Ons Genoegen
St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

LEDEN VOOR LEDEN
Leden voor leden is in het leven
geroepen om leden die problemen met
hun aquarium/terrarium hebben met
raad en daad te ondersteunen. Hebt u
problemen en komt u er zelf niet uit,
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Voordat ik zelf het woord neem wil ik jullie
allen melden dat Frans Hoogveldt donderdag 30 april overleden is op 83 jarige
leeftijd. Frans was slechts voor korte tijd
lid geweest van onze vereniging maar dat
maakt het verlies niet minder. Wij wensen
dan ook zijn nabestaanden heel veel
sterkte de komende tijd.
Zoals jullie allen reeds gezien hebben
op tv heeft de premier besloten om de
meeste maatregelen tegen het Corona
virus te verlengen tot 19 mei waaronder
dus ook het verbod om met grote groepen
samen te komen. Dit betekent dan ook dat
alle activiteiten van deze maand ook te
vervallen komen. Voor juni hebben we nog
1 lezing staan over de prachtige aquaria
van Wroclaw echter twijfel ik of we deze
ook mogen doorlaten gaan. Ook ons
traditionele uitje met BBQ op de derde
zaterdag van juni hebben we als bestuur
al reeds afgeblazen. Vooral omdat er nog
veel onzeker is en wanneer we eventueel
groen licht krijgen van de overheid het te
kort dag zal zijn om van alles te regelen.
U houdt het uitje en BBQ nog tegoed van
ons en wij als bestuur zullen in de tweede
helft van dit jaar gaan kijken hoe we dit
het beste kunnen invullen.
Nu even wat goed nieuws. De inzameling actie voor de Oliemeulen heeft bijna
€40.000 opgeleverd en we mogen trots op
ons allen zijn dat we hier ons steentje aan
bij hebben gedragen. Toch betekent dit
niet dat de Oliemeulen nu helemaal gered
is. Het doel was om €35.000 in te zamelen
om 2 maanden sluiting van het park te
kunnen overbruggen. Nu dat de beperkingen met nog een maand verlengd zijn
en misschien nog wel langer duren zal

er meer geld nodig zijn om de dagelijkse
kosten voor verzorging van de dieren te
kunnen blijven bekostigen. Daarom wil ik
ieder van jullie vragen voor wie nog geen
donatie heeft gedaan dit toch nog te doen
via de volgende link:
https://www.geef.nl/nl/actie/help-de-dieren-van-de-oliemeulen-de-crisis-door/
donateurs?fbclid=IwAR0SZpkN0QUDh5Un49RmYZlqpIRgXZtC43-gT0Y7vhdZXZk9qPP5r-jz3Xs
Ook is eindelijk de uitslag van de District
keuring binnen gekomen. Helaas kon de
feestelijke uitslag avond niet doorgaan
maar toch wil ik alle deelnemers feliciteren met de behaalde uitslag. Helaas dit
jaar geen 1ste plaats voor onze vereniging
maar ik ben trots op wat de deelnemers
bereikt hebben. Een verslag van de uitslag vinden jullie verderop in dit maandblad.
Ondanks deze moeilijke tijden zitten we
als vereniging niet helemaal stil. Lizz
heeft de taak op zich genomen om meer
uit onze Facebook pagina te halen. We
hebben deze dan ook opengesteld voor
het publiek en ik wil jullie allen dan ook
vragen om leuke foto’s en berichtjes
te plaatsen van je aquarium en over de
hobby. Want dat is waar wij als vereniging
voor staan het delen van kennis, ervaring en elkaars passie voor de aquarium
hobby.
Michel
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Uitslag District Keuring Brabant.
Door Michel Ruts

Begin dit jaar hebben een 16 deelnemers
van 5 verschillende verenigingen hun
aquarium gepresenteerd aan keurmeester Bram Rosier. Er waren dit jaar aquaria
in de klasse:
11 in A1

gezelschapsaquaria

3 in A2

Speciaalaquaria

1 in A3

Speciaalaquaria)

1 in C1

gezelschapsterraria)

gemaakt van verschillende planten
groepen met hier en daar steen groepen
en hout om het geheel te doorbreken. Het
aquarium wordt bevolkt door een mooie
groep Bloedvlektetra’s en natuurlijk kun
je de hele mooie groep Scalares niet over
het hoofd zien. De keurmeester heeft
dan ook 383,5 punten (62 biologisch)
toegekend. Ik verwacht dan ook dat het
Anthony verder zal stijgen wanneer het
aquarium zich verder ontwikkeld.

Het plan was om dit jaar de keuring avond
te organiseren door OnsGenoegen in de
Oliemeulen. Helaas heeft het Corona
virus daar een stokje voor gestoken en
hebben we er dus geen feestelijke avond
van kunnen maken. Toch wil ik doormiddel van dit artikel de deelnemers in het
zonnetje te zetten zonder dat ik zelf op de
stoel van de keurmeester gaan zitten. De
keurmeester heeft inmiddels de verschillende aquaria voorzien van een rapport
cijfer.
A. Van Aarle (A1)
Anthony heeft een imposant groot gezelschap aquarium van 250 bij 60 hoog en
70 diep welke zeer mooi weggewerkt is in
een muur van de woonkamer. Het aquarium draai pas een half jaar maar dat zie
je er niet vanaf zo hard zijn de planten
gegroeid. Er is in het aquarium gebruik
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A. Bevaart (A1)
Het Aquarium van Arie is ons natuurlijk
zeer bekent met een maat van 150 bij
50 hoog en 60 diep in een mooie eiken
ombouw is het mooi geheel in de woonkamer. Het planten bestand is mooi
gevarieerd in kleur en vorm en elk plantje
ziet er picobello uit. Het vissenbestand
bestaat uit een groep Carniella Strigata,
Hyphessobrycon Bentosi, en Oryzias
Woworae (rijstvisje). Het rapportcijfer
van de keurmeester is dan ook met 390,5
punten (63 biologisch) zeer verdiend.

H. Bosch (A1)
De heer Bosch is lid van Xiphophorus en
heeft een mooi compact aquarium staan
van 100 bij 45 hoog en 40 diep. Ondanks
de beperkte ruimte is de heer Bosch er
toch in geslaagd om het aquarium mooi
te beplanten met verschillende planten
groepen. De hoofdbewoners van het
aquarium zijn een mooie groep Roodkopzalmen en guppen. Met een score van
381,5 (63 biologisch) mag de heer Bosch
zeer trots zijn op zijn mooie aquarium.
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F. Doodeman (A1)
Als lid van het M.R.C. deed het gezelschap aquarium van Doodeman mee.
Met zijn 160 bij 60 hoog en 50 diep is het
een leuk aquarium. In het aquarium is
een mooie verscheidenheid aan planten
gebruikt met hier en daar wat Kien hout.
De grote groep Rasbora Trilineata’s is
een lust voor het oog. De bovenlaag wordt
bevolkt door een groep Carniella Strigata
(Bijlzalmen) en op de bodem waren de
Corydoras Sterbai duidelijk aanwezig. De
keurmeester heeft het aquarium beloond
met 375.5 punten (61 biologisch).

99
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M. van de Heijden (A1)
Van vereniging Daphnia deed van der Heijden mee met een gezelschap aquarium
van 200 bij 55 hoog en 80 diep. Het aquarium is een lust voor het oog met mooie
donkere weg kijkjes en grote planten
groepen welke door de enorme diepte van
het aquarium gemakkelijk 3 lagen achter
elkaar konden staan. Het aquarium wordt
bevolkt met Kegelvlek Barbeeltjes,
Platy’s, Kardinalen en heel veel garnalen. Met een score van 380 punten (62
biologisch) mag men zeer trots zijn op dit
mooie aquarium.

H. de Jong (A2)
H. de Jong van aquarium vereniging
Daphnia heeft een mooi speciaal aquarium van de maten 160 bij 60 hoog en 70
diep. Het aquarium oogt zoals je het zou
verwachten in de een Amazone zijriviertje.
Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
slim gebruik te maken van houten takken
welke het effect van de boomwortels
presenteert. Het aquarium wordt bevolkt
met een grote school roodkopzalmen en
Scalare. Dit mooie aquarium werd dan
ook beloond met 386 punten (62 biologisch)door de keurmeester.
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S. Kleinloog (A1)
De heer Kleinloog van aquarium vereniging de Siervis heeft een mooi groot
gezelschap aquarium van 165 bij 45 hoog
en 55 diep welke ingebouwd is in een
wand. De plantengroepen zijn mooi groot
en zien er gezond uit. Hier en daar zijn
er kleine stukjes van de donkere achterwand te zien wat voor een mooie diepte
werking zorgt. Het vissen bestand bestaat
uit Kardinaaltetra’s, Kegelvlek Barbeeltjes, Bijlzalmpjes , Corydoras en een
koppeltje Microgeophaus Altispinosa. De
keurmeester heeft hem dan ook terecht
beloond met 393 punten (63 biologisch).

J. Klessens (A2)
Van vereniging Daphnia heeft J. Klessens
meegedaan met een zeer mooi speciaal
aquarium (130 bij 60 hoog en 60 diep). Met
stenen en Kienhout is een mooie indeling
gemaakt in combinatie met de beplanting.
In het aquarium zwemmen grote scholen
van blauwe neon’s en potloodvisjes en
een koppel Maroni’s. Al met al heeft dit
mooie plaatje 391 punten (62,5 biologisch)
opgeleverd.
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R. Maas (A1)
De heer Maas van Xiphophorus deed ook
mee met een gezelschap aquarium van
70 bij 50 hoog en 50 diep. Het aquarium is een mooi volgroeid geheel wat
zeker recht doet aan de bewoners van
dit aquarium. De Chocolade Gourami’s
houden nou eenmaal van een goed schuilplaatsen maar ook de vele garnalen en
de school rijstvisjes. De keurmeester
heeft zijn aquarium dan ook beloond met
377,5 punten (61,5 biologisch).

H. Meulblok (C1)
Hans Meulblok van Xiphophorus deed als
enige mee met zijn Paludarium. Maten
heb ik helaas niet ontvangen maar het
oogt vrij groot. Hans heeft met behulp
van steen en kienhout een soort begroeide rots wand nagebootst wat een zeer
mooi effect geeft aan het geheel. Naast
de vele mooie planten is het Paludarium ook bewoond door een aantal fel
gekleurde kikker soorten. Met recht is
hier 391,5 punten (63 biologisch) toekend
door de keurmeester.
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E. Sandig (A3)
Ook E. Sandig van De Siervis presenteerde zijn speciaal aquarium van 80 bij
60 hoog en 70 diep. Het aquarium is een
hoek aquarium van Juwel met gebogen
ruit wat een extra uitdaging bied om dit
goed in te richten. Het aquarium bestaat
volledig uit rotsen, kiezel, hout en water.
Ik kan helaas aan de foto’s niet goed herkennen welke school vissen dit aquarium
bewoond maar het hele geheel ademt
rust uit. De keurmeester heeft dan ook
hier 389 punten (62 biologisch) toegekend.

F. Smulders (A1)
Ook Frans was dit jaar van de partij met
zijn aquarium van 122 bij 45 hoog en 50
diep en vol met elektronische gadgets.
Frans had de laatste paar jaar wat pech
met zijn aquarium en een volledige
herstart van zijn aquarium vorig jaar
beginnen de groepen met planten weer
langzaam voller te worden. Frans aquarium wordt bevolkt door een grote groep
bijlzalmpjes en Praecoxen. De keumeester heeft het aquarium dan ook 376,5
punten (61,5 biologisch). Frans we zijn
zeer trots op je resultaat en hopen dat je
planten volgend jaar weer mooi vol staan.
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J. van Rosmalen (A1)
J. van Rosmalen van aquarium vereniging Xiphophorus presenteerde zijn
gezelschap aquarium van 120 bij 50 hoog
en 40 diep. In dit aquarium is duidelijk
een goed keuze gemaakt door te werken
met een beperkt planten bestand en grote
planten groepen wat het totaal plaatje
zeker ten goede komt. In het aquarium
zwemmen verscheidene vissoorten van
Leeri’s, kardinaaltetra’s, kegelvlekbarbeeltjes, en Corydoras. Een rapport cijfer
van 383 punten (62 biologisch) is dan ook
zeker verdiend.

J. v.d. Velden (A1)
Van het M.R.C. deed J. v.d. Velden mee
met zijn gezelschap aquarium van 120
bij 40 hoog en 40 diep. Het betreft hier
een leuk aquarium dat geplaatst is op
een gemetseld onderstel. Het aquarium
wordt bewoont door kegelvelkbarbeeltjes,
Kardinaaltetra’s en een oranje Barbelen
soort. De keurmeester heeft 384 punten
(62 biologisch) toegekend aan dit mooie
aquarium.

(Vervolg van de keuring op blz.24)
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Youtube aanraders van deze maand!
april 2020

In deze nieuwe rubriek
wordt er aandacht
gevestigd op leerzame
en interessante youtube kanalen, iedere
maand zetten we hier nieuwe links neer
waar we allemaal iets aan hebben in de
aquarium hobby. Heb je zelf een favoriet? laat het ons weten. En omdat dit
een digitaal medium is, is het uiteraard
alleen te bekijken via de link in de online
pdf versie van dit maandblad.

Rachel O`Leary youtube kanaal

Green Aqua

Aquarium Co-Op

Deze super mooie aquarium winkel in
Hongarije heeft ook een eigen YouTube
kanaal met veel inspiratie en tips.

Deze Amerikaan met een eigen aquarium
winkel lult de oren van je kop over ieder
aspect van de aquarium hobby.

Aquarium co-op youtube kanaal

GreenAqua youtube kanaal
Rachel O’Leary
Deze ruige dame is een fanatic in de
aquarium hobby , ze heeft een fishroom
waar je u tegen zegt en ze deelt graag
haar ervaringen op haar YouTube kanaal.
18
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“Te koop - te ruil - aangeboden”
Bij de vereniging
Profito 500 ml
(Easy Life Profito Wekelijks
10 ml per 100 ltr water)

Wegens opheffing van een aquarium heb
ik gratis een aantal vissen over, m.n.
een groep diamant zalmen
(moenkhausia pittieri) minimaal 15 stuks.

5 euro

3 grote clown botia (ongeveer 15 cm)
chromobotia macracantus.
2 kersenbuiken ( pelvicachromis pulcher)
en heel veel guppen en endler.
Bij belangstelling bellen of e-mailen:
ariebevaart@kpnmail.nl
tel.013-5344620 of 06-22177397

Fe 250 ml 5 euro
(AVOG FE11,6 % Wekelijks 3 ml per 100
liter waterVerhoogt 0,1 PPM per 100 liter)

groetjes Arie

5 euro

statiegeld flesjes 1 euro.
Vraag aan Bestuur op de avonden of bestel via bestuur@avonsgenoegen.nl

Bij leden
Heb je iets te koop, te ruil of bied je wat
aan, laat het ons weten en we plaatsen
het in het volgende maandblad.
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W. Volker (A2)
W. Volker is lid van het M.R.C. en deed
mee met zijn speciaal aquarium van 80
bij 50 diep en 50 hoog. De opbouw van de
zij wanden die na achter toe dichter bij
elkaar lijken te komen geven in combinatie met de kienhout stronken een mooie
diepte werking. Het aquarium wordt
bevolkt door een grote groep Neon’s,
Bijlzalmen, zalmen en een koppeltje
Apistogramma. Het rapportcijfer was 377
punten (59,5 biologisch).

Xiphophorus club aquarium (A1)
Dit imposante aquarium wat in het
clubhuis van Xiphophorus staat is met
zijn 220 bij 60 hoog en 60 diep 1 van de
grootste deelnemende aquaria. Wanneer
men voor dit aquarium zit lijkt het alsof
je naar een landschap kijkt mede door
het gebruik van klein blijvende groene
begroeiing over langs de hele voorruit
van het aquarium. Het vissen bestand
is vrij basic met Kardinaaltetra’s, kegelvlekbarbeeltjes, Leeri’s en een hele hoop
garnalen. De keurmeester heeft dan ook
terrecht dit aquarium beloond met 391
punten (63,5 biologisch).
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Uit eindelijk kan er maar 1 de winnaar
zijn en dat is dan ook de heer Kleinloog,
proficiat met het behalen van de eerste
prijs!. De volgorde per Categorie vindt u
hieronder.

Catagorie

Deelnemer

totaal

A1

S. Kleinloog

393

A2

J. Klessens

391

A3

E. Sandig

389

C1

H. Meulblok

391,5

Ook kijken we hoe de verenigingen zelf
hebben gepresenteerd. Dit jaar gaat alle
eer naar de Siervis met het hoogste punten gemiddelde. Gefeliciteerd!

Vereniging

Punten gemiddelde

A.V. De siervis

391,0

A.V. Xiphophorus

388,5

A.V. Daphnia

385,7

A.V. Ons Genoegen

383,5

A.V. M.R.C.

378,8

Hierbij sluit ik mijn verslag van de uitslag
van de district keuring. Hopelijk kunnen
jullie alle dit volgend jaar weer in leve de
lijve mee maken tijdens de district uitslag
avond.
Michel
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Hyphessobrycon Columbianus
Colombia Tetra in de spotlight

Werelddeel: Zuid Amerika.

GH: 1-12.

Lengte van de vis: 50 – 65 mm.

Temp: 20 – 28 °C

Minimale bakmaat: 120 cm lengte, liever
groter.

prijs indicatie: Rond 1,50 euro per stuk.
Kweek: Eierleggend.

Hoeveel: Een echte scholenvis, minstens
10 stuks, liever meer. Dan komen het
uiterlijk en het gedrag van deze vissen het
beste tot hun recht.

Stroming: Rustige stroming.
water: Zoet.

Zwemlaag: Midden.

Leeftijd: 6 jaar.

Voeding: Omnivoor, een gevarieerd dieet
van droog- en diepvriesvoer, aangevuld
met levend voer.

Orde: Characiformes
(Karperzalmachtigen).
Familie: Characidae.

PH: 5.0-7.5

Nederlandse naam: Colombia tetra.
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Engelse naam: Colombian Tetra

namelijk actief op zoek naar de eitjes en
eten deze met smaak op.
Meestal na 2 of 3 dagen (kijk met een
vergrootglas tussen de knikkers of er
eitjes liggen) kun je de ouders en ook
voorzichtig de knikkers verwijderen.
De eieren (soms wel tot 2000 eitjes per
volwassen vrouwtje) van de Hyphessobrycon columbianus komen na zo’n 30
uur uit. De jonge visjes zijn heel klein en
liggen in eerste instantie op de bodem. Ze
teren dan nog even op hun eidooierzak.
Zodra ze vrij kunnen zwemmen kun je
ze voeren met infusoria, pantoffeldiertjes
en/of Liquifry. Zodra ze iets gegroeid zijn
kun je overstappen op vers uitgekomen
Artemia. Hierop zullen de jonge visjes
redelijk snel groeien.

Officiele wetenschappelijke naam:
Hyphessobrycon Colombianus
Ontdekker: Zarske en Géry
Betekenis van de naam: Hyphesson
betekend “een beetje kleiner” en “bryko”
betekend bijter. Tezamen vormen zij de
geslachtsnaam “Kleine Bijter”. De soortnaam columbianus is een verwijzing naar
hun land van oorsprong Colombia.
Herkomst: Colombia, langzaam
stromende rivieren
Zwemruimte gecombineerd met
schuilplekken, voldoende beplanting o.a.
drijfplanten of grote grofbladige planten,
kienhout.
Rustige stroming. Matige belichting.

Ervaringen: Deze soort lijkt erg op de
Hyphessobrycon ecuadorensis en werd in
de handel ook onder deze naam aangeboden totdat hij officieel werd beschreven.
Ook de Hyphessobrycon panamensis lijkt
erg op de Hyphessobrycon columbianus
en in mijn beleving is dit dezelfde vis.

Het gedrag van deze vis is vredelievend
maar ook wel druk te noemen. Het is een
echte actieve zwemmer die je niet moet
samen houden met langzame en lang
vinnige vissen

Al met al... een gezellige en erg mooie vis
voor in het gezelschap aquarium.

Geslachtsonderscheid:
Het verschil tussen man en vrouw is niet
makkelijk te zien, zeker niet bij jonge
dieren. Bij volwassen dieren is na enige
bestudering het onderscheid wel te zien
aan de iets langere rugvin bij de man. Ook
de kleuren zijn wat intenser bij de mannen en de vrouwen worden iets groter en
breder dan de mannen.

Anthony
Bronnen:Seriouslyfish, Wikipedia
(foto`s uit eigen archief)

Kweek: Het beste resultaat krijg je als
je de vrouwen een dag of 2 eerder in de
kweekbak zet en voldoende voert met
zwarte muggenlarven. Een bak van 60
cm is voldoende voor 2 á 3 vrouwen en
één man. Zorg daarbij voor een bodem
met drie lagen knikkers en voldoende
java mos (of afzet mop), de ouders gaan
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AGENDA
club avonden

Ook zijn alle aangekondigde club
avonden geanuleerd in verband met
de corona crisis. Houd de website in de
gaten voor updates

Extra uitstapjes 2020
Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl
Oproep van de redactie:

geanuleerd

De redactie blijft opzoek naar kopij en
foto`s, Zet uw ervaringen, positief of
negatief, van de hobby eens op papier.

Lezing Theo van Meegen Een plantje
meer maakt dat uit

Externe agenda zie website.

geanuleerd
De prachtige aquaria van Wroclaw lezing
door Guido Lurquin
geanuleerd
bakkenschouw bij Arie (vanaf 19:30)
geanuleerd
bakkenschouw bij Matth (vanaf 14:00)
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Volgende keer
In het maandblad
In de editie van deze maand staat de
“Uitslag District Keuring Brabant.” en
neemt het grootste gedeelte van het blad
in deze maand, maar volgende maand
zullen we `m weer moeten vullen met
andere dingen, dus wederom de oproep
om content te leveren (foto`s, tips and
tricks, hulp gevraagd, vissen of planten
aangeboden etc. Laat het ons weten en
het komt in het maandblad
Arie heeft wat visjes weg te geven die uit
een aquarium komen die opgeheven is die
hij onderhield, kijk even bij de “te koop”
rubriek om te zien om welke het gaat
En ook deze maand wil ik Anthony weer
bedanken voor zijn bijdrage aan het
maand blad (foto`s en tekst)
Groet,
Ezra
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Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

foto: Arie Bevaart

Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl
LEDENBIJEENKOMSTEN
Ledenbijeenkomsten, 3e donderdag van de maand
Ledeninformatieavond, 1e vrijdag van de maand bij
Dierenpark De Oliemeulen, Reitsehoevenstraat 30
5042 EH Tilburg, Tel: 013-4630026

