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Alle activiteiten van april
zijn geannuleerd
Beste lezer, normaal zou hier de aankondiging van de spreker van deze
maand staan, echter door de Corona beperkingen hebben we alle verenigingsactiviteiten moeten aflossen zo ook de lezing van Joris Aerts over “Met
schepnet door Kameroen”. Wanneer deze crisis voorbij is zullen we met
Joris een nieuwe datum plannen voor de tweede helft van dit jaar of anders
voor 2021. Ook de activiteiten voor mei en juni zijn voorlopig allemaal onder
voorbehoud. Ik wil dan ook iedereen vragen om onze website in de gaten
houden voor de actuele status van de geplande activiteiten.
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

Als eerste hoop ik dat alle leden van onze
vereniging het goed maken en dat we met
zijn allen samen deze pandemie overwinnen. Om dat te bereiken heeft onze regering afgekondigd dat al onze vereniging
activiteiten tot eind april verboden zijn. Dit
is natuurlijk heel erg jammer we hadden
ook deze maand een hoop leuke activiteiten op de agenda. Deze zullen we dan ook
moeten bewaren voor een later moment
dit jaar. Ook heeft de NBAT moeten
besluiten om de landelijke thuiskeuring
van dit jaar te annuleren. Verderop in het
maandblad vindt u de agenda tot aan het
zomerreces. Hierbij moet ik zeggen dat
alles wat daarop staat onder voorbehoud
is omdat ik vrees dat het mogelijk na eind
april nog niet afgelopen is. Dat brengt ons
meteen tot het tweede probleem de vulling van ons vernieuwde maandblad. 80%
van de stukken betreft de verslagen van al
onze activiteiten van de vorige maand en
aankondigingen van de komende activiteiten. Nu dit alles is weggevallen hebben
we een zeer grote uitdaging om dit
maandblad voor jullie allen te vullen. Ik
wil dan ook aan jullie allen vragen om een
stukje te schrijven over je eigen aquarium
en dit samen met wat foto’s te mailen
naar onze bestuursmail.

en probeer ik er dagelijks een paar uur
eropuit te trekken voor een fijne wandeling in de natuur in mijn wijk. Zolang
men gepaste afstand houdt en niet de
favoriete drukke locaties aandoet kan
ik dit iedereen aanraden. Het helpt de
gedachten te ordenen en met de lekkere
lente zon doe je de nodige vitamine D op
wat weer goed is voor je weerstand. Zelf
plan ik deze wandelingen tussen 12 en 2
wat mijn werkdag in tweeën breekt en je
’s middags weer hernieuwde energie hebt
voor de tweede helft van je werkdag.
Tenslotte wil ik jullie aandacht voor het
volgende: De Oliemeulen heeft het op dit
moment erg moeilijk doordat hun bron
van inkomsten is weggevallen en ze toch
dagelijks uitgaven hebben voor de verzorging van al hun dieren. Wij als vereniging
zelf hebben een donatie gedaan van €250.
Voor ieder die het kan missen wil ik vragen om zelf ook een persoonlijke donatie
te doen aan de Oliemeulen zodat we in
de toekomst kunnen blijven genieten van
dit mooie en unieke park in Tilburg. Je
donatie kan via de pagina van Geef.nl via
de onderstaande link.
https://www.geef.nl/nl/actie/help-de-dieren-van-de-oliemeulen-de-crisis-door/
donateurs?fbclid=IwAR0SZpkN0QUDh5Un49RmYZlqpIRgXZtC43-gT0Y7vhdZXZk9qPP5r-jz3Xs

Zelf zijn ik en mijn gezin nog in goede
gezondheid en houden wij ons zoveel
mogelijk aan de opgestelde maatregelen. Toch moet ik zeggen dat na 6 weken
thuiswerken het me al wel flink gaat
vervelen en het vooruitzicht van nog een
maand te gaan en mogelijk nog langer
wordt zeker afzien. Gelukkig treffen we
het de laatste weken enorm met het weer

Ik hoop jullie allen na deze crisis weer in
goede gezondheid te kunnen zien.
Michel
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Pterophyllum Scalare “Manacapuru”.
Door Anthony van Aarle

Vroeger had ik een aquarium met o.a.
twee mooie en grote maanvissen, het
aquarium was niet zo groot (100x50x60
cm) vergeleken met het huidige “bakje”.
Deze statige vissen bleken een hypnotiserende werking op mij te hebben, en zat
daardoor soms uren voor het aquarium
weg te dromen. Het aquarium had een
bodem van ijzer, je weet wel, zo’n oude
bak met hoekijzeren frame en bodem. In
dit aquarium werkte ik al met een CO2
spuitbus. Je kon dan een klok gebruiken
die op z’n kop in het water hing, en deze
werd elke ochtend gevuld met de spuitbus. Dit werkte redelijk goed en ik had
dan ook een weelderige plantengroei
waarin de vissen zich erg thuis voelden.
Na verloop van tijd (het aquarium was al tweedehands) ging de bodem
lekken en hadden mijn ouders besloten
om voor mij een gloednieuw aquarium te
kopen bij Tino Dekkers aan de Korvelse
weg te Tilburg. Een Duettina (merk) van
125x50x50 cm.
Gelukkig kon ik het grootste deel van het
water overhevelen naar de nieuwe bak,
ook de potfilter van Eheim werd overgezet
en meteen de vissen erbij. Toch draaide
de bak niet goed en na een maand groeide de algen beter dan de planten. Van
het één kwam het ander, en de maanvissen sneuvelden. Dit is inmiddels meer
dan 35 jaren geleden en ik heb daarna
nooit meer maanvissen gehouden.
Dus... toen ik begin vorig jaar (2019) een
aquarium in mijn bezit kreeg met een
geweldige afmeting van 250x70x60 cm,
dacht ik, JAAA MAANVISSEN. Na 6 weken
het ‘grote’ aquarium te hebben ingedraaid, besloot ik om maar eens op

bezoek te gaan bij UTAKA. En tot mijn
verbazing hadden ze jonge maanvissen
, de zo geheten “Red shoulders”, ofwel
Pterophyllum Scalare “Manacapuru”.
Deze vissen komen alleen voor in een
gebied ten westen van Manaus (hoofdstad
van Brazilië) in de deelstaat Amazonas,
één van de 26 deelstaten van Brazilië.
Het rode ballonnetje op deze kaart geeft
de vindplaats aan waar deze prachtige
maanvissen vandaan komen.

Op 16 augustus 2019, na het betalen van
€ 89,50 was ik de gelukkige eigenaar van
10 stuks baby maanvisjes van ongeveer
6 cm hoog. Zeer jong dus. Ze waren
ongeveer net zo groot als mijn volwassen
bloedvlek tetra’s van 7 cm lang.
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Nu... na ruim 7 maanden, zijn deze
geweldige vissen al 17 cm hoog en ze zijn
nog geen 10 maanden oud (ze kunnen tot
25 cm hoog worden). Ook beginnen ze al
flink wat rode kleur te krijgen op hun rug.
De intens rode kleur zal pas echt blijvend
zijn als ze ongeveer 16 tot 18 maanden
oud zijn. Ik ben dus erg trots op m’n
MAANTJES, en ze eten inmiddels al uit de
hand (letterlijk).
Deze vissen komen van Jos Hut (volgens
Utaka), de voorzitter van de NBAT, die
deze vissen al enkele jaren kweekt.
Elke avond is het weer genieten als ik ze
zie spelen en ruziën met elkaar. Ze zijn
op dit moment van schrijven flink aan het
puberen en het lijkt wel of ze allemaal
in het zelfde hoekje van het aquarium
willen hangen. Als het licht begint te
dimmen komt de rode kleur nog meer
naar boven en hangen ze met gespreide
vinnen te rusten op ieder z’n eigen plekje
in de bak. Geweldig om te zien. Ook als er
eten onderweg is... en ze weten precies
hoe laat ze te eten krijgen (het lijkt wel of
ze ergens een verborgen klokje hebben
hangen in het aquarium), kleuren de ruggen extra rood. Soms gaan ze met hoge
snelheid achter opstijgende luchtbelletjes
aan die van de planten af komen en dan
boven gekomen kijken ze verwonderd
waar het belletje nou is gebleven.
Al met al een geweldig mooie vis met
ieder een eigen karakter, die het liefst op
lichtzuur en zacht water zitten.
pH:
GH:
KH:
NO3:
PO4:
FE:
Temp:

6,8
7
5,5
5
0,5
0,5
27 0 C

Groetjes,
Anthony.
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Uit eigen kweek
door Lizz Frijters

De nieuwe generatie goudvissen doet het
goed. Deze 2 oranda’s en 1 ryukin zijn op
dezelfde dag geboren in mijn aquarium
en zijn in nog een jaar tijd tot bijna 5cm
gegroeid!

Oranda Bleu

Oranda Brass

Ryukin

99
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“Eropuit”
in 2020

Ook in 2020 organiseren we weer verschillende uitstapjes. Op zaterdag 4 april
en 3 oktober bezoeken we enkele
aquariumzaken. Daarnaast hebben we op
20 juni ons jaarlijks uitstapje gecombineerd met de barbecue.

Geef je op voor deelname (vóór 21 maart),
tijdens de ledenavonden of via email.
Zaterdag 4 april
Bubbels
Voltweg 25
4631 SR Hoogerheide
Tel. 0164 - 612810

Op 4 april gaan we richting ZuidHolland en bezoeken we de aquariumzaken
“Bubbels” en “Verduiijn Cichlids”. Twee
bijzondere zaken.

https://www.bubbelsbv.nl/

Bubbels is een uitgebreide aquariumwinkel met een zeer breed assortiment.
Zeker een winkel waar je datgene zult
vinden waar je al lang naar op zoek bent.

Verduijn Cichlids
Wollefoppenweg 107
2761 DL Oud Verlaat
Tel. 010 – 4550253

“Verduijn Cichilids” heeft ook een breed
aanbod, maar is wel gespecialiseerd in
Zuid-Amerikaanse Cichliden. Als je ergens een aparte vis zult aantreffen is het
wel daar. Kortom voldoende te zien en te
beleven voor de liefhebber.

https://verduijncichlids.com/

Tilburg – Hoogerheide (75,6 km)
Hoogerheide – Oud Verlaat (78,4 km)
Oud Verlaat – Tilburg (84 km)
K. Koens

Geannuleerd!!!!!
We vertrekken zoals altijd om 10.00 uur
vanaf “De Oliemeulen” en zijn omstreeks
1700 uur weer terug in Tilburg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, alleen
de lunch is voor eigen rekening.
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Esther’s Garden

een project van Aquaflora`s Esther Mous
Dit is Esther Mous,
nu hoor ik jullie
denken: “Wie?”,
maar als ik zeg:
“dit is de eigenaar
en president van
Aquaflora” dan gaat
er bij velen van ons waarschijnlijk wel
een belletje rinkelen, de kans is groot
dat je meerdere planten in je aquarium
hebt staan die bij Aquaflora vandaan komen omdat dit 1 van de grootste leveranciers is van aquarium planten.

gewoonweg geen ruimte voor is.
Esther had waarschijnlijk hetzelfde idee,
dat van: “laten we een dedicated ruimte
maken met aquaria”, het verschil echter:
“She does it like a PRO!!!”
Een aantal weken geleden verschenen
er “work in progress” foto`s op haar
facebook van een ruimte wat als titel had
“Esther`s Garden”, al snel werd duidelijk
dat dit een ruimte werd vol met aquascapes en heel veel planten.

Je hebt haar waarschijnlijk ook wel eens
live gezien op evenementen zoals bv. het
Vivarium of in een filmpje online van een
bekende aqua-scaper waar natuurlijk
aquariumplanten centraal staan.
Nu is Esther zelf ook heel actief op social
media en heel leuk om te volgen omdat
het heel vaak over aquariumplanten gaat
en/of aqua-scapen.
Maar nu even wat anders, we kennen
het allemaal: Je begint met 1 aquarium
en als het aquarium virus dan toeslaat,
hebben we (of willen we) meer aquaria
en dan het liefst in een aparte ruimte
toegewijd aan de hobby. Veel van ons
doen dat dan ook op kleine schaal en andere zouden het wel willen maar kunnen
er alleen van dromen omdat er
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En omdat veel leden van onze vereniging
een plantenbak hebben (sterker nog we
hebben kampioenen in onze vereniging
die in de top 3 van Nederland zitten met
hun dutch scape, Arie!), vond ik dit wel
een mooi project om in het maandblad
te zetten. Dit kan natuurlijk alleen met
toestemming van Esther en heb via
facebook contact met haar opgenomen.
Ze vond het een leuk idee en was zo
vriendelijk om gelijk een heleboel foto`s
door te sturen.

Esther’s Garden bevindt zich in de loods
van het hoofdkantoor Aquaflora.
Ze is er enorm blij mee en trots.
En dat mag je zeker zijn Esther het is
prachtig geworden.

Uiteraard vroeg ik ook naar”de gedachte”
achter de ruimte, haar antwoord was:
“Een soort van mancave , maar dan anders :-)”, maar de officiële naam van dit
project is: “Esther`s Garden”. Het is een
gallery vol met groen. Een ruimte voor
inspiratie, zakelijke meetings en kleinere
creatieve en educatieve evenementen
tot 30 deelnemers. Ik ga de ruimte ook
gebruiken als mijn kantoor :-). Ik zie
ook kleinere sociale evenementen voor
me zoals een wijnproeverij en culinaire
kleine feestjes.

13

vervolg / impressie “Esther`s Garden”
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vervolg / impressie “Esther`s Garden”
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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.

George Farmer youtube kanaal

The Dutch Aquarist

SeriouslyFish

Een Nederlandse Youtuber die onderandere Rasbora galaxy en diverse garnalen
kweekt, met iedere woensdag een nieuwe
video.

Naast de geweldige website van SeriouslyFish waar bijna alle info over vissen is te
vinden is er ook een youtubekanaal met
daarop veel opnames van vissen in hun
natural habitat.

The Dutch Aquarist youtube kanaal

SeriouslyFish youtube kanaal

George Farmer
Een Engelse aquascaper die veel tips
heeft over het inrichten en onderhouden
van aquaria en gaat er ook vaak op uit om
verslag te doen van aquarium bezienswaardigheden.
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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)

De volgende artikelen zijn te koop, ze zijn
nieuw in doos (dus ongebruikt) en de prijs
is aanzienlijk lager dan die in de winkel of
online webshop. Interesse? mail , bel of
app me even, groet Ezra

5 euro

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

5 euro

EHEIM compactON 3000 pomp
55 euro

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

Bij leden

EHEIM universal1200 pomp

Heb je iets te koop, te ruil of bied je wat
aan, laat het ons weten en we plaatsen
het in het volgende maandblad.

60 euro
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Programma districtskeuring NBAT
in het volgende maandblad
De uitslag van de districtskeuring op locatie is voor dit jaar in z`n geheel afgelast.
Inplaats daarvan zal er een verslag van de
keuring in het maandblad van mei staan,
nog even geduld dus.
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Nematobrycon palmeri
Keizer Tetra in de spotlight

Werelddeel: Zuid Amerika.

GH: 1-12.

Lengte van de vis: 35 – 50 mm.

Temp: 23-27 graden.

Minimale bakmaat: 120 cm lengte, liever
groter.

prijs indicatie: Rond 3 euro per stuk.
Kweek: Eierleggend.

Hoeveel: Een echte scholenvis, minstens
6 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: keizer tetra.
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Ervaringen: Ik zag deze vis voor het eerst
in real life bij Jack in zijn aquarium, ik
kende ze al wel van foto`s maar had geen
idee dat ze zo groot werden. Ik was meteen verliefd en heb na wat inlezen een
school van 15 stuks aangeschaft.
Het is een prachtige vrolijke en vreedzame vis, een genot om naar te kijken als
ze rustig in een school hangen en dan
op bepaalde tijden op een dag de kolder
in hun kop krijgen en de mannetjes hun
vinnen tegen elkaar opzetten om te laten
zien wie de mooiste is. Ze maken er ook
een sport van om met voer te spelen gooi
er een tabletje in en je wordt getrakteerd
op een keizer tetra rugby match en zit ze
de hele bak rond razen met een tabletje
in hun bek.

Engelse naam: Emperor Tetra
Officiele wetenschappelijke naam:
Nematobrycon palmeri
Ontdekker: Eigenmann, 1911
Betekenis van de naam: Brycon uit het
Grieks : brykon = bijter, tandenknarser
Nematobrycon (vin)draden dragende
Brycon
Herkomst: Colombia, langzaam
stromende rivieren
Zwemruimte gecombineerd met
schuilplekken, voldoende beplanting o.a.
drijfplanten of grote grofbladige planten,
kienhout.

Ezra

Rustige stroming. Matige belichting.

Bronnen:Seriouslyfish, Wikipedia

Een vreedzame vis, die goed samengaat
met vissen met eenzelfde karakter.

(foto`s uit eigen archief)

Geslachtsonderscheid:
mannetjes zijn groter en kleurrijker,
zijn ook te onderscheiden aan de kleur
van de ogen. Mannetjes hebben felblauwe
ogen terwijl de vrouwtjes groene ogen
hebben

Wil je een andere vissoort uitgelicht zien
de volgende keer, of wil je iets vertellen over de vissen de je zelf hebt en/of
kweekt, stuur het in!

Kweek: De kweek is niet moeilijk. Het
broedpaar moet in een donker aquarium
gebracht worden bij een temperatuur van
28 °C. Er moet een afzetrooster worden
aangebracht, daar de vis een eierrover is.
Het afzetten gaat langzaam en na diverse
uren kan dan het kweekstel verwijderd
worden. Na 36 uur komen de jongen uit
en na het vrij zwemmen moeten ze eerst
met het allerfijnste stofvoer gevoerd
worden. Een paar dagen later kunnen ze
verder met Artemia-naupliën grootgebracht worden.
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Het aquarium van Wil de Rooij
update april 2020

De bakkenschouw bij Wil thuis is al weer
even geleden en er is natuurlijk weer het
een ander veranderd in zijn bak, dus bij
deze een update!

De planten die er ook vooral uitspringen
zijn de Bucephalandra`s die constant in
bloei staan, het tapijt van monte-carlo op
de voorgrond, de rode lotus die groeit als
kool en de geweldige volle bos Fissidens
moss die zelfs spontaan ook op andere
plekken in de bak is gaan groeien.

Ten eerste groeit en bloeit alles in Wil`s
bak geweldig, zo goed zelfs dat je hem
regelmatig hoort mopperen dat er weer
gesnoeid moet worden omdat het letterlijk de bak uitgroeit.

Het zijn ook niet alleen de planten die
het goed doen, ook heeft Wil vaak trosjes
eieren van z`n appelslakken in de kap
hangen en je ziet door heel de bak veel
jonge appelslakjes kruipen. Wat het ook
goed doet is zijn Ancitrus koppel die
produceren aan de lopende band nieuwe kroost, Wil is daar echter niet zo blij
28

mee want als het aan de ancistrus zou
liggen zouden er binnen een jaar honderden nieuwe in zitten, gelukkig leggen
ze de eieren altijd op dezelfde plek (een
kokosnoot) dus hij kan het dan in de kiem
smoren.

Ook is er het een en ander veranderd aan
techniek in en rondom de bak, zo is er
een grotere Eheim profesional filter bijgekomen die nu dienst doet als “hoofdfilter”
en de oude die nog steeds mee draait
is nu aangesloten op de Co2 reactor die
werd voorheen aangedreven door een
kleine tetratec pomp die er nu tussenuit
is gehaald.

Nog een andere opvallende bewoner is
zijn “Apistogramma agassizii Fire Red” en
siert deze maand daarom ook de cover.
Enfin, het aquarium van Wil staat er nog
steeds fantastisch bij en mocht je het
eens in eigen ogen willen zien neem dan
eens contact op met Wil want het is een
genot om naar te kijken en de koffie staat
altijd klaar. (uiteraard na de covid-19
crisis, en op het moment van lezen is hij
waarschijnlijk weer mopperend aan het
snoeien ;-)
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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
Het was deze maand weer een hele opgave om het maandblad gevuld te krijgen
door alle anuleringen van lezingen, uitstapjes, aankondigingen van beurzen en/
of events door de covid-19 crisis.
Maar het is weer gelukt mede dankzij
de inzendingen van Wil, Lizz en Anthony,
thanks guys!
#blijfthuis #staysave
Dus bij deze wederom de oproep: Heb je
mooie foto`s, wil je iets vertellen over de
hobby, heb je tips, heb je iets interessants
gezien op internet etc. laat het ons dan
weten.
Laten we hopen dat de covid-19 crisis
snel voorbij is en we elkaar weer snel
kunnen treffen op de verenigingsavonden
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

