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“Youtube / facebook“ 
Aangezien we nog steeds midden in de crisis zitten zijn to nader bericht 
alle bijeenkomsten afgelast. Maar niet getreurd , we kunnen natuurlijk 
gewoon naar de facebook pagina of het youtube kanaal van de vereniging 
gaan, intussen staat er nieuwe content op het youtube kanaal en op face-
book kan gediscussieerd worden . 

https://www.youtube.com/channel/UCK9r9P1jvqm3CZ_j2XAJuaQ

https://www.facebook.com/AVonsgenoegen-383494645090201/

Met vriendelijke groet,

Ezra

https://www.youtube.com/channel/UCK9r9P1jvqm3CZ_j2XAJuaQ
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Colofon

Aquariumvereniging Ons Genoegen 
St. Maartensloop 42, 5032 CW Tilburg 
Website: www.av-onsgenoegen.nl
E-Mail: bestuur@av-onsgenoegen.nl 
ING Bank, IBAN: NL51 INGB 0002 4012 10 
BIC: INGBNL2A 
Inschrijving KvK Tilburg: 40258362

CONTRIBUTIE m.i.v. 2020

Lidmaatschap AV Ons Genoegen € 37.40

Lidmaatschap + NBAT € 53.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium € 77.40

Lidmaatschap + NBAT + Het Aquarium digitaal € 57,40

Jeugdlid (t/m 18 jaar) € 18.70

Jeugdlid + NBAT € 26.70

Jeugdlid + NBAT + Het Aquarium € 50.70

Donateur (incl. verenigingsblad) € 37.40

Onze vereniging is aangesloten bij de Meedoenregeling  
van de gemeente Tilburg, wil je hiervan gebruik maken  
geef je dan op bij de penningmeester via e-mail. 

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

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.

Bestuur

Voorzitter
Michel Ruts
mijruts@gmail.com
06 - 196 101 54

Secretaris
Kees Koens
keeskoens@home.nl
06 - 219 417 41

Penningmeester
Koen Wolters
kpwolters@gmail.com
06 - 268 106 49

Redactie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

Vormgeving en fotografie
Ezra Szigetti
e.szigetti@planet.nl
06 - 122 392 84

NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl

januari  2021  |   JAARGANG 71

mailto:mijruts%40gmail.com?subject=
mailto:keeskoens%40home.nl?subject=
mailto:kpwolters%40gmail.com?subject=
mailto:e.szigetti%40planet.nl?subject=
mailto:e.szigetti%40planet.nl?subject=
mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl?subject=


4

Inhoudsopgave
Uit de bestuurskamer 5 
Voorwoord van de voorzitter 6
Te koop, te ruil en aangeboden 7
Youtube aanraders van deze maand 14
Aquarium Mark van Uden 8
fotogallerij 18
Vis in de spotlight 20
Uit de oude doos: Piet Gijselhart 22
Agenda 24
Donatie Oliemeulen 25
 



5

UIT DE BESTUURSKAMER
BIBLIOTHEEK
Op de website staat een lijst met hier-
op 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.

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, 

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

mailto:bestuur%40av-onsgenoegen.nl%20?subject=
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VOORWOORD
Van de Voorzitter

Helaas begint het jaar 201 met nog meer 
beperkingen en restricties waardoor 
het houden van onze leden(info)avonden 
voorlopig niet kunnen doorgaan. Hoelang 
dit precies gaat duren is koffie dik kijken 
en heeft geen zin om hier over te specu-
leren. Toch hoop ik dat we als vereniging 
weer snel bij elkaar mogen komen. Onder 
tussen hebben we met ze allen niet stil 
gezeten. Hier en daar zijn er weer nieuwe 
aquaria gestart en/of zijn er plannen om 
een nieuw aquarium te starten. In beide 
gevallen zouden we het leuk vinden als 
jullie een kort verslag zouden kunnen 
aanleveren met wat foto’s voor in het 
maandblad. Ook zijn we blij met de reeds 
ingezonden video’s van aquaria die nu 
te bekijken zijn op ons YouTube kanaal. 
Mocht je hulpnodig hebben met het make 
van een filmpje van je aquarium en/of 
hoe te versturen naar het bestuur. Laat 
het ons weten en we zullen je helpen 
zodat iedereen van de vereniging kan 
meegenieten van je mooie aquarium.  
Deze maand hebben we ook afscheid 
moeten nemen van twee leden die hun 
lidmaatschap hebben opgezegd. Het 
betreft hier om Louis en Ans. We zullen 
Ans in dit specifiek geval nog persoonlijk 
gaan bedanken voor haar inzet bij onze 
vereniging. Ans verzorgde zolang ik weet 
de boodschappen voor de maandelijkse 
loterij op onze ledenavond. Ook verzorgde 
zij de verzending van de vele verjaardag 
kaarten voor alle leden van de vereniging. 
Ans, hartelijk dank hiervoor  en het gaat 
je goed! 
U heeft het vast wel gelezen in het 
Stadsnieuws of op Facebook. De Olie-
meulen heeft het zwaar te verduren 

tijdens deze hele strenge lockdown. Hun 
stagiaires hebben net met succes wat 
inzamelacties afgerond waarmee ze weer 
enige tijd vooruit kunnen. Hoelang dat is 
moeilijk te zeggen en ze zullen allen hulp 
nodig hebben om deze crisis te overle-
ven. Ook de vereniging heeft een donatie 
gedaan en ik hoop dat velen van jullie dit 
voorbeeld zullen volgen zodat we nog vele 
jaren kunnen genieten van de Oliemeulen 
tijdens onze ledenavonden.
In de afgelopen maand kregen we regel-
matig vragen binnen via onze mail en/
of facebook pagina van leden maar ook 
niet leden met vragen over de aquarium-
hobby. Daar waar mogelijk probeert het 
bestuur deze vraag zo goed mogelijk te 
beantwoorden maar vaak ontbreekt de 
nodige kennis en ervaring om elke vraag 
goed te kunnen beantwoorden. Ik ben dan 
ook blij dat leden hun kennis en ervaring 
willen delen om andere te helpen met de 
aquarium hobby wanneer we deze vragen 
doorsturen. Ik hoop dan ook dat veel van 
onze leden de mail, facebook en YouTube 
gaan gebruiken om het contact met de 
vereniging te behouden zolang we niet 
fysiek bij elkaar  mogen komen.
Tenslotte hoop ik jullie allen weer in 
goede gezondheid te mogen ontvangen op 
onze vereniging avonden.

Michel          
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“Te koop - te ruil - aangeboden” 

Bij leden

Wegens het overstappen naar een nieuw 
aquarium heb ik nog een aantal vissen die 
ik graag zou willen herplaatsen.
Het zal gaan om een enkele algeneters en 
een vijftal puntius denisonii vissen.
De Denisonii vissen zijn gezonde volwas-
sen vissen van zeer groot formaat, De vis-
sen hebben minimaal een bak van 150 cm 
nodig gezien het feit dat het nogal actieve 
zwemmers zijn. Ik kan ze op Marktplaats 
zetten echter heb ik de voorkeur om eerst 
binnen de vereniging te kijken of er iets 
mogelijk is. De vissen mogen kosteloos 
naar een nieuwe eigenaar.

Mvg,
Patrick Hamers
p.hamers@outlook.com

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

De volgende artikelen zijn te koop: 

Akvastabil Aquarium:

Lekvrij en krasvrij 

afmetingen bak 160 cm breed, 55cm diep, 
60 hoog, inclusief kast is het aquarium 
135 cm hoog , onderin de kast zitten 
aansluit punten voor stroom , ook zit er 
een bodemverwarming bij, er zit een kap 
op ZONDER verlichting en de kap zelf 
heeft wat liefde nodig, ik heb nog wel 

Nieuwe t8 en t5 armaturen liggen in-
clusief buizen die kan je ook mee nemen 
(is van de rest partij Pentazona nog)

Ik wil er 150 voor hebben (vaste prijs)

Bij Interesse? mail , bel of app me even, 
groet Ezra (06-12239284)

7
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Het aquarium van Mark van Uden
Door Michel Ruts 

Mark van Uden benaderde onze vereni-
ging vorig jaar augustus via onze face-
book pagina. Hij had enkele maanden 
geleden een aquarium opgestart en hij 
had problemen om zijn jonge vissen in 
leven te houden. Nadat hij wat foto’s had 
gedeeld van zijn aquarium hebben we 
telefonisch contact gehad over wat hij het 
beste kon doen. Wat mij al eerste opviel 
was dat het aquarium vrij weinig planten 

bevatte en dat dit mogelijk een oorzaak 
kon zijn van de sterfte van zijn vissen 
omdat mogelijk afvalstoffen van de vissen 
welke omgezet worden tot nitraat en fos-
faat nauwelijks opgenomen worden en je 
dus een langzame opbouw krijgt van deze 
stoffen wat schadelijk kan zijn voor vis-
sen. Mijn eerste advies was dan ook het 
planten bestand uitbreiden met extra snel 
groeiende planten en om de week 20% 
water verversen. Omdat mijn aquarium 
goed vol zat met planten is Mark langs 
gekomen om een goede voorraad van 
snel groeide planten zoals sterrenkruid 
en vaantjesplant op te halen. Daarnaast 
heb ik hem mijn reserve externe Eheim 
filter geleend met daarin filterwatten en 
zeoliet voor extra filtering van zijn aqua-
rium omdat hij zelf nog steeds het kleine 
standaard internfiltertje heeft van Juwel. 
Vol goede moed is Mark hiermee aan de 

slag gegaan. Een week later bleek het 
al een stuk beter te gaan met zijn vissen 
echter de maanvissen gingen helaas 1 
voor1 dood. Omdat het moeilijk is om op 
afstand een goede observatie te doen van 
zijn aquarium besloot ik om op huisbe-
zoek te gaan. Gewapend met een water-
testkit ging ik op bezoek. Zijn aquarium 
zag er goed uit. Het water was kristal 
helder, de planten groeide goed en er 
was geen spatje alg te bekennen. Bij het 
testen van de water waarden was ook 
niks vreemd te ontdekken. Deze waren 
allemaal ruim binnen de grenzen waarin 
men vissen kan houden en kon dus de 
sterfte niet verklaren. Inspectie van de 
vissen leerde mij dat gewone vissen 
(Platy’s en Tetra’s) er goed uitzagen 
behalve de jonge maanvissen. Deze waren 
allen zeer sterk vermagerd. Dit had ik in 
eerste instantie niet gezien/herkent toen 
ik de foto’s ontving van Mark’s aquarium. 
De maanvissen aten wel dagelijks mee 

maar bleven mager. Bij navraag voerde 
Mark zijn vissen slechts 1x per dag. Hier 
bleek de oorzaak van zijn sterfte te liggen 
voor zijn maanvissen. De maanvissen wa-
ren namelijk heel erg jong. Voor de goede 
ontwikkeling van deze jonge vissen moet 
je deze meerder malen per dag voeren. 
Inmiddels gaat het een stuk beter mijn 
Mark’s aquarium de maanvissen zijn al 

8
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flink gegroeid en binnenkort gaat Mark 
een nieuw groter aquarium op starten 
om zijn vissen nog meer ruimte te geven 
en zijn de mogelijkheid om het vissenbe-
stand verder uit te breiden. Mark is inmid-
dels lid van onze vereniging en verheugd 
zich op de eerst volgende ledenavond om 
kennis te maken met de rest van de ver-
eniging. Ik wens Mark veel succes met de 
start van zijn nieuwe grotere aquarium en 
hoop hem snel welkom te heten op onze 
ledenavond.

Michel
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Youtube aanraders van deze maand!
oktober 2020

In deze nieuwe rubriek 
wordt er aandacht 
gevestigd op leerzame 
en interessante you-
tube kanalen, iedere 

maand zetten we hier nieuwe links neer 
waar we allemaal iets aan hebben in de 
aquarium hobby. Heb je zelf een favo-
riet? 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.

Youtube kanaal “ONS GENOEGEN” 

Deze maand even extra onder de aan-
dacht , ons eigen youtube kanaal , er 
staan inmiddels al meer filmpjes op dit 
kanaal van aquaria van Leden en zal zo 
regelmatig mogelijk aangevult worden 
met nieuwe content. Dus bekijk het even 
en aboneer dan ook gelijk , leave a like 
and comment

Ons Genoegen youtube kanaal

13
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                                        De NBAT oude stijl bestaat niet meer.

De NBAT is nu een moderne vereniging, direct gericht op de leden en 
nadrukkelijk aanwezig door de Facebookgroep en de Nieuwsbrieven. 

Wat maakt de NBAT interessant om (weer) lid te worden? 

Waar heeft u recht op als u (weer) lid wordt voor 16.00 euro per/jaar 
 (naast eventuele verenigingscontributie) 

 

  

         

 

Nederlandse Bond 
Aqua-Terra 

De digitale nieuwsbrief 

Toegang tot het grootste aquarium archief:   
een uniek naslagwerk  
‘’Het Aquarium’’ vanaf 1930 tot heden 

Digitaal advies door specialisten 
(bv na toezending van een foto) 

Het digitale blad ‘’Het Aquarium’’ 

Gratis een certificaat bij een voldoende         
score van een kennistest.   

  www.nbat.nl                    Nederlandse Bond Aqua Terra    www.cbkm.nl 

 

Nog geen lid van de  
Nederlandse Bond Aqua- Terra,  
meldt u dan aan bij uw vereniging  
of via   https://nbat.nl/webshop   
een jaar-lidmaatschap/abonnement vanaf oktober 2020 is geldig is tot 31 december 
2021. 
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Foto galerij 

ingestuurde foto`s van leden  
Aangeboden door leden:

Na het advies van Jos Hut (maanvis 
expert) heb ik besloten dat ik een nieuw 
thuis zoek voor mijn maanvissen.
Hij zegt dat mijn aquarium echt veel te 
klein is voor maanvissen. En om meer 
sterfte en frustratie te voorkomen, heb ik 
dus dit besluit genomen. Ik hoop dat ie-
mand een geschikt thuis heeft voor deze 
prachtige vissen.

Mvg mark van Uden
(mvu_4@hotmail.com)
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Puntius Denisonii
Torpedo barbeel  in de spotlight 

Werelddeel:  Azië

Lengte van de vis: 15 cm

Minimale bakmaat: 150 cm lengte, liever 
groter.

Hoeveel: Ze houden van gezelschap van 
soortgenoten minimaal 6

Zwemlaag:Hoofdzakelijk in het midden 
en boven  

Voeding: Het is een alleseter, zowel 
levend voer, diepvriesvoer, groenvoer 
en droogvoer. Zorg ervoor dat je ze een 
gebalanceerd dieet geeft om ze gezond te 
houden.

PH:  6,5-7,8

GH:  5-25

Temp:  15-25°C

Prijsindicatie: Rond 9 euro per stuk.

Kweek: Eierleggend.

Stroming: middelmatige stroming.

Water: Zoet.

Leeftijd: ?

Familie:   Cyprinidae

Nederlandse naam: Torpedo barbeel

Engelse naam:Red-line Torpedo Barb

Officiele wetenschappelijke naam: 
Puntius Denisonii

Ontdekker: Day 1865

Betekenis van de naam: named for Sir 
William Thomas Denison

Herkomst:  Kerala en Karnataka provin-
cies in India

Veel zwemruimte gecombineerd 
Het gedrag van deze vis is vredelievend. 

Geslachtsonderscheid: 
Het verschil tussen man en vrouw is 
wat lastig te zien. De vrouwen worden 
wat groter en grover van bouw dan de 
mannen en hebben iets minder kleur. Als 
je een school een tijdje bestudeert dan zie 
je bij volwassen dieren vanzelf wel enkele 
verschillen.

Kweek: Deze soort is erg lastig om te 
kweken en dit gebeurt eigenlijk alleen 
maar per toeval. In de commerciële 
wereld wordt de Sahyadria denisonii 
gekweekt met behulp van hormonen. Een 
aantal pogingen heeft tot verschillende 
theorieën geleid. Een theorie is bijvoor-
beeld het laten stijgen van de temper-
atuur over een aantal dagen. Dit moet de 
natuurlijke omstandigheden nabootsen 
tijdens het kweekseizoen van deze soort 
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in het wild. Een andere theorie is dat een 
verlaging van de pH de afzet stimuleert. 
Het is dus tot op heden nog niet duidelijk 
hoe de kweek bevorderd kan worden.

Ervaringen: Dat kan je het liefst aan 
Patrick hamers vragen, die zoekt iemand 
om deze leuke vissen te herplaatsen , zie 
de rubriek tekoop/aangeboden

 

Ezra

Bronnen:Seriouslyfish, aqua info 
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Uit de oude doos
Door Piet Gijselhart 

In dit thema bladeren we terug in de vele 
maandbladen die we in de vele jaren als 
vereniging hebben uitgebracht en kiezen 
we een leuk artikel geschreven door 1 van 
onze (oud) leden.  In het maandblad van 
november 2010 kwam ik een leuk artikel 
over de Gymnocoronis Spilanthoides 
tegen geschreven door Piet Gijselhart. 

GYMNOCORONIS SPILANTHOIDES
Tekst en foto’s: Piet Gijselhart 

Familie: Asteraceae, Samengesteldbloe-
migen. 

Verspreiding: West-Brazilië, Bolivia, Chili, 
Uruguay, Argentinië. 

Synoniemen: Alomia spilanthoides, Gym-
nocoronis attenuata. 

Een oudgediende 
Deze moerasplant kwam omstreeks 1960 
via de handel in onze aquaria terecht, 
maar was al in 1836 op naam gebracht 
door de botanicus A.P. De Candolle. Het 
is een moerasplant met een stengel die 
enigszins hoekig is, hol, en heeft een dik-
te van ongeveer 1,5 cm. Bladeren zijn 10 
tot 15 cm lang, olijfgroen van kleur, lan-
cetvormig en aan de zijde getand. Emers 
zijn de bladeren wat korter, ongeveer 8 tot 
10 cm. Ze zijn dan lichtgroen van kleur, de 
vertanding wordt veel fijner en het blad 
wordt licht gegolfd. 
Verklaring van de naam 
Als we aan de hand van het plantenalfa-
bet van Luuc Bauer gaan kijken wat de 
Nederlandse vertaling zou moeten zijn 
dan vinden we: Gymnocoronusnaaktkroon 
of kaalgekroond; spilanthoides betekent 

lijkt op spilanthes, en spilanthes betekent 
dat de bloem een vlekje heeft (kleurvlek-
je). 

Voor- en nadelen van de plant 
Deze plant is eigenlijk nooit zo gewild ge-
weest omdat zijn groeisnelheid erg groot 
is, maar ook omdat naar onze aquarium-
begrippen de planten erg groot zijn. Dat 
is ook de reden dat hij in eerste instantie 
werd aangezien voor een Hygrophi-
la-soort. Een ander nadeel van zijn 
grootte is dat als hij in een groepje staat, 
de bladeren van de ene plant het licht 
wegnemen van dat van de andere, en de 
bladeren aan de onderkant van de plant 
gewoon wegslijmen. Een verder nadeel is 
dat de plant gezien zijn grote groeisnel-
heid regelmatig getopt moet worden, dus 
erg arbeidsintensief is. Deze nadelen zijn 
er de oorzaak van dat deze mooie plant 
weer vrij snel uit het aquarium verdwijnt. 

Een mooie plant in emerse cultuur 
Maar als men de plant in emerse cultuur 
houdt dan is het een van de mooiste plan-
ten die wij in ons assortiment hebben. Het 
is heel eenvoudig om de plant boven wa-
ter op te kweken. Ik zelf gebruik hiervoor 
een polystyreen piepschuimdoosje dat ik 
met gewone potgrond vul met een laag 
van ongeveer 10 cm. De potgrond wordt 
met overvloedig water begoten zodat er 
een stevige modder ontstaat. Zorg er 
hierbij voor dat het mengsel niet te nat 
wordt zodat de stekjes geen kans krijgen 
om te gaan drijven. Bij het maken van 
de stekjes zorg ik er vooral voor dat de 
knoop waaruit de nieuwe plant moet ont-
staan aan beide zijden een stukje stengel 
heeft. Dat vergemakkelijkt het planten; 
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zorg er hierbij voor dat de knoop tot de 
helft in de potgrond staat. Na enige tijd 
als de plant ongeveer vier knopen groot 
is, kan men een stek afnemen. Deze
kan men zonder problemen in een goed 
draaiend aquarium zetten. Hij neemt 
dan gewoon zijn onderwatervorm aan en 
de moederplant zorgt weer voor meer 
stekjes.
 

Bloemknoppen

bloemen

Wacht tot de plant bloeit 
Mooier is het om de plant door te laten 
groeien totdat hij eind augustus of begin 
september zijn bloemenpracht laat zien. 
U kunt dan genieten van niet alleen 
prachtige sneeuwwitte bloemen maar 
ook van de heerlijke aromatische geur die 
deze bloem verspreidt en de insecten en 
vlinders die hierdoor worden aangetrok-
ken.

Piet Gijselhart

Literatuur 

Aquariumplanten, Prof. De Wit. 
Handboek Aquariumplanten, Christel 
Kasselmann. 
Het Aquarium, jaargang 34, pag. 80-82
EPPO Global Database
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AGENDA
club avonden 

Programma 2021:

Tot nader bericht alles geanuleerd

Zie extra uitstapje Geef je idee of wens op 
bij bestuur@av-onsgenoegen.nl

Externe agenda zie website.
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Donatie
Oliemeulen 
Dierenpark De Oliemeulen heeft het, in 
verband met de huidige crisis, erg moei-
lijk. Als dierenpark heb je natuurlijk niet 
alleen jezelf om over na te denken, maar 
ook de ruim 750 dieren die hier wonen.

Door alle corona maatregelen zien wij 
onze inkomsten zo drastisch achteruit 
gaan, dat we bang zijn het niet meer te 
redden.

We hopen dat er mensen zijn die ons wil-
len steunen door een bedrag te doneren.

 

Mocht u een ander bedrag willen done-
ren, dan kunt u dit overmaken naar 

NL56 ABNA 0835 4370 78 

t.n.v. Reptielenhuis De Oliemeulen.
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Volgende keer
In het maandblad 
Volgende keer in het maandblad een 
artikel over filters en de bacteriën. door 
Anthony van Aarle 
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Aquariumvereniging Ons Genoegen St. Maartensloop 42 5032 CW Tilburg

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
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