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“Juweeltjes uit Azië”

‘Azië is het grootste werelddeel op aarde. Aan de westkant grenst het aan 
Europa en Afrika, in het noorden aan de Noordelijke IJszee, in het oos-
ten en zuidoosten aan de Grote Oceaan en in het zuiden aan de Indische 
Oceaan.
Het continent telde in 2006 circa 3,97 miljard inwoners, dit was 61% van de 
totale bevolking op aarde.
Dit werelddeel bestaat uit talloze rivieren en eilandjes. Tussen en onder 
het door de rivieren meegevoerde drijfhout en vele plantensoorten vindt 
men veel verschillende soorten aquariumvissen terug. Het rivierwater is 
doorgaans erg zuurstofrijk.
Naast rivieren kent Azië ook andere wateren, zoals al dan niet dichtbe-
groeide wateren. Deze wateren bieden veel schuilplaatsen voor de daar 
levende vissen. Het water is doorgaans zacht met een lage PH waarde en 
bevat soms ook weinig zuurstof.
“Juweeltjes uit Azië” is een lezing waarin we in een avondvullende Po-
werPointpresentatie, bestaande uit meer dan 130 foto’s, waar we veel 
aquariumvriendjes die uit Azië komen de revue laten passeren.
We zullen per soort zien hoe ze gehouden moeten worden, welke eisen ze 
stellen aan watersamenstelling voeding en inrichting.
Ook zullen we ingaan op de soorten die we tegenwoordig helaas regelma-
tig zien maar die eigenlijk niet geschikt zijn voor het moderne aquarium.
Uiteraard is er ook op deze avond weer ruimte voor alle vragen en discus-
sie.
Zelf heb al vanaf 1970 professioneel ervaring met tropisch zoet en zeewa-
ter aquaria. Vanaf 1985 ben ik professioneel bezig met Koi en ik ben vele 
jaren achtereen naar Japan geweest.
Peter Oranje
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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

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

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

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

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

NBAT ZAKEN
bestuur@av-onsgenoegen.nl
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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 het bestuur

“Een vereniging brengt mensen bij elkaar 
voor het uitoefenen van hun hobby, in ons 
geval aquariumhouden. Ze zijn met elkaar 
verenigd in hun hobby. Samen de hobby 
uitoefenen en zodoende van elkaar leren. 
Dit met als doel om je eigen aquarium 
nog beter te maken.”

Deze gedachte kwam bij mij op toen ik de 
afgelopen leden-info-avond van vrijdag 7 
oktober evalueerde. Anthony, die ons zijn 
product (aquariumvoeding) presenteerde, 
adviseerde mij om het fosfaatgehalte op 
0,5 ppm te houden en het nitraat op 5 
ppm. Tevens vond hij het ook verstandig 
om magnesium en kalium aan je water 
toe te voegen.  Toen ik ook nog een proef-
setje mee kreeg was ik helemaal verguld, 
niet alleen een advies maar ook middelen 
om dit advies uit te voeren. Dan neem je 
wat mee tijdens zo’n leden-info-avond. 

Meenemen, dat is het toverwoord. Je 
neemt altijd iets mee tijdens zo’n avond. 
Tijdens de leden-info-avonden laten leden 
hun bak zien. Iedereen doet het op zijn ei-
gen manier, een manier waarvan je zeker 
iets kunt leren. Ook de verenigingsavond 
kunnen gezellig, maar ook leerzaam zijn. 
Tijdens de afgelopen verenigingsavond 
werd bijvoorbeeld de werking van de 
zwemblaas uitgelegd, ten minste dat is 
bij mij blijven hangen. Dat heb ik geleerd. 
En zo geldt dat voor iedereen. Het kan de 
naam van een vis zijn, informatie over het 
leefgebied van de vis en zelfs de ma-
nier hoe deze vervoerd wordt vanuit zijn 
leefgebied. Altijd leer je iets, neem je iets 
mee. 

Het is dan ook jammer dat de avonden 
zo slecht bezocht worden. We hebben 
nog steeds niet de bezoekersaantallen 
van vóór Corona gehaald. Mensen blijven 
blijkbaar liever thuis om zich te vergapen 
aan praatprogramma’s, fantasy-series op 
Netflix , kritische consumentenprogram-
ma’s of “Ik houd van Holland”. Ze zijn 
vergeten dat ze ook van vissen houden. 
Of ze durven niet meer uit huis te gaan. 
Jammer is dat, want je bent dan minder 
een vereniging waar leden bij elkaar ko-
men en je van elkaar kunt leren of elkaar 
kunt inspireren. Het verenigingsgevoel 
krijgt dan minder body en dat is jammer 
voor de vereniging en haar leden. 

Daarom een oproep van het bestuur 
om onze verenigingsavonden meer te 
bezoeken. Je leert ervan, kunt ook nog 
een plantje, een boek of een stuk hout 
meenemen en het is nog gezellig ook. 

We hopen dan ook dat we je op de 20ste 
oktober welkom mogen heten. Het belooft 
weer een interessante en leerzame avond 
te worden met een lezing van Peter Oran-
je, getiteld: “Juweeltjes uit Azië.”

Het bestuur. 



Wonderlijk wat het zeker voor Willem 
toen hij op 8-jarige leeftijd voor het eerst 
de Astronotus Ocelatus of te wel de 
pauwoogcichlide zag. Als 80-jarige (de 
oudste spreker van het NBAT) kan hij 
zich dat nog goed herinneren. Het was 
een start van een hobby, een cichlide-
liefhebber voor het leven. Hij was ook 
een plantenliefhebber, maar met een 
pauwoogcichlide kon hij dat wel vergeten. 
Dus werd hij ook maar lid van de WAP, 
werkgroep aquariumplanten. Zo maakte 
hij kennis met de Saurures Chinenis, een 
schitterende plant. De sprong naar een 
paludarium is nu niet meer groot en dat 
doet Willem dan ook. Hij toont ons de 
dendrobatus tinctorius. Kikkertjes die hij 
filmde in de “aquahortus”. Daarna liet hij 
ons het anemoonvisje zien en de overstap 
naar het zeepaardjes is dan ook weer niet 
groot. Willem was duidelijk begonnen om 
ons het wonderlijke van het “waterleven” 
te laten zien, dat hij zoal is tegengekomen 
gedurende 72 jaar aquariumliefhebber te 
zijn. 

De hele breedte van de hobby heeft 
hij laten zien en hij ging zelfs in op de 
anatomie van de vis. Uitgebreid vertelde 
hij over de zwemblaas van de vis. Met de 
zwemblaas compenseert de vis de druk 
van het water van buiten en creëert zo 
drijfvermogen. Er zijn vissen zoals haaien 
die geen zwemblaas hebben. Zij moeten 
dan ook constant in beweging blijven en 
kunnen niet drijven in het water. Als zij 
rusten, doen ze dat dan ook op de bodem. 

Hij doet ook verslag van de kweek van de 
pauwoogcichlide, met als resultaat meer 
dan 2.000 larven. Bijzonder is dat deze 
vissen zand happen en dit op de larven 
gooien, waarschijnlijk om de schaal te 
breken. Daarna bespreekt Willem nog 
enkele hagedissen, regenboog korenaars 
vissen en de Aquidens cichliden. 

Wonderlijke, leerzame verhalen. Te veel 
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Onze aquariumwereld …..een wonder
door Willem Postma Ledenavond donderdag 15 september
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om ze op papier te zetten, je had er dan 
ook bij moeten zijn, dan had je er met 
volle teugen hiervan kunnen genieten. 

Kees Koens

8



9

Youtube aanrader van deze maand!
juni 2022

In deze rubriek wordt 
er aandacht geves-
tigd 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.

nano jungle tank
https://www.youtube.com/watch?v=N3t-
MVj0tI9s  
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https://www.youtube.com/watch?v=N3tMVj0tI9s
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Cambarellus diminutus
Kleinste Dwergkreeft in de spotlight 

Wetenschappelijke naam: Cambarellus 
diminutus
Nederlandse benaming: Kleinste Dwerg-
kreeft

Grootte: Bij houden in het aquarium tot 
net 2,5 cm lichaamslengte, geleverd 
worden jonge kreeften.
Levensverwachting: 2 jaar
Aanbevolen aquariumgrootte: vanaf 15 l 
inhoud

Waterwaarden:
Temperatuur 15-25 °C
pH: 6.5 – 7.8
Hardheid: 2 – 18° dGH

Voer:
Alleseter; naast het gebruikelijke in de 
handel verkrijgbare speciaalvoer voor 
kreeften ook censuur en granulaatvoer 
voor vissen. Kleine slakken zonder behu-
izing staan eveneens op het menu.

Het houden:
Deze dwergkreeften vertonen noch de 
neiging de bodem blijvend om te graven, 
noch de waterplanten te verorberen. Bij-
gevolg richt men het aquarium met zand 
of fijn grind als substraat voor wortelende 
planten in. De keuze van de waterplanten 
wordt bepaald door de watertemper-
atuur en de sterkte van de belichting. De 

kreeften gebruiken in het bijzonder de 
fijngetakte soorten zoals in de natuur als 
klimhulp.

Het bekken kan met wortelhout en 
natuurstenen gestructureerd worden. 
Ook met dichte moskussentjes of enige 
vergane loofboombladeren kunnen schu-
ilplaatsen gevormd worden.

Om voor Cambarellus diminutus opti-
male omstandigheden te creeren, dient 
een motorfilter of een luchtaangedreven 
binnenfilter voor de nodige beweging van 
het water te zorgen. Bovendien worden 
zo kleine vervuilingen uit het water 
verwijderd. Door het water regelmatig te 
verversen vermindert men de belasting 
van het water.

Vermenigvuldiging:
De geslachtsverschillen zijn bij alle 
Cambariden (tot deze familie behoort de 
Kleinste Kreeft) zeer duidelijk en zelfs bij 
kleine dieren al zeer goed te herkennen. 
De paring gebeurt meestal heimelijk en 
men wordt eerst dan op de toekomstige 
nakomelingen geattendeerd, als men het 
vrouwtje met eieren onder haar achterlijf 
door het aquarium ziet trekken.

De ontwikkeling van het bevruchtte ei tot 
zelfstandige jonge kreeft voltrekt zich 
bij de Cambarellus shuffeldtii Rivier-
kreeft binnen ong. drie weken. Als de 
nakomelingen de moeder verlaten dienen 
de volwassen kreeften uit het aquari-
um verwijderd te worden, omdat ze het 
eigen kroost vroeger of later als voedsel 
beschouwen. Bij gevarieerde voeding, 
regelmatige verversing van het water en 
temperaturen tussen 20 en 24 °C is de 
groei voorspoedig.
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Gezelschap:
Gezelschap bestaande uit dwerggarnalen 
kan tot verlies onder de garnalen leiden, 
daar sommige kreeften hen belagen. 
Kleine vreedzame vissen zijn weliswaar 
geschikt, hoewel de kreeft-nakomelingen 
het dan moeilijker hebben te groeien.

Gezamenlijke houding met andere 
Cambarellus-soorten dient te worden 
vermeden, daar toevallige kruisingen niet 
uitgesloten zijn.

Tip:
Door het aquarium volledig af dekken 
zorgt u ervoor dat de kreeften niet kunnen 
uitbreken. zelfs een kleine opening om 
te voeren of voor de verwarmingsstaaf, 
filtertoe- en afvoer word door de kreeften 
gevonden.

Belangrijk:
Deze kreeftsoort dient niet in onze 
buitenwateren uitgezet te worden, daar 
zij doorgaans onze inheemse soorten in 
gevaar kan brengen.

Tips voor het juist inzetten van de dieren:
De zakjes en/of plastic schalen minstens 
30 minuten gesloten in het aquarium lat-
en drijven, zodat de temperatuur zich kan 
aanpassen. Daarna het zakje of schaaltje 
voorzichtig openen en de dieren met het 
water in een kleine emmer overdoen en 
langzaam ongeveer dezelfde hoeveel-
heid aquariumwater toevoegen, zodat de 
dieren langzaam aan de verschillende 
wateromstandigheden kunnen wennen. 
Na ong. 20 minuten brengt u de dieren 
voorzichtig uit de emmer over in het 
aquarium zonder het water uit de emmer.

 

Auteur

BiancaB

Copyright foto’s

Marc Bloemen
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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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Aquariumplanten voeding op maat

WERELD-DIERENDAG AKTIE
Voor alle leden die op  aanwezig zijn een  7 oktober gratis

plantenvoeding pakket.

Heb jij een plantenbak?
Dan weet je waarschijnlijk ook dat  meststoffen voor 

je aquariumplanten belangrijk zijn. Zonder die 
stoffen groeien ze slecht of  helemaal niet, en slechte 

plantengroei leidt vaak tot algen.
 

Met onze plantenvoeding voorkom je algen en zorg 
je voor stikstof-efficiëntie.

Ook maken wij speciaal voor U, plantenvoeding op 
maat. Kijk voor meer informatie op:

www.aquafertilizers.com



Op 1 oktober is Anthony zijn eigen bedrijf 
gestart in de verkoop van plantenvoeding 
op maat voor het aquarium.  Anthony 
heeft al via verschillende wegen promotie 
gemaakt van zijn startende onderneming. 
Hierdoor zijn de eerste 100 tal bestellin-
gen al een feit en is hij inmiddels dage-
lijks druk bezig om deze op tijd op de post 
te krijgen bij zijn nieuwe klanten. Toch 
kon hij gelukkig nog wat tijd voor ons 
vrijmaken om tijdens deze ledeninforma-
tieavond te laten zien wat hij zoal ver-
koopt en waarin zijn plantenvoeding zich 
onderscheidt van de rest. Allereerst richt 
hij zich vooral op de verkoop van planten-
voeding in vaste stof vorm die je zelf thuis 
nog moet oplossen in 1 of 0,5 liter water. 
Het voordeel van vaste stof is dat het lan-
ger goed blijft en de verzendkosten extra 
laag blijven omdat het als brievenbus post 
geleverd kan worden. 

De producten die hij verkoopt zien er net-
jes verzorgt uit door dat ze geseald zijn in 
een robuuste verpakking. Alle producten 
zijn voorzien van een mooi en duidelijk 
label met tevens informatie over de be-
reiding van de vloeistof en de aanbevolen 
dosering na gelang de condities in het 
aquarium (veel vs weinig licht, wel/geen 
CO2). Zijn basis voeding is Tenso+ wat 
voor veel aquariums al voldoende moet 
zijn om te korten aan te vullen. Mocht het 
aquarium veel rode planten hebben dan 
kan er extra bij bemest worden met Fe2+. 
Het zelfde geldt wanneer door een klein 
visbestand niet voldoende fosfaat en/of 
nitraat aanwezig is dan kan dit allemaal 
separaat aangemaakt en toegevoegd wor-
den. Voor elk tekort in het aquarium lijkt 

Anthony een zakje te hebben om dit aan 
te vullen. Dit maakt zijn plantenvoeding 
uiterst geschikt voor de aquariaan die 
door middel van meten gericht de voeding 
wilt sturen naar de optimale waarden 
in het aquarium. Toch is dit niet wegge-
legd voor iedereen en daarom verkoopt 
Anthony ook complete oplossing in de 
vorm van 2 vloeistoffen genaamd Doop 
A+B die men dagelijks om en om kan 
toevoegen voor een optimaal resultaat.
Aan het einde van de avond kregen alle 
belangstellende een gratis proefkit  
waarmee zijn nieuwe producten eens in 
de praktijk konden gaan uittesten. Ik wil 
Anthony bedanken voor de gezellige en 
leerzame avond en hoop voor hem dat hij 
het nog heel druk mag hebben met zijn 
nieuwe onderneming.
Michel
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AquaFertilizers door Anthony van Aarle
Ledeninformatieavond vrijdag 7 oktober 2022
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Het laatste weekend van juni hebben we 
als vereniging traditioneel ons uitje met 
BBQ op de planning staan ter afsluiting 
van het eerste helft van het jaar. Deze 
keer was Diergaarde Blijdorp aan de 
beurt. We verzamelde ons bij de Oliemeu-
len en vertrokken met een 5-tal wagens 
richting Rotterdam. Onderweg erna toe 
passeerde er een paar flinke buien os 
maar eenmaal aangekomen op bestem-
ming was het gelukkig droog. Bij binnen-
komst gingen we natuurlijk eerst met ze 
allen naar het Oceanium. Helaas was het 
niet mogelijk geweest om een rondleiding 
achter de schermen te krijgen maar des-
ondanks was het indrukwekkend om daar 
te wandelen omringd door de vele aquaria 
(groot en klein). Ondanks de kwantiteit 
aan aquaria was het wel jammer dat 
de meeste aquarium geen enkel koraal 
bevatte. Dit is wel iets wat je op ze minst 
van zo groot aquarium zou verwachten. 
Na het bezoek aan het aquarium gingen 
de meeste van ons uiteen om de rest van 
het park te ontdekken. Ze hebben bijvoor-
beeld een hele mooie vlinder binnen tuin  

waar je in een tropisch oerwoud waant 
(inclusief de daar bijhorende luchtvoch-
tigheid). Het park zelf is opgedeeld in 

verschillende stukken waarbij elk stuk 
een continent vertegenwoordigd. Zo is 
er een mooie Afrika route die je langs 
een prachtig giraffe  verblijf lijdt. Ook het 
Azië deel is het bezoeken waard met de 
mooie Japanse tuinen en de vele kleur-
rijke  vogels. Ook de kinderen hebben 
zich niet hoeven vervelen. Naast de vele 
verscheidenheid aan dieren was er meer 
dan voldoende mooie grote speeltuinen 
voor handen om er de hele middag te ver-
maken. Wanneer men door dit park loopt 
zou je haast vergeten dat het bijna hartje 
centrum Rotterdam ligt. Na een gezellige 
en zonnige middag was het weer de hoog-
ste tijd om terug te keren richting Tilburg. 
Toen we eenmaal de BBQ op hadden 
staan begon het helaas net met regenen. 
Gelukkig wisten Jan en Martijn raad en 
met de hulp van een aantal leden hadden 
we snel een grote uitklapbare tent staan 
waaronder we ons vlees konden bakken 
op de BBQ. In de grote witten tent was 
er meer als plaats genoeg om iedereen 
te herbergen en zo kon het slechte weer 
van die avond onze pret niet drukken. 
Aan het einde van de avond verliet ieder 
vol en voldaan de  Oliemeulen en kan ik 
concluderen dat we weer een succesvolle 
afsluiting hebben gehad voor de eerste 
helft van dit jaar.
Michel

22

Uitje Blijdorp en vereniging BBQ
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AGENDA
club avonden 

Programma 2022:

Eropuit 2022
zaterdag 22 oktober

Twee keer per jaar bezochten we met 
een aantal leden aquariumzaken. De 
reiskosten werden door de vereniging 
betaald en je was alleen geld kwijt voor 
een gezamenlijke lunch. Per keer namen 
tussen de 6 en 10 leden hieraan deel. 
Ook dit jaar gaan we er weer op uit. 
Alleen bezoeken we nu maar één 
aquariumzaak per keer, maar dan wel 
een grotere winkel dan gemiddeld. Het 
zijn ook aquariumzaken die verder weg 
liggen, eventueel ook over de grens. Ze 
hebben een groter assortiment en heb-
ben misschien ook wel producten   
die niet in Nederland worden aangebo-
den. Misschien zijn ze ook wel anders 
geprijsd. Op onze tweede “Eropuit” dag 
gaan we naar ZooZajac in Duisburg.

Zin om mee te gaan, geef je op tijdens 
een van onze bijeenkomsten bij Kees 
(cbmkoens@gmail.com) of via onze mail. 

Het bestuur
Zoozajac
Konrad-Adenauer-Ring 6
47167 Duisburg
Tel. 0203-45045-200
Tilburg - Duisburg  (148 km)
https://www.zajac.de/

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

Externe agenda zie website.
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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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