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“Verenigingsavond 19 januari 2023”

De verenigingsavond van 19 januari is als volgt samengesteld:

1. 19.30 Inloop “De Oliemeulen” 
 Aanbieden en etaleren artikelen voor de G&N-beurs 

2. 20.00 Algemene ledenvergadering 
 
 opening door bestuur 
 Goedkeuring notulen 2022 
 Jaarverslag van de secretaris 
 Jaarverslag van de penningmeester over 2022 
 Te verlenen decharge over 2021 en 2022 
 Samenstelling kascommissie 2023 
 Samenstelling bestuur 
 Bespreking begroting 2023 
 Plannen/activiteiten 2023 

3. 21.00 Pauze 

4. 21.30 Aanvang G&N-beurs  
 Bekijken aanbod van aquariumartikelen 
 Inschrijven op de artikelen 
 Bij meerdere inschrijvingen het lot laten bepalen wie de  
 gelukkige is.  
 
5. 22.30 Einde beurs 
 Meenemen en opruimen spullen. 
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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

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

jan 2023  |   JAARGANG 73
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NIEUWS!!
AV-Onsgenoegen WhatsApp groep
In dit nieuwe jaar willen wij als aquarium vereniging een WhatsApp groep 
starten die alleen beschikbaar is voor de leden van onze vereniging. Het idee is 
om het contact en betrokkenheid tussen de leden te vergroten. Leden kunnen 
onderling tekst, foto’s en films delen die gerelateerd zijn aan de aquariumhobby. 
Als voorbeeld: iemand heeft een vraag over bestrijding van alg en leden kunnen 
input leveren, maar ook gewoon foto’s of filmpjes delen van je aquarium om 
anderen mee te laten genieten van onze hobby is natuurlijk ook mogelijk. 
De WhatsApp groep volledig op vrijwillige basis en leden worden pas toegevoegd 
als zij zich daar voor opgegeven hebben bij het bestuur. Mocht je interesse 
hebben meldt je dan snel aan door een mailtje te sturen naar: 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 bestuur
van bestuur

Los van alle problemen zoals oorlog, 
stikstof, klimaatverandering en wat al 
niet meer, voelt het ook fijn om een jaar te 
kunnen beginnen zonder Corona of ande-
re levensbedreigende virussen. Het geeft 
een positief gevoel aan het nieuwe jaar en 
met dat gevoel wenst het bestuur dan ook 
al haar leden een “gelukkig nieuwjaar” 
toe. 
Gezondheid en persoonlijk geluk voor-
op, maar we wensen je ook toe om nog 
meer van de aquarium-hobby te kunnen 
genieten. Als bestuur gaan we daar een 
bijdrage aanleveren. Natuurlijk weer door 
het organiseren van de verenigingsavon-
den, maar er is meer. Zo organiseren we 
voor het eerst een zogenaamde G&N-
beurs en verzorgen wij ook de uitslag van 
de districtskeuring op 11 maart. 

Daarnaast hebben we een “OPSTAP-pro-
gramma” opgesteld. In dat programma 
staan acht activiteiten vermeld waar 
je als lid aan deel kunt nemen. Denk 
hierbij aan bakkenschouwen, bezoek 
aquariumwinkels en een bezoek aan 
dierentuinen. Maar ook op visite bij Piet 
Hectors (topaquarium) en een excursie op 
het verdronken land van Saaftinge. Een 
uitgebreid en divers programma, waarbij 
het bestuur hoopt dat er voor ieder iets 
interessants bij zit. 

Dat alles maakt dat ons weer een goed 
jaar te wachten staat, vol van activiteiten 
rondom onze hobby. Activiteiten waaraan 
je deel moet nemen omdat het je plezier 
in de hobby vergroot. Want 2023 wordt 
een goed jaar, maar door zelf actief te 
zijn, wordt het nog beter. Het bestuur
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Uitslag verenigingskeuring
door Bram Rozier

Als je maar vier bakken hebt te keuren 
dan kun je voor de uitslag uitgebreid de 
tijd nemen en dat deed Bram dan ook. Hij 
begon met het benoemen van de positieve 
kanten. Plantengroei, compositie en het 
visbestand werden besproken. Hij merkte 
planten op die vandaag de dag niet zo veel 
in de hobby voorkomen en constateerde 
ook dat ze er dikwijls goed bij stonden. 
Maar hij benoemde ook de minpunten zo-
als algengroei, dat de verhouding tussen 
de planten niet helemaal juist is of dat er 
te weinig contrast is. Te dichte beplanting, 
te weinig doorkijkjes , onjuiste viskeu-
ze voor dit biotoop en soms te kleine 
grindplekken. Kortom elke bak werd goed 
besproken op een beschrijvende positieve 
manier zonder daarbij de verbeterpun-
ten te vergeten. Verbeterpunten waar de 
deelnemende leden iets mee konden. 

Het gevolg hiervan is dat de toeschouwers 
op deze manier veel konden leren van het 
inrichten van een bak. Alle aspecten van 
het aquariumhouden werden besproken, 
best leerzaam dus. Veel belangrijker dan 
de uitslag, hoewel de deelnemende leden 
het daar misschien niet mee eens zullen 
zijn.
Weer was het Arie, die als beste van de 
vereniging werd aangemerkt, daar was 
geen ontkomen aan. Mooi toch!!!

Kees 
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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.

12 of the largest aquariums in the world
https://www.youtube.com/watch?v=6S-
FMlLdYHEI
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https://www.youtube.com/watch?v=6SFMlLdYHEI
https://www.youtube.com/watch?v=6SFMlLdYHEI
https://www.youtube.com/watch?v=6SFMlLdYHEI
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Geosesarma sp.
Vampierkrab in de spotlight 

De Geosesarma is in Nederland het 
meest bekent onder de naam Vampierkr-
ab of kortweg Vampier, maar wordt ook 
nog wel eens Carnavalkrab genoemd. 
Van oorsprong komt hij uit Indonesië en 
Sulawesi. Het is een kleine krab, zijn 
rugschild wordt maximaal 3 cm breed en 
met poten mee wordt hij niet breder dan 6 
cm. Ze worden gemiddeld 2 tot 4 jaar oud.

De Vampier bestaat in het paars, rood en 
oranje. Vaak hebben ze een witte, oranje 
of gele vlek op hun rugschild. Ze dank-
en hun naam aan hun oranje ogen. Het 
geslachtsonderscheid is niet heel moeilijk 
te zien. Het vrouwtje heeft een breder 
buikschild dan het mannetje. Het bedekt 
bijna haar hele buik. Deze is zo groot 
om haar eieren goed te kunnen dragen. 
Daarnaast zijn ze vaak wat minder fel van 
kleur en hebben ze wat kleinere scharen 
dan de mannetjes.
Voer
Het zijn voornamelijk carnivoren, maar 
eigenlijk lusten ze alles.. Behalve spe-
ciaal krabbenvoer eten ze ook garnalen, 
diepvriesvoer als muggenlarven, artemia 
en daphnia, meelwormen, stukjes vis 
en kleine insectjes zoals stofkrekels en 
fruitvliegjes. Daarnaast zijn ze ook erg blij 
met gekookte groenten (zonder zout) en 
fruit. Vis kan vers gevoerd worden, maar 
mag ook uit blik (op eigen sap, niet in 
olie!). Veel krabben eten ook garnalenko-

rrels of visvlokken. Let er vooral op, dat 
ze afwisselend gevoerd worden. Ze eten 
zowel boven als onder water.
Verzorging
Voor een paartje is een paludarium van 
25 liter groot genoeg, voor een groepje 
van 4 dieren moet de bak minstens 50 
liter zijn. De Vampierkrab is leeft zowel 
boven als onder water. Daarom hebben 
ze een paludarium nodig met zowel land 
als water. De beste verhouding is 75% 
land en 25% water. Ze hebben veel ruimte 
nodig om zich te kunnen verstoppen. Dan 
voelen ze zich veiliger en zullen ze zich 
vaker laten zien.
Vampiertjes zijn, net als andere krabben, 
klimmers. Ze kunnen via de kitnaden of 
hoge planten de bak uit klimmen. Zorg er 
dus voor dat er gaas over de bovenkant 
van de bak gespannen is. Dan kom je niet 
voor verrassingen te staan.
De temperatuur moet tussen de 20 en 
28° zijn. Houd deze goed in de gaten, 
vooral in de zomer als het warm in huis 
is. De krabben kunnen erg slecht tegen 
temperaturen boven de 28°. Wanneer 
de temperatuur hoger wordt, gelijk de 
bovenkap eraf halen en de lampen uit 
doen zodat de warmte er zo veel mogelijk 
uit kan. Boven de 24° zijn ze actiever dan 
eronder. In de nacht mag de temperatuur 
iets zakken, maar nooit onder de 18°. 
De luchtvochtigheid moet tussen de 75 
en 85% blijven. Om dit goed op peil te 
houden, kun je regelmatig sproeien met 
een plantenspuit. Het watergedeelte moet 
groot genoeg zijn voor de krabben om er 
in te passen. Ze gebruiken het om in te 
vervellen. Het hoeft dus niet erg diep te 
zijn, 5 tot 15 cm diep. Haal de vervellingen 
er niet uit, ze eten deze.
Zorg er voor dat de krabben makkelijk het 
water in en uit kunnen. Het water moet 
wekelijks helemaal ververst worden. 
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Er kan gewoon kraanwater gebruikt 
worden maar zorg wel dat het nieuwe 
water al op de juiste temperatuur is. 
Het landgedeelte is hun belangrijkste 
leefgebied. Dit kan beplant worden met 
verschillende tropische planten. Hoewel 
ze deze over het algemeen niet eten, is 
het wel belangrijk dat ze niet giftig zijn. 
De krabben vinden het heerlijk om een 
stukje mos te hebben. Daarbij is mos een 
plant die goed vocht vast houd. Als bodem 
kan gekozen worden voor aarde of zand. 
Liefst hebben ze beide. Potgrond en turf 
zijn niet geschikt vanwege de hoge zuur-
graad en de bacteriën erin die problemen 
kunnen geven bij het vervellen. Stenen 
en hout waarderen ze erg, ze klimmen 
graag. Ook dode bladeren en humusgrond 
worden erg op prijs gesteld. Vooral zwan-
gere vrouwtjes graven hier graag in.
Gezelschap
De Vampier is een vredelievende soort en 
is een echt groepsdier. Alleen is hij niet 
gelukkig en zal hij zich bijna niet laten 
zien. Houd ze daarom met minstens 2 
dieren. Ze zitten graag bij of op elkaar. 

Houd bij voorkeur meer vrouwtjes dan 
mannetjes. Het is raadzaam om ze alleen 
met hun eigen soort te houden, hoewel 
ze eventueel wel samen kunnen met wat 
vissen of garnalen. Maar dan moet uiter-
aard het watergedeelte in hun paludarium 
groot genoeg zijn.
Kweek
Een vrouwtje legt 20 tot 40 eieren per 
keer. De eieren zijn ongeveer 1 mm. De 
draagtijd is ongeveer 15,5 weken, afhan-
kelijk van de temperatuur en de lucht-
vochtigheid. In tegenstelling tot andere 
krabben kent de Vampier geen larveper-
iode. Ze worden als volmaakte krabbet-
jes geboren. Je merkt dat het vrouwtje 
zwanger is, als het buikschild wat open 
gaat staan. De meeste Vampiertjes gaan 
het water in om hun jongen af te werpen. 
Omdat de ouders actief op de jongen ja-
gen, is het aan te raden om enkele jongen 
apart te zetten. De verschillende soorten 
(kleurslagen) kruisen onderling.

Auteur en foto KArinD
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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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De naam van deze beurs klinkt een beetje 
populair, maar het betekent niet meer 
dan “Geef en Neem beurs”. Een beurs 
waarbij leden van een vereniging aqua-
riumbenodigdheden aan elkaar kunnen 
geven en ook weer spullen mee kunnen 
nemen. G&N spreek je uit als GEN en 
dat is ook een toepasselijk woord. Het zit 
namelijk in onze genen om als leden van 
een aquarium-vereniging iets voor elkaar 
te betekenen. Je helpt elkaar bij het 
uitoefenen van de hobby. Nu gebeurt dat 
door aquariumspullen die je over hebt, 
beschikbaar te stellen aan andere leden.  

Dat je spullen over hebt is een veelvoor-
komend verschijnsel. Zo heb je bijv. een 
aquarium met een externe filter, maar 
je besluit om een beter filter te kopen. 
Dit gebeurt dan ook en het oude filter 
verdwijnt in een of andere kist met de ge-
dachte dat je deze nog wel eens een keer 
zou kunnen gebruiken. Dikwijls is dat 
echter niet zo en als je vijf jaar later weer 
eens ergens naar op zoek bent, kom je 
de filter weer tegen. Deze filter is echter 
nog steeds goed bruikbaar en een andere 
aquariaan zou daar nog veel aan hebben. 
Zo heb ik zelf ooit een ph-pen gekocht om 
de ph van het water 
te meten, maar ben ik 
ondertussen overge-
gaan op de PH-con-
troller van Dennerle. 
Ik heb nu wel deze ph-
pen over en misschien 
is een ander lid van de 
vereniging daar wel 
blij mee. 

Kortom spullen 
genoeg, waar we een 
ander lid zomaar blij 
mee zouden kun

nen maken. Ze worden alle op de beurs 
aangeboden. Mocht je zelf nog bruikbare 
spullen hebben, neem ze mee en biedt 
ze op de beurs aan. Andere leden die 
erin zijn geïnteresseerd kunnen deze dan 
meenemen. Als er meerder leden geïn-
teresseerd zijn, wordt het desbetreffende 
artikel onder de geïnteresseerden verloot. 
Het gaat om “geven & nemen”, er komt 
geen euro aan te pas. 
Geef!
Dus heb je nog bruikbare aquariumspul-
len, neem ze mee naar de verenigings-
avond van 19 januari en stel ze beschik-
baar aan de andere leden. 
Neem!
Heb je nog iets nodig voor je aquarium, 
kom naar de verenigingsavond van 19 
januari en kijk of er iets van je gading bij 
ligt. De andere leden helpen je graag.
 
De G&N-beurs wordt gehouden op don-
derdag 19 januari 2023, aansluitend op de 
algemene ledenvergadering. 

Kees Koens 
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G&N-beurs
donderdag 19 januari 2023
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Gelukkig was 2022 weer bijna een nor-
maal jaar. Terwijl we in januari nog een 
online quiz hebben moeten organiseren, 
konden we gedurende alle andere maan-
den weer fysiek bij elkaar komen. Niet 
meer in zo’n grote getalen als voor Coro-
na met een gemiddelde van 12 bezoekers 
per ledenavond. Velen kunnen moeilijk de 
weg terugvinden naar onze verenigings-
avonden, corona heeft ertoe geleid dat 
leden liever thuisblijven. Jammer is dat 
wel. De lezingen waren divers en boeiend 
genoeg en werden alle beoordeeld met 
een “goed” tot “zeer goed”. 

Datzelfde geldt ook voor onze leden-in-
fo-avonden. Het waren nu vooral de leden 
die andere leden informeerden. Zo vertel-
de Anthony over zijn op te zetten onder-
neming op het gebied van plantenvoeding 
en verraste hij ons ook nog een keer met 
een presentatie van zijn producten en 
een gratis proefpakket. Het aquarium van 
Molenwijck werd een keer gepresenteerd 
door Kees en ook Michel presenteerde 
zijn aquarium. Lizz plezierde ons in juni 
met haar verhaal over haar goudvissen en 
de keuzes die ze daarin heeft gemaakt. 
Na de vakantieperiode waren het Wilco 
en Koen die hun zeeaquaria lieten zien. 
Avonden met volop interactie tussen de 
leden. Avonden waarop onze vereniging 
op zijn best is, immers de leden zijn er 
voor elkaar en dat gebeurde juist op die 
avonden. Helaas werden deze avonden 
slecht bezocht waardoor “De Oliemeulen” 
heeft besloten om ze niet langer door te 
laten gaan. 

Tijdens de “eropuit” dagen was er dit jaar 
voor gekozen om naar aquariumzaken 
in het buitenland te gaan. Dat werd dus 
Duitsland met een bezoek aan “Aquetop” 
in Wurselen en “Zoozajac” in Duisburg. 
We zijn daar steeds met 2 auto’s naar 
toegereden en de deelnemende leden zijn 
positief over deze twee uitstapjes. 
Kortom het was best een goed jaar met 
volop verenigingsactiviteiten, alleen jam-
mer van de teleurstellende deelname.
Het ledenaantal blijft daarentegen stabiel 
rondom de 50. Er waren 4 uitschrijvingen, 
waaronder die van Piet Gijselhart, één van 
onze trouwste en markantste leden. Zijn 
overlijden heeft vele oud leden diep ge-
raakt en een gat geslagen in de beleving 
van onze verenigingsavonden. Gelukkig 
hebben we ook drie nieuwe leden mogen 
begroeten, zodat er uiteindelijk slechts 
een afname is van 1. Een ledenaantal 
waar we trots op mogen zijn en een goede 
basis om er weer een jaar volop tegen 
aan te gaan.
De secretaris.
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Verslag secretaris
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AGENDA

Programma 2023:
Een aquarium-vereniging brengt leden 
bij elkaar rond de hobby van het aquari-
umhouden. Dat gebeurde in 2022 tijdens 
verenigingsavonden, LIO-avonden, de 
verenigingsdag en door het bezoeken van 
aquariumwinkels. Dat doel blijft, ook als 
de LIO-avonden niet door kunnen gaan. 

We gaan dat nu doen door in 2023 in 
totaal 10 verenigingsavonden te organi-
seren (zoals gebruikelijk) en 8 uitstap-
jes. Daarbij komt de verenigingsdag te 
vervallen en wordt de BBQ gehouden op 
de verenigingsavond in juni. 

Verenigingsavonden: Deze avonden 
zullen voornamelijk ingevuld worden door 
lezingen, uitslag keuring, ALV en de BBQ. 
We doen dit al 73 jaar en blijven dat op 
deze manier doen.

Opstap: Het opstap-programma bestaat 
eruit dat we naar een locatie gaan en 
daar onze hobby beleven. Dat kan zijn 
dat we een bakkenschouw organiseren, 
een topaquarium gaan bekijken, maar 
ook een bezoek aan een aquariumwin-
kel of zelfs aan een dierentuin behoort 
tot de mogelijkheden. Belangrijk bij het 
OPSTAP-programma is dat het veel leden 
aanspreekt en daarom moet het ook 
gevarieerd zijn. 

We hopen dat in het onderstaand “OP-

STAP-2023”- programma gerealiseerd te 
hebben. 
OPSTAP 2023

Febr: Aquariumwinkel Vitalfish in Bos-
koop/Verduijn Cichlids Zevenhuizen

Mrt:Bezoek topaquaria/Piet Hectors 

Apr:Bakkenschouw zee-aquarium Koen 
Wolters

Mei:Excursie verdronken land van Saaf-
tinge

Juni:Bakkenschouw 

Sept:Bezoek vissentuin: Aquazoo Leer-
dam 

Okt:Bakkenschouw

Nov:Aquariumwinkel Diebo & Oceanlake

Uiteindelijk organiseert de vereniging 
dan in totaal 16 evenementen waaraan 
de leden deel kunnen nemen. We hopen 
daarmee ons doel te bereiken, leden bij 
elkaar brengen rondom de hobby van het 
aquariumhouden. 

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