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Wi st u dat ...

Donald Samyn, Aquatropica Kortrijk
1. Tante

Post ...

Op het adreslabel van dit clubblad staat j e naam en postadres. Is dat helemaal
correct geschreven? Graag maken wij een foutloos clubblad en één foutje in
bijv. het postnummer ofde naam van de gemeente
op het adreslabel is voldoende om eruit te vliegen
bij bpost! Onlangs was één foutieve letter in een stadsnaam
er de oorzaak van dat een clubblad niet werd afgeleverd!!
Ja, Tante Post krijgt computerkuren!!
2. Liever

een pdf?
We kunnen ons voorstellen dat de meerderheid van onze
lezers liever een papieren clubblad leest dan een digitale
versie. Die laatste kun j e moeilijk op het toilet lezen, verbruikt elektriciteit, kun j e niet inbinden, geen vliegen mee
dood slaan, niet onder een tafelpoot steken en zo kunnen
we nog wel enkele voordelen opnoemen.
Maar ik wil iedereen toch wijzen op de schoonheid van zo'n p df-je op j e computer!! Neem nu het clubblad van vorige maand. Een unieke kaft om 2013
aan te vatten sierden de 2 8ste j aargang van Martins troetelkind. Een topfoto,
waaraan Aquariumwereld een punt kan aanzuigen ...
Ofherinner j e nog het oktobernummer van 2012?? Alleen
in kleur is dat artikel over de regenboogvissen te genieten . ..
En wist u dat een Melanotaenia

h erbertaxelrodi de mooiste
zoetwatervis is die ik ooit heb gezien ? Hij staat hier onder
in zwart-wit maar kijk er niet te lang naar want in kleur is
het een juweel.
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Op eenvoudig verzoek krijg j e elke maand gratis, naast de papieren versie, ook
een pdf-je ter beschikking om van te genieten. Maar daarvoor moet j e wel
jouw e-mailadres aan de redactie bezorgen.
Stuur dat vraagje naar redactie@aquatropica.be en j e krijgt ook elke maand 3
dagen vóór elke vergadering een korte nieuwsbriefom j e te herinneren wat j e de
volgende vrijdag kan verwachten in ons lokaal. Nooit meer vergeten te komen!!
Wij beloven j e geen enkel e-mailadres door te geven, noch te gebruiken voor
andere doeleinden dan voor het opzenden van de maandelijkse nieuwsbrief
voor onze eigen vergaderingen.
De papieren versie wordt steeds toegestuurd naar alle leden en sponsors en
wie een bevriend aquariaan een plezier wenst te doen, kan gratis een extra
nummer toegestuurd krijgen als kennismaking.
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