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Koersel, 27 maart 2019

Beste leden,
Beste Discusvrienden,

Hierbij nodigen we jullie uit op onze volgende ledenvergadering:

2

Dinsdag
april 2019 vanaf 20.00u.
in Zaal Gildenhuis, Pertendonckstraat 14
te 2520 Broechem

Problemen met discussen?!
door
mezelf
De onderwerpen van vanavond? Enerzijds een vervolg op de vorige vergadering. Heel wat leden hadden zo nog hun
bedenkingen en opmerkingen... Denken we niet alleen aan ziekten... maar ook algen en waterwaarden... We gaan deze
avond wat verder in op de door de aanwezigen gestelde vragen.
En in parasietvrije vissen (of discussen) geloof ik ook niet. Ik heb er nog geen gezien! Maar wanneer moeten we ingrijpen!?
We zullen nog niet stilstaan bij de normen en karakteristieken die een goede microscoop zou moeten hebben... als we er
eentje willen aanschaffen. Dat is voor de volgende maand! Sorry, nog even geduld.
Anderzijds: het discuskampioenschap in Frankrijk (Grigny, Parijs) van dit Weekend. Aan de hand van wat dia's een
sfeerbeeld van een kampioenschap waar enkele Belgen aan meededen en in de prijzen vielen/hopelijk in de prijzen zullen
vallen. Meer hierover dinsdag.
Niet te missen avond !?
En dinsdag is ook de laatste kans om je lidgeld nog in orde te brengen ... voor diegenen die het nog niet gedaan hebben
natuurlijk. Het eerste Discusvriendmagazine van 2019 is in de maak en we zijn onverbiddelijk... Dit laatste is nog een zin van
de vorige ledenbrief. Je kent de reden wel van de vertraging. Het is ook nog een extra kans om je lidgeld te regelen voor je
naam van de verspreidingslijst wordt geschrapt.
En denk er aan: we vergaderen we de EERSTE dinsdag van de maand!
Nadien wordt er, zoals gewoonlijk, nog wat nagepraat.

Tot dinsdag!?
Met vriendelijke groeten,
Eddy,
Voorzitter

