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Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 

 2 september 
OPENDEUR!!! 

                  NIEUWSBRIEF  

                           van de  

 MECHELSE AQUARIUMCLUB vzw 

Beste MAK-kers, 

 

Hopelijk hebben jullie echt enorm aangenaam kunnen genieten van de-
ze zomerse verlofperiode …, 

 hetzij, ver weg, liggend in uw hangmat, onder een blakende zon, een 
staalblauwe, wolkenloze hemel, aan een spierwit zandstrand, met wui-
vende palmbomen, gelegen aan een azuurblauwe zee met prachtige, 
exotisch gekleurde, tropische vissen, en met een heerlijk gekoeld 
drankje om die vervelende dorst te lessen, en een fris, deugddoend, 
briesje om u wat af te koelen …; 

hetzij thuis, met een hete koffie of thee of een ander hartverwarmend 
drankje om uw koude lichaam wat op te warmen, omdat het buiten zo 
koud en winderig is, en het weeral, voor de zoveelste dag na mekaar (in 
juli), pijpenstelen regent, net  echt herfstweer …; 

hetzij, al vloekend, omdat je met een zware hamer op je duim geklopt 
hebt bij het opknappen van één of andere vervelende klus, die al lang 
geleden had moeten gebeuren, en die je altijd maar uitgesteld hebt om-
dat die klus zo lastig was … 

Misschien ligt uw verlofperiode nog in het verschiet, en kan je er nog 
het beste van maken. Doen! In elk geval! 

Als dat niet uit het leven gegrepen is! De verlofperiode zoals ze is! 

Maar nu, alle gekheid op een stokje, en terug naar de MAK-realiteit van 
vandaag bij het einde van de zomer … 

Mogen we jullie toch nog even herinneren aan de komende najaarsacti-
viteiten, die we jullie zéér sterk aanbevelen: 

 

zondag 02.09.2012: onze MAK-opendeurdag in ons clublokaal: ie-
dereen, u, uw familie, vrienden en kennissen, allen hartelijk wel-
kom, met een hapje en een drankje! 

 



zaterdag 08.09.2012: FAK-clubreis naar Nausicaa in Bologne-sur-Mer, Frankrijk. Hou 
deze datum nog altijd vrij! De kostprijs voor deze werkelijk interessante reis bedraagt 
25,00 Euro voor volwassenen en 17,50 Euro voor kinderen tot 12 jaar. Inschrijven kan 
bij onze secretaris, Leo Bosmans, of bij mij. Graag tegen eind augustus. 

weekend zaterdag 06.10.2012 en zondag 07.10.2012: FAK-tentoonstelling bij onze zus-
tervereniging “De Minor Rupel-Vaartland” in zaal “Waterfront”, Galileïlaan 1 te Niel. 
Zeker een bezoekje waard. Of nog beter: neem zelf eens deel aan deze tentoonstel-
ling met een aquarium! Op één van de vorige ledenvergaderingen heeft Wilfried Van 
der Elst ons aangetoond hoe we een aquarium perfect kunnen inrichten. Probeer jij 
het ook eens? Met raad en daad van het MAK-bestuur zal dit zeker en vast lukken! 

zaterdag 06.10.2012 de BBAT-Bondsdag in “San Marco Village”, Boomsesteenweg 9 te 
2627 Schelle, georganiseerd door de BBAT, met ’s middags een heerlijke warme 
maaltijd, en verder interessante voordrachten over onze hobby. Beslist de moeite 
waard om eens zo’n bondsdag bij te wonen! En zeker dit jaar, want Schelle is echt 
niet ver weg vanuit Mechelen. De kostprijs bedraagt 29,00 Euro, alles inbegrepen. 
Inschrijven kan bij mij of onze secretaris, Leo Bosmans, tot eind augustus. 

Mochten jullie nog vragen hebben aangaande deze speciale activiteiten, aarzel echt niet mij 
daarover aan te spreken. 

Ik ben er stellig van overtuigd, jullie talrijk te mogen begroeten op deze verschillende na-
jaarsactiviteiten en ons najaarsprogramma vanaf september, met ongetwijfeld interessante 
onderwerpen, die je verder in deze nieuwsbrief kan ontdekken. 

Verder zijn wij al volop bezig met het opstellen van het MAK-jaarprogramma voor 2013. Als 
jullie graag één of ander onderwerp in verband met aquaristiek of terraristiek behandeld 
willen zien, laat het ons alstublieft weten. Hetzij met een bestuurslid daarover aan te spre-
ken, hetzij met een berichtje achter te laten in de ideeën-brievenbus in ons clublokaal. Jij 
hebt vast en zeker ook één of meerdere ideeën. Laat het ons gerust weten! Uw ideeën ma-
ken het jaarprogramma voor 2013 des te interessanter. 

Goed, hierbij laat ik het, want het is weeral een hele boterham. Ik hoor graag jullie reacties! 

Met zomerse en aquaristische groeten, 

Eliane, 

voorzitter 



MAK Bibliotheek Nieuws 

Nieuw reglement                 

Uitleen van boeken – DVD s – CD s of andere! 

Voor het uitlenen van boeken vragen we een borgsom van 5€ ( deze krijg je 

terug bij het binnenbrengen binnen de maand na ontlening, opgelet => te laat 

is verlies van uw borgsom) 

Voor de DVD, CD of naslagwerk is een borgsom van 10€ van toepassing! 

 

Een dringende oproep aan leden die nog boeken in bezit hebben.  

We passen dit reglement toe vanaf de 2 de vergadering van september.  

We willen de andere lezers in de gelegenheid stellen om ook dat boek dat u nog heeft te 

kunnen lezen. 

Verantwoordelijke bibliotheek :Georges De Roeck 

Nieuwe boeken  

Identifying Corydoradinae Catfish 

 

Door Ian A. M. Fuller & Hans-Georg Evers  

Een uitgebreide gids voor de identificatie van Corydoradinae dwerg-

panstermeervallen,  omvat alle bekende soorten Aspidoras, Brochis, Co-

rydoras, Scleromystax en alle C-nummers tot C145. Verdere informatie 

over de vindplaats, details, etymologie en grootte in het aquarium. 

Identifying Corydoradinae Catfish Supplement 1 

Door Ian A. M. Fuller & Hans-Georg Evers  

Corydoradinae Catfish Supplement 1 is een 140 pagina tellend boek met 

82 nieuwe soorten. 8 daarvan zijn nieuwe beschrijvingen, 14 nieuwe C-

nummers en 60 CW-nummers. Het heeft ook een extra hoofdstuk vanaf 

Markos Alexandrou & Martin Taylor van Bangor-universiteit, waarin het 

werk dat ze gedaan hebben wordt uitgelegd en  nieuwe voorstellen voor mogelijke toe-

komstige werkzaamheden. 

Das Leben im Wassertropfen.  

Mikroflora und Mikrofauna des Süßwassers. 

Leven in een druppel water. Microflora en micro fauna van zoet water. 

Indien je wat dieper wil ingaan op de leefwereld in het water dan is dit  

boek  zeker een aanrader . 



 

BBAT - events - organisaties andere verenigingen. 



 

SEPT               2  OPENDEUR !!! 

 11  Inrichten + verloten nano-aquarium 2  

 25  Filmvoorstelling 

    

OKT 6&7  FAK-tentoonstelling De MINOR Rupel vaartland (zie blz. 4) 

 9  kweekervaringen “Crystal Red”-garnalen  

 23  “Kweken van tropische vissen” (Gilbert Maebe)  

    

NOV 13  kweken van Rivulussen  

 27  “Nano-aquaria & aquascaping” door E. Nagels  

    

DEC 11  Voorstelling programma 2013 - quiz  

Jaarprogramma 2012 

Familiaal Nieuws 

 

‘t ‘KELDERKE’  

Ook open op zondagmorgen!!! Van 10 tot 12.30 u. 

Frisse pint een  gezellige babbel en …meestal 

ook enkele Mak-kers aanwezig 

Van harte beterschap gewenst aan Chris, 

echtgenote van Dirk d’Hertogh 

Spoedig herstel gewenst aan Eddy Selderslaghs, 

voorzitter BBAT 



BBAT - events - organisaties andere verenigingen. 
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Eugene CAUTAERT   

Batelsesteenweg 188                Redactie. 

B-2800 MECHELEN                Ondervoorzitter 

0498 490 493                 Verzending nieuwsbrief 

E-Mail: eugene.cautaert@mechelseak.be  

Tinne CECAT   Financieel directrice 

zie Johan DE BEIL                   015/  55 31 24 

Johan DE BEIL                Magazijn  

Groothoeveweg 14               Ledenadministratie.          
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E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be   
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2800 Mechelen 

015/ 21 04 88 

Eliane NAGELS                    Voorzitter 

Berlaarbaan 84                   FAK-afgevaardigde 

2820 Bonheiden                   015 / 75 58 24 

E-Mail: eliane.nagels@mechelseak.be 
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Bruul 77 

B-2800 Mechelen 

E-Mail: roel.lenaerts@mechelseak.be 

Georges DE ROECK                         Buitenlandse tijdschriften 

Stenenmolenstraat 174                Bibliotheek 

B-2800 MECHELEN                         Reserve projectie 

479 89 09 59                            Planten vissen 

 E-Mail: georges.deroeck@mechelseak.be  

Raymond MERCKX  

Steenbergstraat 19a                Diepvries 

1982 Elewijt                 Tombola 

E-Mail: raymlili@skynet.be 
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Vergaderingen op 2de en 4de dinsdag van de maand(juli/augustus gesloten) vanaf 19.30 

u in ons lokaal  ==>  Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen <==   

 

Bezoek ons ook op de Website ! 

www.mechelseak.be 
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                  Aquariumhouden 

              ook in uw bereik met de... 

          BBAT & aquariumwererld 

Wat biedt een BBAT-vereniging U ? 

Gratis abonnement op het unieke, veelkleurige tijdschrift Aquariumwereld.  

Veelal een eigen clubblad met alle wetenswaardigheden uit de vereniging dat de vinger op de pols leeft 

over het aquarium- en terrariumouden. 

Geregeld een zeer leerrijke clubavond met film, dia, quiz, een debat of een voordracht over een aquaritisch 

onderwerp. 

Antwoorden en oplossingen omtrent moeilijkheden die U ondervindt bij de hobby 

Hulp en raad bij problemen. Bijv.: U wil met vakantie, maar wat met uw aquarium? Een clublid weet dan 

meestal wel raad… 

Een rijkelijk gestoffeerde clubbibliotheek, veelal gratis. 

Clubuitstappen. 

Tentoonstellingen in club en federatieverband. 

Een lidkaart die in vele gevallen recht geeft op belangrijke kortingen. 

Vermindering op buitenlandse tijdschriften. 

Uitwisseling van zeldzame planten en dieren. 

En bovenal … EEN VRIENDENSFEER 

Wat vraagt uw vereniging? 

Een nederig lidgeld. 

Een natuurminnend hart. 

aquariumwereld 

Hét maandblad van de BBAT 

Internationale standing.  

Geen handboek met moeilijk leesbare teksten vol geleerde begrippen. Maar… 

Korte, leerrijke artikels die de problemen van zowel de gevorderde als de 

beginnende aquariaan op een voor iedereen begrijpelijke wijze  

behandelen. 

Geschreven door liefhebbers, voor liefhebbers, geruggesteund door  

wetenschapslui en specialisten. 

De beste bijdragen uit eigen land, aangevuld met de meest recente  

ervaringen uit het buitenland. 

Mooie, veelkleurige volledig gedigitaliseerde illustraties. 

Kleurfoto’s op groot formaat. 

Bespreking van nieuwigheden, technische hulpmiddelen en boeken en dit 

zowel wat het planten- als het dierenrijk betreft. 

Wereldberoemde fotografen en amateurs verlenen er hun medewerking aan. 

Elke maand twee veelkleurige vivariumsteekkaarten voor uw systematiek. 

Kortom: HET BLAD VOOR ELKE AQUARIUM- EN TERRARIUMLIEFHEBBER! 

 2 september 
OPENDEUR!!! 


