MAKWARIUM NIEUWSBRIEF !
Beste MAK-kers,

De beste wensen voor 2009!
Koud is het wel, verleden nacht een temperatuur van –15° C,
dat kan tellen!
Een moment om even te bezinnen over onze energiekosten!
De verwarming kan je niet uitsluiten, maar je aquarium voorzien van de
nodige isolatie, dat kan je wel. Dit natuurlijk als de kweekaquaria niet in
je living staan. Maar aan de verlichting kan je wel wat doen.
Volgende nieuwsbrief krijg je een passend antwoord op de vraag die nu in
je opkomt.
De voorbereiding van de FAK tentoonstelling draait op volle toeren, voor
medewerkers zijn er nog verschillende taken ter beschikking.
Tijdens de volgende vergadering zal er de nodige tijd zijn om je in te
schrijven als medewerker.
Voor de leden die aquariumwereld willen laten inbinden staat de nodige
info verder in de nieuwsbrief.
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Betalingen van het lidgeld dienen op volgend nummer gestort:
652-6402925-37 vermeld steeds je lidnummer.

Aangesloten bij:
Belgische bond van
Aquarium – en

We verwachten jullie op onze volgende vergaderingen!

Terrariumhouders
B.B.A.T.

De voorzitter; Georges

Vergaderlokaal: Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen

Lid Mechelse
Cultuurraad.
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Programma: januari
Dinsdag 13 januari
Financiële toelichting, zoals ieder jaar geven we u informatie over de financiële toestand
van de vereniging. Mogelijke vragen lossen we op volgens de statuten van onze vzw.

Het 2de deel van deze vergadering zullen we de voorbij Fak- tentoonstelling onder de loep
nemen. Met het nodige beeldmateriaal zal deze besproken worden, andere inrichtingen dan bij u
thuis in het aquarium, de vragen die dan bij u op komen kunnen gelijk behandeld worden.

Dinsdag 27 januari
Zeewater aquariaan: goed gek .. Of toch niet

door M. Hubin

Zeewater wordt door de meeste aquarianen ervaren als een dure hobby.
Is dit wel terecht, zal men u kunnen overtuigen van het tegendeel? Laat u zich verleiden door de
prachtige kleuren en vormen van deze vissen. Verantwoord zeewateraquariaan worden, zit dit er bij
u in? Na deze lezing zal je toch zelf moeten beslissen of je deze stap zal wagen!

Programma: februari
Dinsdag 10 februari
Gericht kweken: corydoras

door Wannes

We starten vanaf dit jaar met enkele andere thema's dan in het verleden.
Door het jaar heen in het programma zal je merken dan we nu even het accent legen op het kweken
van vissen. Een eerste in de reeks is de kweek van dwerg panster meervallen of corydorassen!

Dinsdag 24 februari
Tanganikacichliden

door Johan Cleppe

Iedere Tanganyika- liefhebber heeft er wel al eens iets over gelezen, de moeilijkheden en vooral waarschuwingen
over Tropheussoorten. Toegegeven, er zijn wel eenvoudiger en goedkopere vissen, maar als alle richtlijnen nauwkeurig opgevolgd worden, is deze intelligente soort beslist de moeite waard om eens in huis te halen. De voordracht is
bedoeld als leidraad voor het houden van Tropheussen in aquaria.

Programma: maart
Dinsdag 10 maart
Aquarium kleven

door Pierre

Deze keer zal het Pierre zijn die u laat zien hoe je op een eenvoudige manier een aquarium kan in elkaar kleven.
Voor alles is er een eerste keer, als je de situatie goed observeert kan je thuis makkelijk zelf aan de slag. Je hebt enkel wat glas nodig, je kan ook een aquarium versnijden en terug kleven!

Dinsdag 24 maart
Achterwanden maken voor de tentoonstelling!

door Georges

Ook deze maal gaan we de uitdaging niet uit de weg om weer eens een nieuwe samenstelling te gebruiken, een combinatie van polyester met zand, aerocellen en kleurpigment!
Heb ik u nieuwsgierig gemaakt, dan moet je zeker komen kijken!
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Ledenwerving!
Bij aanbreng van een nieuw lidmaatschap is er per ingeschreven nieuw lid een bon
ter waarde van € 5 voor de aanbrenger, te gebruiken in de vereniging !

Inbinden Aquariumwereld:
1.Verwijder alle nietjes.
2.Verwijder reclame en de omslag (indien gewenst)
3.Schrijf in potlood naam + voornaam + Lidnummer + MAK op ieder boekje
en dit wel 2cm van de rand.
4.Steek de jaargang in een doorzichtige plasticzak en kleef deze toe met kleefband.
5.Kleef een zelfklever op de plasticzak met daarop de volgende gegevens :
naam + voornaam, vereniging en nr. van de lidkaart.
6.Jaargang binnenbrengen bij Georges De Roeck.
7.Bij het binnenbrengen 6,5 € betalen per jaargang.
8. Geduld hebben.
Jaargangen binnen brengen
ten laatste op de vergadering van 27 januari!

Nieuwe medewerkers:

Eliane Nagels en Leo Bosmans

We heten jullie van harte welkom in ons team, het bestuur.
Vanaf heden is er een wissel voor enkele taken:
De bibliotheek zal voortaan beheerd worden door Elian Nagels. Piere Willems geeft deze taak door
en versterkt nu onze barman Robert Van Den Bosch.
Leo Bosmans heeft de taak als verslaggever op zich genomen en is ook medewerker samen met
Raymond voor de tombola.
In de volgende nieuwsbrief krijg je een totaal overzicht van de medewerkers met referenties.

Belangrijke mededeling:
Betaling van de lidgelden.
Indien je volgende periode geen nieuwsbrief meer ontvangt dan is dit een
teken dat je het lidgeld niet
betaalde!

Leden en familie nieuws!
Familiaal nieuws doorgeven aan de redactie of het bestuur.
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Mechelse Aquarium Klub

Door Georges DE ROECK

STENENMOLENSTRAAT 174
2800 MECHELEN
Telefoon: 0479 89 09 59 EMAIL:
georges.deroeck@mechelseak.be

Eugene CAUTAERT

Secretaris,

Lange Schipstraat 102

Redactieraad.

B-2800 MECHELEN

Ondervoorzitter.

015 / 20 39 40

Verzending nieuwsbrief

E-Mail: eugene.cautaert@mechelseak.be
Tinne CECAT

Financieel directrice

Groothoeveweg 14

Bezoek ons op de
Website !
WWW.MECHELSEAK.BE

B-2820 Bonheiden

015/ 55 31 24

Johan DE BEIL
Groothoeveweg 14
B-2820 BONHEIDEN

Ledenadministratie.
015 / 55 31 24

E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be
Georges DE ROECK

Voorzitter.

Stenenmolenstraat 174

Redactie Makwarium.

B-2800 MECHELEN
0479 89 09 59

Opvang nieuwe leden
Reserve projectie

Inbinden Aquariumwereld, buitenlandse tijdschriften
E-Mail: georges.deroeck@mechelseak.be
Roel Lenaerts
MECHELSE AQUARIUM KLUB v.z.w
Secretariaat:

Bruul 77
B-2800 Mechelen
E-Mail: roel.lenaerts@mechelseak.be

Lange Schipstraat 102
2800 Mechelen
tel. : 015 20 39 40

Adres vergaderingen:
Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen
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BBAT — events : organisaties andere verenigingen.
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JAARPROGRAMMA 2009
JAN

FEBR

MAART

APRIL

MEI

13

Financiële toelichting MAK— Fak-tentoonstelling 2008,

27

Zeewater aquariaan: goed gek …of toch niet?

M. Hubin

10

Gericht kweken - Corydoras

Wannes

24

Tanganikacichliden

10

Aquarium lijmen

24

Achterwanden maken voor tentoonstelling

14

Gericht kweken - Neon Tetra

28

Vijvers ,

7

Johan Cleppe
Pierre
Georges
Eugene
G. Lurquin

OPBOUW TENTOONSTELLING.
Materiaal afhalen

JUNI

SEPT

OKT

NOV

DEC

16-24

TENTOONSTELLING.

25-26

Afbraak Tentoonstelling.
9

Gericht kweken - Betta's

Roel

23

Wat zie ik door mijn duikbril ?

8
22

Reportage Tentoonstelling 2009.
Suriname 2008
.

Georges

13

Glas snijden en gat boren in glas.

Georges

27

Guppy's

10

Filteren

24

Regenbogen

8

Wannes

Eddy Van Voorden
Pierre
G. Maebe

Voorstelling programma 2010 - Vraag en antwoord.

Voorlopig programma 2009
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