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Beste MAK-kers,  
   

We zijn in de running naar onze tentoonstelling, de hete adem is 
duidelijk voelbaar in je omgeving! 

Tijdens de voorbije werkvergaderingen is gebleken dat er meerdere le-
den hun steentje wilden bij dragen. We zijn dan ook een beetje voor op 
de planning. Er blijft echter nog een hele weg af te leggen en daarom 
zien we jullie graag terug op onze volgende werkvergadering van 21 
april! 
 

Even uit de biecht praten mag wel, we kunnen nu reeds melden dat de 
medewerking van onze sponsors zeer positief is.  
De huur van een zaal en alle nevenactiviteiten is een dure aangelegen-
heid!  
Zonder sponsoring is dit bijna onmogelijk, daarom onze dank! 
 

Niet alleen in onze vereniging beleefd men drukke dagen van voorbe-
reiding, kijk maar even verder naar de evenementen die deze en vol-
gende maanden plaats grijpen, een bezoekje aan diverse verenigingen 
is meer dan welkom als steun in deze tijden van crisis die zich ook in 
de aquaristische wereld laat voelen! 
In de vorige nieuwsbrief was er sprake van led verlichting. 
We testen momenteel enkele verschillende combinaties, wordt vervolgt! 
Verlichting: kijk even naar de site van VOLTA STREAM u vindt er ver-
lichting van de nieuwe generatie. 
We verwachten jullie op onze volgende vergaderingen! 
De voorzitter; Georges  
 

Vergaderlokaal: Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen 

MAKWARIUM  NIEUWSBRIEF ! 
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Programma:   april 

Gericht kweken van de Neon tetra; door Eugene 
Als we iemand aan het woord laten, bij voorkeur met de nodige ervaring, die ons wat kan vertellen 
over het kweken van diverse soorten is de keuze vlug gevallen. Reeds in de jaren 70 of was het nu de 
60 beoefende hij de hobby met de nodige passie. De ene keer was de kweek een toeval, de andere 
keer een gerichte opzet! Een uitdaging ging hij niet uit de weg, met de nodige kneepjes een resultaat 
verzekerd!de resultaten 

Dinsdag 14 april 

Dinsdag 28 april 

Vijvers in kleuren en geuren!          door Guido Lurquin 
De vijver, een oase van rust of frustratie als de reiger geduldig wacht op een nieuwe maaltijd?  
Het is toch steeds een stukje natuur in de tuin die je in de lente een prachtig schouwspel brengt! 
Vorige voordracht van Guido gaf ons een hele andere kijk op het leven in en rond de vijver! De reeks 
die we nu krijgen is aansluitend!  

Programma:   mei 
Donderdag 7 mei 

Opbouw van de tentoonstelling: iedereen op post! 
Oproep aan alle medewerkers voor de opbouw van het grondoffensief van de tentoonstelling! We star-
ten vanaf 19 u met de opbouw van de kaders en alle voorzieningen, zodat we zeker klaar zijn op vrij-
dag avond. De doelstelling is dat alle tentoonstellers vanaf zaterdag morgen terecht kunnen voor de 
plaatsing van hun aquarium.   

TENTOONSTELLING VAN 16 TOT EN MET 24 MEI 
Deze maand staat alles in het teken van de tentoonstelling natuurlijk. 

Programma:   juni 

Dinsdag 9 juni 

Wat zie ik door mijn duikbril!        
  door Wannes 
Daar zijn we allen benieuwd naar! Zeker is dat er heel veel zout in het water zat!  Zeewater. 

Gericht kweken: Betta’s      door Roel 
Een passie voor de ene en een mooi visje voor de andere. We laten u mee genieten van die ene die een 
passie heeft voor dat mooie visje en de verleiding niet kon weerstaan om met de Betta’s te kweken. 
Het verhaal hoor je natuurlijk van Roel zelf.    
Dinsdag 23 juni 

Dinsdag 21 april 

Werkvergadering—tentoonstelling  Tijdens deze vergadering zullen we de lijsten van 
de medewerkers optimaliseren en bezorgen.  Taaktoewijzingen enz. ... 

Maandag—dinsdag 25—26 mei:    AFBRAAK TT 
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Leden en familie nieuws! 
 

Spoedig herstel wensen we aan Nelly, echtgenote van onze Marcel killy, na een heelkundige ingreep en dat 
we je vlug mogen terug zien op de vergaderingen! 

Georges   DE ROECK 
GSM : 0479 / 89 09 59 
e-mail : georges.deroeck@mechelseak.be 

- voorzitter 
- opvang nieuwe leden 
- redactie “Makwarium” 
- aan- & verkoop vissen 
- inbinden “Aquariumwereld” 
- afgevaardigde Cultuurraad 
- buitenlandse tijdschriften 

Eugène   CAUTAERT 
Tel. : 015 / 20 39 40 
e-mail : eugene.cautaert@mechelseak.be 

- ondervoorzitter 
- secretaris 
- aan- & verkoop planten 
- redactieraad “Makwarium” 
- verzending nieuwsbrief 

Tinne   CECAT - financieel directrice 

Wannes   DE BEIL 
Tel. : 015 / 55 31 24 
e-mail : wannes.debeil@mechelseak.be 

- ledenadministratie 
- magazijn 

Robert   VAN DEN BOSCH 
Tel. : 015 / 21 04 88 

- cafetaria 
- tombola-prijzen 

Raymond   MERCKX 
Tel. : 015 / 61 22 66 

- diepvriesvoer 
- tombola 
- projectie 

Pierre   WILLEMS 
Tel. : 015 / 41 15 51 

- assistentie cafetaria 

Roel   LENAERTS 
e-mail : roel.lenaerts@mechelseak.be 

- webmaster 

Eliane   NAGELS 
Tel. : 015 / 75 58 24 

- bibliotheek 
- reserve magazijn 

Leo   BOSMANS 
Tel. : 015 / 55 36 84 

- verslaggever bestuursvergaderingen 
- assistentie tombola 

Nuttige info adressen: 



 

Nieuwsbrief van de   Mechelse  Aquariumclub v.z.w    35e jaargang 2009 

STENENMOLENSTRAAT 174 
2800 MECHELEN 

Door Georges DE ROECK 

Telefoon: 0479 89 09 59  EMAIL: 
georges.deroeck@mechelseak.be 

 

Bezoek ons op de 
Website ! 

Adres vergaderingen: 
Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen 

WWW.MECHELSEAK.BE 

Mechelse Aquarium Klub  
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 
B-2820 Bonheiden  015/  55 31 24 
 

Johan DE BEIL   
Groothoeveweg 14  Ledenadministratie.           
B-2820 BONHEIDEN  015 /  55 31 24    
E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be   
 

Georges DE ROECK  Voorzitter. 
Stenenmolenstraat 174  Redactie Makwarium.  
B-2800 MECHELEN  Opvang nieuwe leden 

0479  89 09 59   Reserve projectie 
Inbinden Aquariumwereld, buitenlandse tijdschriften 
E-Mail: georges.deroeck@mechelseak.be  
 

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

MECHELSE AQUARIUM KLUB v.z.w 

Secretariaat: 

Lange Schipstraat 102 

2800 Mechelen 

tel. : 015 20 39 40 
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BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 
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Nieuwsbrief van de  

BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 
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BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 
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BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 

OPEN DEUR DAGEN 
ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 APRIL 2009 

OPEN VANAF 10 UUR 
ZATERDAG BARBECUE VANAF 16 U 00 

Pagina 8 


