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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Juli en augustus geen vergadering 
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Beste MAK-kers, 

 

Onze traditionele start van het jaar met de statutaire vergadering was weer 
mooi afgewerkt door Robert, dit jaar bij gestaan door Leentje. Onze dank aan 
beide.  

Het nieuwe bestuur is dan ook voorgesteld, geen nieuwkomer deze keer, alles 
bleef bij het oude. We hebben op de vergadering de financiële toestand en de 
vooruitzichten toegelicht.  

Aangezien er geen opmerkingen waren is dan ook alles goedgekeurd.  

Planning voor dit jaar, verschillende sprekers komen ons dit jaar hun ervarin-
gen toelichten, waaronder ook een bioloog die zich met onze hobby bezig 
houd.  

We plannen dit jaar een clubreis naar Nausicaá National Sea Center, met de 
recente vernieuwingen is dit zeker een schot in de roos. Deze reis gaat zeker 
door ongeacht de inschrijvingen. Het is een 2 daagse reis.  

Verblijf (overnachting) ter plaatse boekt men zelf. De datum van vertrek is 22 
juni terug 23 juni. Noteer dit goed in uw agenda, we komen er nog op terug. 
Eenmaal daar is ieder vrij te doen wat hij wil uiteraard. We zijn benieuwd of dit 
de nodige interesse opwekt en wachten dan ook rustig af. 

Het inbinden van aquariumwereld is volop aan de orde, verschillende leden 
hebben dan ook hun jaargang of jaargangen binnengebracht. Wij zorgen dat 
deze op de bestemming geraken. Na enkele maanden zullen deze dan inge-
bonden op de vereniging af te halen zijn.  

Volgende vergadering een relaas over een reis van onze gastspreker Marcel 
Wuyts, Colombia.  Benieuwd? Dan moet je zeker aanwezig zijn op de vergade-
ring. O ja, als je toevallig vergeten bent je lidgeld te betalen voor 2019 kan je 
dit alsnog doen!  

 

Tot volgende vergadering, 

 

Georges 

 

 Lidgeld vergeten? Stortingsformulier 2019 op blz 3 



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Bonheiden 

Berlaarbaan 100  2820  Bonheiden 
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Schaliënhoevedreef 1A – 2800    Mechelen               015/20.65.65                  Email: info@gvknv.be 

 

Antwerpsesteenweg 3,              

2800 Mechelen  015 21 62 50  

 Café Stad Antwerpen Bij Eddyke  

https://www.opcafegaan.be/zoeken?q=Antwerpsesteenweg&near=Mechelen
https://www.opcafegaan.be/mechelen
tel:015216250
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PROGRAMMA 2019 / 1 

LIDGELD 2019 

datum maand soort vergadering onderwerp 

          

di 08 januari ledenvergadering statutaire ledenvergadering. 

di 22 januari ledenvergadering Colombia  Marcel Wuyts. 

          

di 12 februari ledenvergadering Wand maken isomo  Robert. 

di 19 februari ledenvergadering Zeewater. 

di 26 februari ledenvergadering Wandelende takken  Georges 

          

di 12 maart ledenvergadering Rivulussen  Georges. 

di 26 maart ledenvergadering Guana landen  Georges. 

          

di 09 april ledenvergadering Corydora’s  Wannes. 

di 23 april ledenvergadering Shiners  Filip Maes. 

Lidgeld  nog niet betaald ? 

Vergeten? 

Hieronder vindt je  de nodige info. 
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BIOTOOP: wordt aange-
troffen in grotere rivieren, 
waar het langs de oevers 
groeit. Het staat meestal 
tussen de wortels van de 
bomen die aan de oevers 
staan. 

 

 GEDRAG: een zeer geschikte aquariumplant, ook in het kweek-
aquarium en vooral in het cichlidenaquarium. 

Nooit in de bodem steken BODEM: javavaren kunnen we in ons aquarium overal planten be-
halve in de bodem. We bevestigen het met nylondraad of met haar-
speldjes op de achterwand of op kienhoutpartijen, waar het zeer vlug 
zal groeien. 

 BELICHTING: wat de belichting betreft stelt het al even weinig ei-
sen. Het kan kort tegen het oppervlak vastgezet worden onder de 
lampen, maar ook in overschaduwde hoeken. Het zal steeds even 
goed groeien. 

Zweefvuil vermijden! VERMEERDERING: de vermeerdering van deze plant is zeer 
merkwaardig, omdat deze op verschillende manieren kan gebeuren. 2 
mogelijkheden doen zich in het aquarium frequent voor. De plant kan 
zich vermeerderen door adventiefplantjes op het rizoom of op de 
wortels, maar er kunnen zich net zo goed nieuwe plantjes vormen op 
de bovenzijde van de bladeren. Eens deze plantjes ca. 2 cm groot 
zijn, kunnen we ze lostrekken om ze ergens vast te zetten. Een afge-
scheurd stuk blad kan voldoende zijn om, al drijvend aan het water-
oppervlak, leven te geven aan nieuwe plantjes. Een geslachtelijke 
voortplanting is eveneens mogelijk. 

 BIJZONDERHEDEN: een dwergvorm uit India M. ptero-
pus var. minor of de kleine javavaren is gekend.  

Hiernaast bestaan in de handel ook enkele kweekvariëteiten , waar-
onder M. pteropus "Tropica" en M. pteropus "Windelov", met een 
afwijkende bladvorm. 
De soortnamen Gymnopteris variabilis en Leptochilus decurrens, die 
in de oorspronkelijke vivariumkaart als synoniem werden opgege-
ven, zijn volgens de Duitse plantenspecialiste C. Kasselmann niet 
geldig voor deze soort. 

Bewerkt door:A. Bijnens  

Microsorium pteropus  



Vergadering  8 januari 
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Lydia Geets werd opgenomen in het ziekenhuis. 

Wij wensen haar van harte beterschap 

Familiale aangelegenheden 
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BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 
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BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 
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Georges DE ROECK                              Voorzitter 

Stenenmolenstraat 174                      Inbinden Aquariumwereld 

B-2800 MECHELEN                               Buitenlandse tijdschriften 

0479 890959                                         Reserve projectie 

 Planten vissen                                   

 Cultuurraad 

Raymond MERCKX Diepvries 

Steenbergstraat 19a Tombola 

B-1982 Elewijt  FAK-afgevaardigde 

Eugene CAUTAERT Secretaris 

Dalenborchstraat 12/2 Ondervoorzitter 

B-2800 MECHELEN                               Redactie 

0498 490493                                         Verzending nieuwsbrief                                                                          

 Projectie 

Johan DE BEIL Schatbewaarder.          

Groothoeveweg 14 Ledenadministratie.          

B-2820 BONHEIDEN Afgevaardigde cultuurraad 

015/  55 31 24 Magazijn  

MAK BESTUUR 

Olivier CAUWENBERGHS  

Motstraat 82 Cafetaria 

B-2800 Mechelen   

0478/73 50 96  

Aimé BIJNENS Erevoorzitter 

Robert van den Bosch   Bibliotheek                            

Kraaistraat 33   Reserve cafetaria 

B-2800 Mechelen   Zaalmeester 

015/21 02 88     FAK afgevaardigde 
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