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De Belgische bond 
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MAKWARIUM 
Vergadering elke 2e en 4e dinsdag van de 

maand om 20.00 u. 

Zeewatervergadering  zie programma. 

Juli en augustus geen vergadering 
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Beste MAK-kers, 

Als ik nu een beetje achter de feiten vis is dat normaal, twee dagen terug uit verlof met 

een jet- …… Moet alles nog een beetje verwerken. Maar het leven gaat door en zoals ik 

merkte is de tijd niet blijven stil staan. Alle vergaderingen gaan gelukkig door zonder mijn 

aanwezigheid.  

Misschien heeft iemand dat gemerkt?  

Nu even naar de realiteit, we hebben niet stil gezeten en kunnen reeds een mooi pro-

gramma voor volgend jaar aanbieden. Dit is verder in de nieuwsbrief terug te vinden. 

Heeft u nog voorstellen? Aarzel dan niet die aan te brengen tijdens één van onze vergade-

ringen! 

Zoals ieder jaar is er de mogelijkheid om uw aquarium wereld te laten inbinden en dit 

voor een schamele € 6.50.  

Je kan ook nog steeds intekenen voor een buitenlands tijdschrift( wel snel reageren an-

ders kan je bij de 2 de bestelling terecht komen en uit ervaring weten we dat dit soms 

voor problemen zorgt).   

Ben even gaan spieken(nog in vakantie stemming) en stel vast dat Eugene de spreker en 

gast spreker was van deze maand, wel bedankt voor uw gulle bijdrage en interessante 

voordrachten. 

Zal zeker aanwezig zijn bij je voordracht Aquariumplanten van het Amerikaanse conti-

nent. 

Wat ik zeker ook nog wil doen is: aan alle medewerkers,  

tentoon stellers, adverteerders en onzichtbare handen een wel gemeende dank ! 

O ja, nog even dit: VERGEET NIET JE LIDGELD TE BETALEN VOOR VOLGEND JAAR 2020! 

Aangezien dit ook de laatste nieuwsbrief van het jaar is  

We wensen alle leden en hun familie de beste wensen voor 

het nieuwe jaar 2020 

Het bestuur van de M.A.K. 

Aimé, Oli, Robert, Raymond, Wannes , Eugene & Georges  



 

 

 

Onze sponsors 

METALEN   Gerard Schmitz   

Gestellei 16 

2820 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 Eddy en Conny” 

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


 

 

3 

PROGRAMMA 2020 / 1 

BBAT-INBINDDIENST 

datum maand soort vergadering onderwerp 

di 14 januari ledenvergadering statutaire ledenvergadering 

di 28 januari ledenvergadering Nationale huiskeuring                                                            BBAT 

di 11 februari ledenvergadering Zeewater 

di 25 februari ledenvergadering Reisverslag Suriname 2018                                               Georges 

di 10 maart ledenvergadering FILM 

di 24 maart ledenvergadering Sierslakken voor het aquarium                         W.van der Jeught 

di 14 april ledenvergadering Vijvers 

di 28 april ledenvergadering Zuid Amerikaanse Cichliden en gezelschap      Dirk van Damme 

Strikt te volgen handelswijze 
voor het inleveren van de in te binden jaargangen. 

NIETJES. 
In diverse katernen vindt men soms toch nog de nietjes! 
ZIJ DIENEN ALLE EN VOLLEDIG VERWIJDERD TE WORDEN. 

OMSLAGEN. 
Sommigen laten ze om de katern – anderen voegen ze voor- of achteraan toe – 
nog anderen slagen erin halve omslagen in te lassen (kan niet ingebonden wor-
den). 
OFWEL BLIJFT DE OMSLAG OM DE KATERN, OFWEL WORDT HIJ VERWIJDERD. 

PUBLICITEIT, 
Maximum één katern kan mee ingebonden worden 
(meer publiciteits-pagina’s passen niet in de kaft). 

VIVARIUMKAARTEN, VISSENATLAS of VOEDSELGIDS. 
Worden niet (nooit!) mee ingebonden. 
DUS: ALS U DEZE NIET WILT KWIJTSPELEN HOUDT ZE DAN THUIS. 

JAAROVERZICHT (of INHOUDSTABEL). 
MOET gans vooraan of gans achteraan gelegd worden en hierop DIENT de iden-
titeit van de eigenaar vermeld worden 
(naast het BBAT-embleem is er ruim plaats genoeg). 
Opmerking: wie absoluut niet met potlood op zijn boekje wenst te schrijven 
mag de vermeldingen aanbrengen op een Post-It klevertje, te kleven op de in-
houdstabel – voor alle zekerheid misschien nog een tweede binnenin ergens kle-
ven). 

RANGSCHIKKING. 
Januari-nr. bovenaan – december-nr. onderaan met bovenop of achteraan de 
inhoudstabel.  
Wie een jaargang afgeeft met ontbrekende boekjes, met verzoek ze aan te vul-
len, tegen betaling weliswaar:  
DE INBINDDIENST DOET DIT NIET !!! 
Richt U in dit verband tot de verzenddienst van Aquariumwereld! 
Een onvolledige jaargang wordt terugbezorgd aan de clubverantwoordelijke. 
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Familiale aangelegenheden 

 

 

 

Georges en Vicky werden in september respectievelijk weer grootvader en grootmoeder, 

PROFICIAT !!! 

Ook een dikke proficiat aan de ouders natuurlijk!!! 

FAK-TENTOONSTELLING 

We kunnen gerust de FAK-tentoonstelling ingericht door de MAK een succes noemen. 

Zowel de opstelling als de afbraak verliepen zeer vlot, dankzij iedereen die hieraan meehielp,  

Ook tijdens de receptie en de tentoonstelling zelf kwamen we geen handen te kort. 

waarvoor onze oprechte dank. 

Een absolute meevaller was ook de opkomst,  zodat we er ook geen financiële kater aan overhielden. 

Wat de kwaliteit van deze tentoonstelling betreft, was het niveau zoals steeds weer bijzonder hoog de FAK 

waardig, dit dank zij de tentoonstellers . 

Hartelijk dank aan allen. 

Hier volgen dan ook enkele beelden. 
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BBAT         Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/ 
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                                                                         LIDGELD 

Met sprekend  gemak hebben we ons budget voor 2019 weer  opgekregen. 

2020 komt er aan dus vragen wij om onze kas terug wat aan te vullen. 

Hoe we er in geslaagd zijn deze leeg te krijgen verneemt u op de eerste vergadering van januari 2020. 

Daarom vragen wij u om uw jaarlijkse bijdrage.Deze blijft behouden op € 25, studenten betalen € 24. 

Onze ledenadministratie stelt het natuurlijk op prijs dat  dit op tijd gebeurd, zo blijf je ook ‘Aquariumwereld’ ononderbro-

ken ontvangen. 

Eugene 
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BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
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Ook in 2020 kan de BBAT U een aantal buitenlandse tijdschriften tegen sterk verminderde prij-
zen aanbieden. 
Verderop vindt U de nieuwe lijst van de beschikbare tijdschriften in/voor 2020. 

Het aanvragen en betalen van buitenlandse tijdschriften gebeurt uitsluitend door OVERSCHRIJ-
VING van het abonnementsgeld op rekening: 

IBAN: BE10 4011 0180 0104  BIC: KREDBEBB 
t.n.v. BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
Kerkplein 11 / 3 te 3582 Koersel 
én een begeleidende brief (of email ) met per inschrijving: 
- de naam van het betreffende tijdschrift; 
- de naam en volledige adres (eventuele mailadres) van de intekenaar. 

Dit schrijven dient gericht aan: 
BBAT - BUITENLANDSE TIJDSCHRIFTEN 
p.a. Willy LUTS 
Kerkplein 11 / 3 te 3582 Koersel. 

De inschrijfronde wordt afgesloten op uiterlijk 15 december 2019 ! 

Probeer zeker tijdig in te schrijven. 
- Voor een aantal tijdschriften is het immers zeer moeilijk om achteraf de reeds verschenen 
nummers nog te bekomen. 
- De kosten voor individuele abonnementen (na deze inschrijfsessies) overtreffen de reductie 
die de BBAT geniet. 

http://www.bbat.be/bbat/buitenlandse_tijdschriften.html#lijst
mailto:willy.luts2@telenet.be?Subject=Reactie_website_BBAT


 

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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