
Beste MAK-Kers 

Terug van weg geweest naar een land dat 

gelijk loopt met de Afrikaanse snelheid van uitvoering en waar men 

nooit neen zegt, altijd lacht en morgen een ruim begrip is! 

Tijdens ons verblijf in het buitenland is de tijd niet blijven stil staan, onze vereniging 

draaide rustig verder zonder mij alsof ik er bij was! Zo moet het. 

Het was toch even schrikken bij het vernemen van het overlijden van de voorzitter van 

onze zustervereniging Betta, de heer Luc Blommaert.  

Onze oprechte deelneming. 

We hebben weer wat klaargestoomd voor het programma van volgend jaar, aange-

zien er vanuit de ledengroep geen verzoek was voor een bepaald thema hebben we 

de vrijheid genomen het programma zelf samen te stellen. 

Naar mijn mening toch met de voldoende variatie en de nodige gastsprekers. 

We zien jullie wel op de volgende vergadering! 

Aquaristische groetjes. 

Georges 

Zoals jullie hopelijk merken is er aan het uitzicht van de nieuwsbrief wat gesleuteld. 

Vermits ik tegenwoordig wat meer tijd kan vrijmaken heb ik de redactie van Georges 

overgenomen en de publicatie in een nieuw jasje gestoken. 

Georges was daar niet kwaad om en ik heb op die manier weer wat meer om handen. 

Sommigen onder u weten dat ik dat jaren geleden nog gedaan heb en ...dat dit 

meestal niet zonder gevolgen blijft. 

Ik heb namelijk de slechte gewoonte om goed te luisteren naar wat op een vergade-

ring gezegd word . 

Wanneer daar iets mee aan te vangen is komt dat natuurlijk in de volgende nieuws-

brief , maar wel in mijn eigen versie ,waarvoor bij voorbaat mijn welgemeende(?) ver-

ontschuldigingen. 

Eugene 
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Jaarprogramma 2010 Jaarprogramma 2010 Jaarprogramma 2010 Jaarprogramma 2010 ---- 2011 2011 2011 2011    

Familiaal nieuws 

  De Mechelse Aquarium Klub  De Mechelse Aquarium Klub  De Mechelse Aquarium Klub  De Mechelse Aquarium Klub wil langs deze weg de familie van  

                                      de heer Luc Blommaert 

     steun betuigen bij het heengaan van hun geliefd familielid.  

  Dhr. Luc Blommaert, was voorzitter van onze zustervereniging  

                                      ‘BETTA BUGGENHOUT’  

      Medestichter van de FAK en ondervoorzitter van  BBAT 

 

Wij vernamen tevens het overlijden van  de echtgenote van Dhr. Pierre Kortleven , 

sinds vele jaren lid van de Mechelse Aquariumklub. 

Ook aan deze familie onze oprechte deelneming 

 

Spoedig herstel gewenst voor Wannes 

Hij onderging een heel kundige ingreep aan zijn elleboog 

Gelukkig past ne Palm ook in zijn andere hand! 

Dinsdag 14 december De laatste vergadering van 2010!!!De laatste vergadering van 2010!!!De laatste vergadering van 2010!!!De laatste vergadering van 2010!!!    

Voorstelling van het programma van volgend jaar Voorstelling van het programma van volgend jaar Voorstelling van het programma van volgend jaar Voorstelling van het programma van volgend jaar     

Dinsdag 11 januari Financiële toelichting, zoals ieder jaar geven we u informatie over de financië-Financiële toelichting, zoals ieder jaar geven we u informatie over de financië-Financiële toelichting, zoals ieder jaar geven we u informatie over de financië-Financiële toelichting, zoals ieder jaar geven we u informatie over de financië-

le toestand van de vereniging. Mogelijke vragen lossen we op volgens de sta-le toestand van de vereniging. Mogelijke vragen lossen we op volgens de sta-le toestand van de vereniging. Mogelijke vragen lossen we op volgens de sta-le toestand van de vereniging. Mogelijke vragen lossen we op volgens de sta-

tuten van onze vzw.tuten van onze vzw.tuten van onze vzw.tuten van onze vzw.    

Dinsdag   25 januari Waterlelies en cichliden zoeken in de SahelWaterlelies en cichliden zoeken in de SahelWaterlelies en cichliden zoeken in de SahelWaterlelies en cichliden zoeken in de Sahel  

Door Guido LurquinDoor Guido LurquinDoor Guido LurquinDoor Guido Lurquin    

Het grappige relaas van een avontuurlijke zoektocht van 2000 km naar water-Het grappige relaas van een avontuurlijke zoektocht van 2000 km naar water-Het grappige relaas van een avontuurlijke zoektocht van 2000 km naar water-Het grappige relaas van een avontuurlijke zoektocht van 2000 km naar water-
planten en aquariumvissen in Burkina Faso, met als achtergrond de groene planten en aquariumvissen in Burkina Faso, met als achtergrond de groene planten en aquariumvissen in Burkina Faso, met als achtergrond de groene planten en aquariumvissen in Burkina Faso, met als achtergrond de groene 
savanne in de regentijd en aandacht voor mens, plant en dier.savanne in de regentijd en aandacht voor mens, plant en dier.savanne in de regentijd en aandacht voor mens, plant en dier.savanne in de regentijd en aandacht voor mens, plant en dier.  

Dinsdag   8 februari Eerste deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneEerste deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneEerste deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneEerste deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door Eugene    

Dinsdag   22 februari Reisverslag Costa Rica door Roger VeltensReisverslag Costa Rica door Roger VeltensReisverslag Costa Rica door Roger VeltensReisverslag Costa Rica door Roger Veltens    ....    

Dinsdag  8 maart Tweede deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneTweede deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneTweede deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door EugeneTweede deel  over het maken van een kleine kweekinstallatie door Eugene    

 

Dinsdag  22 maart “Garnalen” door Guido De Handschutter“Garnalen” door Guido De Handschutter“Garnalen” door Guido De Handschutter“Garnalen” door Guido De Handschutter        

Voorlopig programma, afhankelijk van de beschikbaarheid van de sprekers 



 

 

 

 

 

 

 

BBAT BBAT BBAT BBAT ---- events  events  events  events ---- organisaties andere verenigingen. organisaties andere verenigingen. organisaties andere verenigingen. organisaties andere verenigingen.    



INGEBONDEN   JAARGANGEN   “AQUARIUMINGEBONDEN   JAARGANGEN   “AQUARIUMINGEBONDEN   JAARGANGEN   “AQUARIUMINGEBONDEN   JAARGANGEN   “AQUARIUM----WERELD”.WERELD”.WERELD”.WERELD”.    

De volgende ingebonden jaargangen  

van het B.B.A.T.-tijdschrift “Aquariumwereld” zijn nog niet afgehaald en nog steeds beschikbaar : 

1) Karel BRONDEL, jaargang 2008; 

2) Karel BRONDEL, jaargang 2009; 

3) Alfons SCHELFHOUT, jaargang 2008; 

4) Alfons WUYTS, jaargang 2008; 

5) Alfons WUYTS, jaargang 2009. 

Deze personen kunnen hun ingebonden jaargangen nog steeds afhalen bij Eliane NAGELS 
(bibliothecaris) of Leo BOSMANS bij de M.A.K. tijdens één van de ledenvergaderingen op de 2° of de 
4° dinsdag van de maand. 

MAK MAK MAK MAK ----  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS  NIEUWS    

Het einde van 2010 komt er aan, zo ook de hernieuwing van de MAK-bijdrage. 

Indien je Aquariumwereld ononderbroken wil ontvangen en het onze administratie wat eenvoudiger 

wil maken, gelieve uw lidgeld (23 €-studenten 22 €)vóór het einde van het jaar te storten op onder-

staande rekening of via het bijgevoegd overschrijvingsformulier.( Naam en lidnr. vermelden aub) 

652-6402925-37 Mechelse Aquariumclub vzw Molenbergstraat 6 b 2800 Mechelen. 

Dank bij voorbaat, 

Eugene 



STENENMOLENSTRAAT 174 

2800 MECHELEN 

Verantwoordelijk uitgever: 

 Georges DE ROECK 

Telefoon: 0479 89 09 59  EMAIL: 

georges.deroeck@mechelseak.be 

    

Bezoek ons op de Website !Bezoek ons op de Website !Bezoek ons op de Website !Bezoek ons op de Website !    

www.mechelseak.bewww.mechelseak.bewww.mechelseak.bewww.mechelseak.be    

Vergaderingen op 2de en 4de dinsdag van de maand(juli/augustus gesloten) vanaf 19.30 

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

Mechelse Aquarium KlubMechelse Aquarium KlubMechelse Aquarium KlubMechelse Aquarium Klub        

Georges DE ROECK      Voorzitter. 

Stenenmolenstraat 174      Opvang nieuwe leden 

B-2800 MECHELEN      Reserve projectie 

0479  89 09 59       Inbinden Aquariumwereld 

        Buitenlandse tijdschriften 

  E-Mail: georges.deroeck@mechelseak.be  

        

Roel LENAERTS  Webmaster 

Bruul 77 

B-2800 Mechelen 

E-Mail: roel.lenaerts@mechelseak.be 

Raymond MERCKX Fak_afgevaardigde 

Steenbergstraat 19a Diepvries 

1982 Elewijt  Tombola 

E-Mail:  

Leo BOSMANS  Verslaggever 

Berlaarbaan 84  Tombola 

2820 Bonheiden 015 / 55 36 84 

E-Mail: leo.bosmans@mechelseak.be  

Eugene CAUTAERT  Secretaris, 

Batelsesteenweg 188 Redactie NB  MAKWARIUM. 

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.          

B-2820 BONHEIDEN  015 /  55 31 24  

E-Mail: wannes.debeil@mechelseak.be   

Robert VAN DEN BOSCH Cafetaria 

Kraaistraat 25   Fak-afgevaardigde 

2800 Mechelen   015 21 04 88 

Pierre   WILLEMS  Cafetaria 

Leuvensesteenweg 291  0474 937612 
E-Mail: pierre.willems@mechelseak.be 

Eliane NAGELS   Bibliotheek 

Berlaarbaan 84   Magazijn  

2820 Bonheiden  015 / 75 58 24 

E-Mail: eliane.nagels@mechelseak.be 

 



     

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. 




