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Nieuw:  Elke maand is het magazijn open op 
             één zondag van 10 tot 12 u ! 

Beste MAK-kers,  
   

We hadden nog maar net de tentoonstelling achter de rug of het verlof 
stond reeds voor de deur. Ook dat loopt op zijn einde als ik deze 
nieuwsbrief maak, de tijd gaat heel snel. 
Zo zullen we binnen enkele dagen terug aanvangen  met onze vergade-
ringen, er zal daar wel hier en daar een momentje over uw verlof ge-
praat worden ...of niet soms. 
Onze eerstvolgende vergadering bespreken we de tentoonstelling aan 
de hand van foto’s en beeldfragmenten,  Eugene zal ons in de juiste 
baan lijden met de nodige commentaar! 
Zelf geef ik u een reisverslag over Suriname 2008, nadat we reeds in 
2006 dit land bezochten bleef er steeds wat kriebelen.  
We hebben ook nog enkele gastsprekers die u meenemen  in hun eigen 
wereld van de vissen! Zo hebben we Eddy Vanvoorden en Gilbert Mae-
be als gastsprekers. 
 

In de nabije toekomst werken we aan het programma voor 2010, heeft 
u een idee of wil u zelf eens iets brengen! Laat u horen. 
We zullen uiteraard ieder voorstel op de bestuursvergadering bespre-
ken en trachten in te gaan op uw voorstel of vraag, dit natuurlijk in het 
kader van mogelijke sprekers of voordrachten die beschikbaar zijn. 
 

We verwachten jullie op onze volgende vergaderingen! 
De voorzitter; Georges  

Vergaderlokaal: Molenbergstraat 6b, 2800 Mechelen 
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Programma:   september 

Reportage tentoonstelling 2009; door Eugene 
Bespreking van de tentoonstelling aan de hand van foto’s en beeldfragmenten, wat was er 
goed en wat kan er nog verbeterd worden. Er is een gezegde dat het steeds beter kan en is 
dit ook zo? We bekijken het wel even. Eugene zal ons voorzien van de nodige commentaar! 

Dinsdag 08 september 

Glas boren, snijden: door Georges De Roeck 
Aangezien het snijden en boren voor velen een rare bezigheid is, gaan we trachten u de kneepjes ei-
gen te maken. We nodigen u dan ook uit om zelf eens een poging te ondernemen! 

Programma:   oktober 

3rd Malaysia Guppy Competition 2008:   
 Eddy Vanvoorden                                             

De spreker heeft een jarenlange ervaring met het kweken van prachtguppen en stond mee aan de ba-
sis van de Belgische Guppyvrienden in 2008 was hij uitgenodigd als internationaal keurmeester op 
de 3rd Malaysia Guppy Competition 2008 . Een verslag hierover en de omgeving waar het doorging! 

Programma:   november 

Zondag 15 november:  magazijn open van 10 tot 12 uur  

Voorstelling programma 2010 –  
       Vraag en antwoord! 

Kweken : door Gilbert Maebe 
Een uitvoerige bespreking van de kweek en het groot brengen van het kweeksel. Hoe beging je er mee 
en welke problemen kan men tegen komen. Welke voeding , bespreking van verschillende soorten. 

Dinsdag 08 december 

Suriname 2008: door Georges De Roeck 
Nadat we reeds in 2006 dit land bezochten bleef er steeds wat kribbelen.  
Een bezoek met het vervolg van onze eerste trip van de Oost West verbindingsweg, dachten 
we. De vooraf gemaakte planning werd in een klap van de tafel gemaaid! De alternatieven 
vormden echter een goede vervanging. Uiteindelijk heeft  de  natuur en de vele vissen in de 
rivieren, soula’s en aan de droge watervallen gezorgd voor een onvergetelijke reis.  

Zondag 20 september: magazijn open van 10 tot 12 uur  

Dinsdag 22 september 

Zondag 18 oktober: magazijn open van 10 tot 12 uur  

Dinsdag 27 oktober 

Dinsdag 10 november      Filteren: door Pierre Willems 
Het thema filteren is voor velen een weet of een opstelling waar men niet van af gaat, de meningen 
zijn verdeeld. Een toelichting over het filteren zal vele vragen wegnemen of oorzaak zijn voor twijfels! 
De nodige tijd neemt de twijfels weg, stel gerust je vraag! 

Dinsdag 13 oktober 

Dinsdag 24 november 

Programma:   december 
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Leden en familie nieuws! 

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. : 0498 / 49 04 93 
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 
- reserve bibliotheek 

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: 

Spoedig herstel gewenst voor onze leden: 
 

Voor: FONS KINNART  PAUL FEREMANS      JUUL VOET 
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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, 
Battelsesteenweg 188  Redactieraad.  
B-2800 MECHELEN  Ondervoorzitter. 

0498 49 04 93  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: 

Battelsesteenweg 188 

2800 Mechelen 

tel. : 0498 49 04 93 
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We feliciteren :  Conny & Robert  

met hun  50 jaar huwelijk. 
op 28 september 2009 

Aankondigingen -  clubgebeuren! 

Één  van onze leden stopt met de hobby 
Diverse materialen zijn te bekomen na afspraak met Pultau Ernest  
Afspraken kunnen via telefoon gebeuren 015 / 34 92 81 
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BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 
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BBAT  —   events : organisaties andere verenigingen. 


