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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, 

Gewoonlijk zouden we zeggen: t ’is weer voorbij die mooie zomer.  

Nu is het totaal anders. De anders zo groene grasvelden zijn nu nog 

maar grote verdroogde plaatsen. De tropische temperaturen deden ons 

al meer aan plaatsen van enkele duizenden kilometer verder denken. 

Als dit het gevolg is van de klimaatverandering dan staan we er slecht 

voor! 

Maar ja, als het regent dagen aan een stuk zagen we ook. Toch hebben 

we niet stil gezeten,. 

Op zaterdag 11 augustus  hebben  wij de “Zomerbar Zellaer” te Bonhei-

den uitgebaat.  

Een evenement waar iedere vereniging uit Bonheiden de mogelijkheid 

kreeg om zo de clubkas wat te spijzen. 

Is er volk geweest hoor ik u vragen, het antwoord blijf ik je schuldig. Je 

had er maar naar toe moeten komen! 

De voorbereidingen voor de FAK zijn ook volop aan de orde voor de ten-

toonstellers.  

Aquaria nakijken en  randapparatuur (verwarmer en filter).  

September is ook nu weer een maand met de nodige vergaderingen.  

11 september: Licht in het aquarium => Georges 

18 september: Zeewater vergadering => Wannes 

25 september: Vleesetende planten voor vijver, terrarium of venster-

bank. Gastspreker Guido Lurquin 

Vergaderingen om niet te missen. Ook niet leden zijn steeds welkom. 

Groetjes 

Georges 

Voorzitter 



 

 

 

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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datum maand soort vergadering onderwerp 

di 11 september ledenvergadering Licht in het aquarium                                             Georges 

di 18 september Zeewater vergadering  Wannes 

 di  25 september ledenvergadering Vleesetende planten voor vijver, terrarium of vensterbank .                                                                  
Guido Lurqiun 

     

di 09 oktober ledenvergadering Film 

di 23 oktober ledenvergadering Gevaarlijke dieren in het zeeaquarium     Eddy Van Voorden 

          

di 13 november ledenvergadering FAK TT bezoek aan TT 

di 27 november ledenvergadering Aquascaping                                                    Rudy Van Sanden 

          

di 11 december ledenvergadering quiz & jaarprogramma 2019 & tombola 

di 25 december geen vergadering Kerstmis-Nieuwjaar 

PROGRAMMA 2018  

Familiaal nieuws  Overlijdens 

 

Paul Liekens 

Diaken van de Sint–Ludwinaparochie 

 

 

Ivo Rutgeerts 

Vele jaren lid geweest van de MAK 

Christine Vanderveken 

Gewezen bestuurslid van de MAK 

Onze oprechte deelneming 

aan deze families 

 

Vanwege de MAK 



In afwachting van de definitieve herbestemming van kasteeldomein Zellaer duikt deze zomer een gezellige zo-

merbar op aan het kasteel. Onder de noemer ‘Zomerse Zaterdagbar in Zellaer’ kunnen wandelaars en fietsers er 

elke zaterdag tussen 11 en 18 uur terecht in een sfeervolle buitenbar voor een drankje of een snack. “An Schoo-

vaerts en Jurgen Marien uit Putte zijn de toekomstige uitbaters van kasteel Zellaer en het koetshuis. Zij zullen 

met Kempens Landschap en het gemeentebestuur samenwerken om het kasteel en het koetshuis om te toveren 

tot een brasserie, B&B, zaalverhuur voor feesten, evenementen en tentoonstellingen én een demonstratiekeuken 

voor kookworkshops en kookprogramma’s. Maar dat zal allemaal niet voor morgen zijn. We willen daarom nu al 

wat leven in de brouwerij brengen met de opening van een zomerbar. Zo leren wandelaars en fietsers het do-

mein en het kasteel al kennen”, zegt Karolien Horckmans, projectcoördinator van Kempens Landschap. 

Eigen picknick mag 

“De Zomerse Zaterdagbar zal bestaan uit een toogcontainer en twee stertenten die worden aangekleed met 

meubilair in steigerhout. In één van de twee tenten komt er een podium. Je eigen picknick meebrengen naar de 

bar is toegelaten. We hebben voor bezoekers een hele lading picknickdekentjes ter beschikking.” Het publiek 

wordt ook betrokken bij de openstelling van de zomerbar. “Elke zaterdag zal de bar worden opengehouden door 

een andere vereniging uit Bonheiden. De vereniging beslist zelf welke snacks er op het menu staan.” 

Op zaterdag 14 juli wordt de zomerbar feestelijk geopend met een gratis toegankelijk concert van strijkorkest 

Nescio om 13 uur. De daaropvolgende zaterdagen doet de bar dienst als podium voor lokale muzikanten die 

sfeer willen brengen op het domein. Alle optredens zijn gratis. “Een vrije gift aan de muzikanten is welkom.  

Muzikanten die hier graag eens zouden willen optreden, kunnen zich aanmelden via  

kasteelzellaer@bonheiden.be. Het programma wordt steeds aangevuld op de website en de Facebookpagina 

van Kempens Landschap. Op zondag 9 september opent de Zomerbar nog één keer haar deuren tijdens Open 
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Famiaal nieuws 

Spoedig herstel gewenst aan Chris, echtgenote van Dirk d’ Hertog en  

eveneens aan Marcel Goyvaerts 

 Zellaer Zomerbar 

Kempens Landschap en het gemeentebestuur van Bonheiden nodigen uit om deze zomer te 

komen genieten van kasteeldomein Zellaer in een pop-upzomerbar aan de voet van het kas-

teel. Van 14 juli tot en met 1 september is de bar elke zaterdag open en staan lokale verenigin-

gen achter de toog. 

Op 11 augustus was het de beurt aan de MAK, waarvan enkele 

sfeerbeelden op volgende pagina’s 
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Moest ik eigenlijk 

niet voor naar 

hier komen!!! 
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Levendbarend: 

De mannetjes worden een vijftal centimeter 

en blijven daarmeeiets kleiner dan de vrouw-

tjes die maximum kunnen uitgroeientot een 

zestal centimeter.  

De mannetjes zijn constant bezig met de 

vrouwtjes te verleiden.  

Het vrouwtje kan per worp gemiddeld een 

25-tot 50 visjes voort brengen.  

De jongen groeien snel en na een 4-tal 

maand kan men het geslacht al onderschei-

den.  

Het zijn geen kieskeurige eters, zorg wel voor een kwalitatief droogvoer waar ook plantaardige 

bestanddeleninzitten ( vb. Spirulina) verder eten ze ook graag alle soorten muggenlarven, Cy-

clops, watervlooien zowel levend als diep-

vries. 

Bultkarpertjes die een langere tijd in je aqua-

rium zwemmen, kunnen plotseling uitgezette 

kieuwdeksels hebben (schildklierziekte).  

Dit zou aantonen dat ze een tekort aan Jodi-

um hebben, door dit sporenelement terug toe 

te voegen aanhet water wordt hetprobleem na 

een tijdje opgelost.  

Het Bultkarpertje voelt zich het best thuis in 

hard water dat rijk is aan mineralen, een PH 

van 7-7,5 en een temperatuur van 23°C tot 27°C. In de natuur vindt men dit visje terug in Haïti. 
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POECILIA( LIMIA) NIGROFASCIATA ( de bultkarper). 

Tekst: Glenn Coulembier 

Lid Oostende Platy / Lid Skalaar Torhout 

Foto’s: internet 

Dit levendbarend tandkarpertje noemt men ook nog hetzwartbandkarpertje, als men het li-

chaam bekijkt weet men algauw waarom. Het mannetje is langs weerszijden zwart gestreept 

 met een metalliserende glans en de buikzijde en vinnen zijn geel aangezet  

Als het mannetje ouder wordt krijgt hij een lichte bult op zijn rug, zijn rugvin is ook vergroot 

en die gebruikt hij om de wijfjes te imponeren door ze constant op te richten en op te span-

nen. 

Glenn Coulembier 



6 

8 

BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be 
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BBAT         Voor alle activiteiten : www.bbat.be 



 

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 

10 


