MAKWARIUM
Vergadering elke 2e dinsdag van de maand om
20.00 u.
Juli en augustus geen vergadering
47e jaargang
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AQUARIUMCLUB MAK vzw
Beste MAK-kers,
Eindelijk is het zo ver, ja we zijn gestart. We stelden echter vast dat er tijdens de
eerst vergadering weinig volk was. We steken dit niet onder stoelen of banken. We
begrijpen al te best dat men heel voorzichtig is. Corona is inderdaad nog niet voorbij. We merken dit in de nabije omgeving al te best. Daarom hanteren we nog
steeds een voorzichtig preventie beleid welk het volgende is:
Bij het binnenkomen graag de handen ontsmetten.
We registreren iedereen die aanwezig is op de vergadering.
Maar we kijken natuurlijk ook in de richting van een volledige vrijheid en plannen
dan ook een clubreis. Tijdens vorige vergadering hebben we daar al een tipje van
de sluier gelicht.

2820 Bonheiden

Zellaerdreef 2

Lokaal: De Regenboog

www.mechelseak.be

Een bezoek aan HET AQUARIUM VAN NANCY (Frankrijk). Niet in 1 dag, neen hoor!
Drie dagen, we vertrekken in de vroege avond op vrijdag 17 juni. Hoe verplaatsen?
Met eigen vervoer en hopen dat men onderling tot een overeenkomst komt over
de bijdrage voor het vervoer naar en ook belangrijk, terug natuurlijk. Als we trachten ten laatste tegen 22 uur op de overnachtingsplaats te zijn dan kan je er eventueel nog een slaapmutje nemen. Overnachtingsplaats kunnen we enkel uitzoeken
als we weten hoeveel volk er meegaat natuurlijk.
Op zaterdag 18 juni een gemeenschappelijk bezoek in de vroege namiddag aan het
aquarium met rondleiding en indien mogelijk ook achter de schermen. We bekijken wat er kan. Het bezoek (toegang) is voor u als lid gratis, wij nemen de kosten
voor leden op onze rekening (niet leden betalen zelf de toegang). Uiteindelijk moet
je ongeveer een tijdspanne uittrekken van om en bij de 2.30 uur voor het bezoek.
Zo heb je nadien ruim de tijd om NANCY zelf te bezoeken, er zijn tal van mogelijkheden. Parken, monumenten, tentoonstellingen enz. …
Op zondag 19 juni vertrekken diegene die niet langer blijven terug naar huis. We
stellen voor dit te doen na een middagmaal.
Om dit alles in goede banen te leiden centraliseren we de inschrijvingen op 1
plaats en dat is dan bij onze secretaris Eugene Cautaert.
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Als we kijken naar de kalender zien we dat het jaar bijna half is en volgende vergadering op 10 mei onze gastspreker de heer Walter Van der Jeught verwelkomen met zijn voordracht over slakken in het aquarium. Er zijn
ook nuttige slakken die we in het aquarium kunnen houden. Een vergadering om niet te missen.
De maand nadien op 14 juni komen de zeewaterliefhebbers aan hun trekken. Wannes zal voor de nodige animatie zorgen. We sluiten dan af met tips voor het verlof. Tot dan.
Na de vergadering is er steeds de mogelijkheid om over persoonlijke aquaristische problemen een praatje te
slaan.
Tot op de vergaderingen.
Georges De Roeck
Voorzitter

Familiale aangelegenheden

Spoedig herstel gewenst aan Vicky, echtgenote van Georges

PROGRAMMA 2022
Dinsdag 10 mei: Sierslakken voor het aquarium, W. Van der Jeught

Dinsdag 14 juni: Zeewater & Verlof, hoe pakken we het aan?

Juli geen vergaderingen, verlofperiode

Augustus geen vergadering, verlofperiode

Dinsdag 13 september: Met het schepnet naar Kameroen, Joris Aerts

Dinsdag 11 oktober: De Musketiers onder water, R. Vannerom

Dinsdag 08 november: West Afrikaans aquarium, Glenn Coulombier

Dinsdag 13 december: Jaarprogramma 2023
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Onze sponsors

Schaliënhoevedreef 1A – 2800

Mechelen

015/20.65.65

Email: info@gvknv.be

METALEN Gerard Schmitz
Gestellei 16
2820 Bonheiden
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CLUBREIS NANCY
Een bezoek aan de stad zelf is zeker ook de moeite waard
Nancy, een middelgrote stad in het noordoosten van Frankrijk waar je heerlijk een paar dagen kan ronddwalen
tijdens een korte stedentrip, of er verblijft tijdens een stop op weg naar het zuiden. Nancy is de hoofdstad van
Lotharingen en staat vol met prachtige gebouwen en bezienswaardigheden rondom een aantal van de mooiste
pleinen van Frankrijk. Je kan hier volop genieten van alle Art Nouveau en Art Deco pracht die in de stad te vinden is.
Het Place Stanislas is gelegen in het centrum van de stad en is niet alleen een belangrijke bezienswaardigheid, het is ook het
icoon van de stad.

Het plein is maar liefst 106 m bij 124 m groot
en werd in 1751 gecreëerd in opdracht van
de voormalige Poolse koning Stanisław
Leszczyński, de schoonvader van de Franse
koning Louis XV, die na zijn vertrek
uit Polen hertog van Lotharingen werd.
Place Stanislas

Van Place Royale tot Place Stanislas
Het plein heette toen het Place Royale en bevatte een standbeeld van Louis XV, maar tijdens de Franse Revolutie
werd dit beeld verwoest en kreeg het plein een andere naam. In 1831 werd vervolgens een standbeeld van Stanislas geplaatst op het plein.

Wanneer je langs de Église des Cordeliers de Nancy loopt is ook deze kerk
Église des Cordeliers de Nancy
zeker een bezoekje waard. Deze katholieke kerk werd in de 15de-eeuw gebouwd met een combinatie van Gotische en Renaissance stijlen. Het was
onderdeel van een Franciscaans klooster dat onder de bescherming van de
hertogen van Lotharingen viel. Door
deze band werden verschillende hertogen hier begraven. Nadat Lotharingen
onder de koninklijke Franse macht
kwam te vallen werd het meerdere
malen bezocht door grote historische
figuren, zoals Marie-Antoinette en keizer Franz Joseph I van Oostenrijk. In
1951 trouwden de aartshertog Otto
von Habsburg-Lothringen met prinses Regina van Saxe-Meiningen in de kerk.
De kerk is zowel van buiten als van binnen sober gekleed, waarbij er enkele kunstwerken te zien zijn. Ook is het
mogelijk om de tombes van de hertogen van Lotharingen te bezoeken. Daarnaast vind je hier een tentoonstelling over de geschiedenis van Nancy.
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Het unieke plein is jarenlang gebruikt voor publieke bijeenkomsten en festiviteiten. Voor een aantal jaar
in de tweede helft van de 20ste-eeuw was er op het plein echter een parkeerplaats te vinden. In 1983
verdween deze parkeerplaats en werd het Place Stanislas op de Werelderfgoedlijst van UNESCO gezet.
In 2004 volgde vervolgens een renovatie volgens de originele 18de-eeuwse ontwerpen, waarbij het plein
geheel autovrij werd gemaakt.

Op het plein kan je tegenwoordig genieten van de 2 prachtige fonteinen van Neptunes en Amphitrite,
welke omringd worden door rococo portieken.

Arc Héré
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Place de la Carrière

Palais du Gouvernement
Dit zijn slechts enkele voorbeelden van
wat er te zien is in Nancy, buiten het
aquarium.
Voor diegenen die er niet genoeg van
kregen.
Bij het huiswaarts rijden kom je voorbij
Metz waar je ook nog een aquarium kan
bezoeken en deze stad is eveneens een
bezoek waard.
Dan wel op zondag niet te laat vertrekken!
Inschrijven via mail, telefoon of op een
vergadering.
eugenecautaert@gmail.com

GSM 0498 490493

Aquarium Nancy
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BBAT

Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/
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MAK BESTUUR
Aimé BIJNENS

Erevoorzitter

Georges DE ROECK

Voorzitter

Eugene CAUTAERT

Secretaris

Kastanjedreef 23

Inbinden Aquariumwereld

Dalenborchstraat 12/2

Ondervoorzitter

B-1982 Elewijt

Buitenlandse tijdschriften

B-2800 MECHELEN

Redactie

0479 890959

Reserve projectie

0498 490493

Verzending nieuwsbrief

Planten vissen

Projectie

Cultuurraad

Olivier CAUWENBERGHS

Johan DE BEIL

Schatbewaarder.

Motstraat 82

Groothoeveweg 14

Ledenadministratie.

B-2800 Mechelen

B-2820 BONHEIDEN

Afgevaardigde cultuurraad

0478/73 50 96

015/ 55 31 24

Magazijn

Raymond MERCKX

Cafetaria

Robert van den Bosch

Bibliotheek

Diepvries

Kraaistraat 33

Reserve cafetaria

Steenbergstraat 19a

Tombola

B-2800 Mechelen

Zaalmeester

B-1982 Elewijt

FAK-afgevaardigde

015/21 02 88

FAK afgevaardigde
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