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 Bonheiden

Aangesloten bij:
De Belgische bond
van
Aquarium – en
Terrariumhouders
vzw
B.B.A.T.
Lid Cultuurraad
Bonheiden

Beste MAK-kers,
We nader zo stilaan de verlofperiode en als ik zo een beetje rondkijk en vraag naar de planning voor het verlof dan besluit ik dat er veel reizen in het verschiet zijn. Uiteraard is dit
ieder gegund na een dramatische periode van onzekerheid en spijtig genoeg familiale drama’s door corona.
We voelen ook de nieuwe wind die waait en kijken hoopvol naar de toekomst.
Vorige editie van MAKWARIUM hebben we vermeld dat er voor onze clubreis naar Nancy
ingeschreven kon worden bij Eugene. Aangezien er bijna geen of onvoldoende inschrijvingen waren hebben we besloten deze reis te annuleren.

2820 Bonheiden

Voor de personen die hun jaargang lieten inbinden kan ik melden dat deze vanaf nu ter
beschikking zijn tijdens de vergaderingen. Je kan deze afhalen bij de voorzitter.

Zellaerdreef 2

Lokaal: De Regenboog

www.mechelseak.be

Er is misschien een alternatief voor velen onder ons. De bondsdag in PAKAWI PARK te Balen (de vroegere Olmense Zoo). Zoals steeds zijn er 2 mogelijkheden: de eerste keuze is
met het academisch gedeelte en nadien bezoek aan de zoo, de tweede keuze is gewoon
samen de toegang en dan verder het park in zonder academisch gedeelte. Verder info zal
nog volgen. Misschien hebben we die tijdens volgende vergadering en zullen u dan zeker
op de hoogte brengen. Verschillende manifestaties, tentoonstellingen en beurzen komen
met mondjesmaat tevoorschijn. Zo kunnen we alvast alle verenigingen feliciteren met hun
initiatieven om tentoon te stellen of het organiseren van een ruilbeurs, indien mogelijk zullen we er zeker een bezoekje brengen.

Anderzijds is er de oproep van het hoofdbestuur van B.B.A.T. voor kandidaten om deze
groep te versterken, ook de groep van de keurmeesters heeft nog een plaatsje vrij voor een
nieuwe kandidaat. Voelt u zich geroepen dan kan u zich opgeven en zal ik dit overmaken
aan de betreffende diensten.
Volgende vergadering op 14 juni is er mogelijkheid om even te brainstormen en eventuele
problematiek te bespreken. Oplossingen kunnen soms heel dichtbij zijn. We bespreken de
voorbereidingen voor je verlofperiode, op welke manier kunnen we problemen voorkomen. Het zeewater gedeelte verschuiven we naar latere periode.
Tot op de vergadering,
Georges
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Onze sponsors

Schaliënhoevedreef 1A – 2800

Mechelen

015/20.65.65

Email: info@gvknv.be

METALEN Gerard Schmitz
Gestellei 19
2820 Bonheiden
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PROGRAMMA 2022

Dinsdag 14 juni: 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

BBAT

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

Voor alle activiteiten : http://www.bbat.be/

7

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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