MKA-kalender
Vrijdag 14 december 2018 - maandelijkse vergadering
M aandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h

bibliotheek (open tot 19.45 h)
gelegenheid tot transacties, determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen
van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje... Mineraal van de
maand : colemaniet - informatie verder in dit nummer.

20.15 h

Highlights and History of the Mineral Collection
at the Natural History Museum, London

M ike R um sey

In december zal Mike Rumsey, conservator van de afdeling mineralogie van het befaamde Natural History Museum in London (UK), in
ons land zijn. Op donderdag 13 december zal hij een lezing verzorgen
voor onze Gentse zustervereniging Nautilus over "de Mineralen van
Tsumeb". Ook alle MKA-leden zijn welkom op deze vergadering in
Gent, in de mediatheek van de Middenschool, Voskenslaan 60. Dit is de zaal waar tijdens de
Nautilusbeurs de bar is. De school zelf is toegankelijk via de E17, R4 afrit Hogeschool Gent, via de
parking, door de bareel (code 4198 - niet vergeten te noteren!), en parkeren achter de middenschool.
De zaal is ook heel gemakkelijk bereikbaar met de trein, op nauwelijks 5 minuutjes te voet van het SintPietersstation.
Op vrijdag 14 december zal Mike dan een lezing geven over de 'Highlights and History of the Mineral
Collection at the Natural History Museum, London'. Een uiterst boeiende lezing over de historiek en de
hoogtepunten van een van de meest belangrijke mineralogische verzamelingen ter wereld!

De monumentale voorgevel van het
Natural History Museum in Londen (links)
en de mineralenzaal in dit museum
(rechts). Foto © Rik Dillen.

Zaterdag 15 december 2018 - werkgroep edelsteenkunde
V ergadering van de W erkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF',
Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Granaten

Grossulaarkristallen van de Jeffrey m ine,
Asbestos, Québec, Canada. 5.6 X 3.5 X
1.8 cm . Verzam eling en foto
© R ob Lavinsky.

De granaten vormen een van de meest uitgebreide groepen
edelstenen. Vandaag zullen we ze tegenkomen in alle vormen en kleuren van de regenboog, misschien zelfs een
blauwe granaat. Ook op deze laatste vergadering van het
kalenderjaar is iedereen welkom, en kan iedereen zijn eigen
stenen meebrengen. Spannende verhalen van historische
stenen met de collectie van hun 60 replica’s staan je te
wachten.

Zaterdag 15 december 2018 - werkgroep micromineralen
Vergadering w erkgroep m icrom ineralen in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van
13.30 h tot 16.30 h.

Mineralen uit de Eifel: groeven als de Graulai

P aul M estrom

Voor micromounters is de Eifel een ideaal gebied om mineralen te verzamelen. Deze keer gaan we kijken
naar de mineralen van een beperkt aantal vindplaatsen. Het gaat om vindplaatsen als de Graulai bij
Hillesheim. In spleten in het gesteente komen nephelien, analciem, perovskiet, magnetiet en pyroxeen
als basis voor. Daarnaast treffen we er veel andere, soms heel zeldzame mineralen aan, zoals analciem,
meliliet, fresnoiet, günterblassiet, hielscheriet, scottyiet en hannebachiet.
Het gaat om de volgende groeven:
Graulai (Graulay), Hillesheim
Hannebacher Ley (Lay), Hannebach
Löhley (Liley, groeve Slabik), Üdersdorf
Rother Kopf, Roth
Het is leuk als je je eigen mooie vondsten kunt laten zien en natuurlijk willen we ook de nodige
vraagtekens bekijken.
Verder, zoals gewoonlijk:
• Er wordt voor gratis of bijna gratis materiaal gezorgd
om thuis te bestuderen.
• Het is handig als je ook je eigen microscoop
meebrengt.
• Ook MKA-ers die geen lid zijn van de werkgroep zijn
van harte welkom!
•
•
•
•



Batiferriet, 0,5 mm kristal, Graulai,
Hillesheim, Eifel, Duitsland
Foto en collectie © Paul Mestrom

