MKA-kalender
Vrijdag 9 februari 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...

20.00 h

jaarlijkse officiële algemene vergadering van de MKA vzw (details elders in dit nummer).

20.30 h

Mineralenquiz

Ludo Van Goethem
Het is lang geleden, maar vanavond houden we nog eens een rasechte mineralenquiz. Het wordt een geheel van meerkeuzevragen, slimste mens secties,
droedels en wat nog meer rond mineralogie, kristallografie en geologie. Met
andere woorden, het wordt een gezellige jaarvergadering.

Ludo heeft reeds jaren geleden de titel van MKA-quizmaster binnengehaald, en
we zijn dan ook erg blij dat hij ons nog eens wil vergasten op zijn geanimeerde
vragen en antwoorden. Denk vooral niet dat dit een avond is die enkel is
weggelegd voor kenners; wel integendeel! Vroeger gingen de mooiste prijzen naar de beginnende
verzamelaars... Wees dus alleszins op post voor een avond van gezellig vermaak en leerrijk vertier.

Zaterdag 10 februari 2018 - werkgroep edelsteenkunde
V ergadering van de W erkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van

9.30 h tot 12 h.

Tenebrescentie, photochrom ie en kleurverandering in edelstenen / practicum UV
Kleur is één van de aantrekkelijke eigenschappen van edelstenen.
Op deze vergadering gaan we dieper in op kleur, en de invloed van licht en UV op edelstenen.
We zullen ook enkele edelstenen in de praktijk bekijken.

Zaterdag 10 februari 2018 - werkgroep micromineralen
Vergadering w erkgroep 'M icrom ineralen' in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van

13.15 h tot 16.30 h.

Bariet

P aul M estrom en Etienne M ans
Deze namiddag gaan we eens besteden aan een mineraal dat
nogal zwaar doorweegt. Daarom beperken we ons tot de kleinere maar fijnere exemplaren van bariet.
Bariet is een mineraal dat in veel vormen voorkomt, kijk maar
eens naar de honderden foto’s van bariet uit de groeve Clara.
We moeten het natuurlijk niet zo ver van huis gaan zoeken. In
ons Belgen-landje hebben we ook heel wat mooie bariet, die
afkomstig is van onder andere Fleurus, Lompret, Mont-sur-Marchienne, enz.

Barietkristallen van
Mont-des-Groseillers, Blaton, Hainaut,
België. Beeldbreedte 7 mm.
Verzameling en foto© Etienne Mans

We doen ons best om wat materiaal te verzamelen om uit te
delen of om op zijn minst toch een kleine tombola te kunnen organiseren onder het motto 'Iedereen
prijs'.
Indien mogelijk graag je microscoop meebrengen naar de bijeenkomst.
Zoals steeds zijn ook MKA-ers die geen lid zijn van de werkgroep van harte welkom!
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