MKA-kalender
Weekend 5-6 mei 2018 - Minerant

MINERANT 2018

Mineralen - fossielen - schelpen - juwelen - edelstenen

5 en 6 mei 2018

Antwerp Expo - Jan Van Rijswijcklaan 191
www.minerant.org/MKA/minerant.html
secretariaat@minerant.org

Meer dan ooit: uw aandacht voor Minerant !
Uw actieve hulp is ook dit jaar ONM ISBAAR !
P raktische inform atie
•
•
•

Het toegangsgeld is 4 €. Maar wees gerust : leden van de MKA, alsook de inwonende gezinsleden
van de MKA-leden met een gezinslidmaatschap, hoeven niet te betalen (maar zij mogen dat
natuurlijk vrijwillig wel doen...). Ook kinderen tot 12 jaar genieten van gratis toegang.
Zoals steeds is alle hulp van de leden welkom bij de organisatie, we werken weer met een
beurtrolsysteem (zie kader). Zoals vorig jaarwordt de bar uitgebaat door Antwerp Expo.
Er is overvloedig parkeergelegenheid in de buurt. De zaal is per auto, te voet en met het openbaar
vervoer bijzonder gemakkelijk te bereiken.

Meer dan ooit hebben we dit jaar de hulp nodig van alle leden, sympathisanten, zusterverenigingen en
iedereen die we kunnen bereiken om ons te helpen de informatie over Minerant te verspreiden. Er zijn
affiches en strooibiljetten beschikbaar. Doe a.u.b. je uiterste best om met die middelen de meest
efficiënte publiciteit te maken. Stuur e-mailtjes rond, en we zijn tegen e-kettingbrieven... maar het is
voor de goede zaak. Nét zoals andere jaren is het ook deze keer van vitaal belang dat er véél
volk komt. Alvast onze beste dank voor de steun.
Minerant 2018 gaat door in "Antwerp Expo" (ex-Bouwcentrum), Jan Van Rijswijcklaan 191 in Antwerpen.
Deze zaal is net ten zuiden van de Antwerpse Ring gelegen. Antwerp Expo (vroeger "Bouwcentrum") is
sinds 1958 hét tentoonstellingspark van Antwerpen en de belangrijkste infrastructuur voor beurzen,
evenementen en congressen.

Oriëntatie-hulp

 M et de trein rij je tot Antwerpen Centraal Station. Daar neem je (ondergronds, in het station) tram
2 richting Hoboken, of 6 richting Olympiade, die beide voor de ingang van Antwerp Expo stoppen
(ongeveer 10').
 Tram en busverbindingen :
Tram 2 en 6, buslijn 22

De Lijn : www.delijn.be/nl/

 M et de auto :

• Vanuit Nederland en Hasselt/Liège : uitrit "Wilrijk" op de Antwerpse Ring R1 geeft direct
aansluiting op de Vogelzanglaan

• Vanuit Gent : uitrit 5 "Wilrijk/Berchem" op de Antwerpse Ring R1, rechts : Gerard Legrellelaan,

rechts : Vogelzanglaan
• Vanuit Mechelen/Brussel (E19) : uitrit 5a "Berchem", links : Singel, terug links Gerard Legrellelaan,
rechts Vogelzanglaan
Gratis parkeergelegenheid : Vogelzanglaan, G. Legrellelaan, Desguinlei.
Meer informatie over Antwerp Expo vind je op www.antwerpexpo.be
Stadsplan Antwerpen : https://www.antwerpen.be/nl/stadsplan
Parkeergelegenheid in de omgeving van Antwerp Expo :

www.antwerpexpo.be/nl/Ligging-en-bereikbaarheid

Meer informatie over Minerant vind je op w w w .m inerant.org/ m ka/ m inerant.htm l

Minerant-helpers : schrijf je in op de planning !
Om de taakverdeling tijdens Minerant wat te stroomlijnen maken we al enkele jaren vooraf een
duidelijke planning op. Als je een van volgende taken wil uitvoeren, laat de secretaris dan vooraf
(nu dus) weten waarvoor en wanneer je beschikbaar bent. We rekenen er dan op dat je op die
momenten effectief aanwezig bent.
De taken die in te vullen zijn:
vrijdag 4 mei vanaf 8.00 uur : opbouw
zaterdag 5 en zondag 6 mei, 9.00-18.00 :
ticketverkoop en -controle
secretariaat
determinatie-stand
zondag 6 mei vanaf 18.00 : opruiming
Geef je voorkeur (taak, tijdstippen) door op de volgende vergadering aan Hugo, per e-mail
secretariaat@minerant.org, of tel 03 4408987. Doen ! Ook één uurtje kan !
De werkgroepen EDELSTEENKUNDE en DETERMINATIE verzorgen dit jaar een gezamelijke determinatie- en informatiestand. We rekenen weer op de spontane hulp van
onze leden om deze stand te bemannen.
Coördinatie: Jef Kerstens, Bart Heymans en Paul Mestrom.

Vrijdag 25 mei 2018 - maandelijkse vergadering
M aandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h

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

20.15 h

Pegmatite minerals from Pakistan

P eter Lyckberg

Het is reeds een hele tijd geleden dat Peter Lyckberg voor ons kwam
spreken over zijn ervaringen in de pegmatietontginningen van Rusland. Peter, die in Zweden geboren werd en reeds op zeer jonge
leeftijd begon met mineralen te verzamelen, is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een expert op wereldniveau wat pegmatietmineralen betreft. Sinds 1985 bezoekt hij ook regelmatig de pegmatieten
in Pakistan. Peter was de eerste Europeaan die de edelsteenmijnen
in het hoge Haramosh gebergte in situ bestudeerde. Zijn hoofddoel
is vooral kennis te vergaren over het ontstaan en de mineralogie
van de pegmatieten in deze jonge bergketens.
Peter slaagde er ook in het vertrouwen te winnen van de lokale bevolking. Diverse mijnwerkerfamilies
beschouwen hem als een familielid, waardoor hij ons ook een onvervalst beeld kan geven van de lokale
cultuur en tradities. Kortom, Peter levert ons een uniek ooggetuigenverslag van de Pakistaanse
mineralogie dat je zeker niet mag missen! De lezing is in het Engels, maar dat mag de pret niet
bederven!

Zaterdag 26 mei 2018 - edelsteenkunde
Vergadering van de W erkgroep Edelsteenkunde in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein,
Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

' Voorstelling en testen van enkele nieuwe apparaten'

Bart Heym ans

Deze maal zullen we een aantal apparaten testen die we
recent hebben aangeschaft. Naast een densiteitsbalans en
de Gemetrix diamanttester hebben we ook toestellen om
het metaalgehalte te testen besteld.... hopelijk zullen die op
tijd geleverd worden . Zoniet voorzien we uiteraard in een
waardig vervangprogramma!
Deze apparaten kunnen ons helpen om meer klaarheid te
scheppen bij het bestuderen van edelstenen en helpen bij
de determinatie. Breng in elk geval je stenen mee om ze te
testen.

55 jaar Mineralogische Kring Antwerpen (11 mei)
Nog maar pas vierden we het vijftigjarig bestaan van MKA, en hups we zijn al 5 jaar verder... en dus
aan de 55ste verjaardag toe! Een uitgebreid overzicht van de geschiedenis van de eerste 50 jaar van de
vereniging vind je in het Geonieuws-nummer van september 2013. De voorbije 5 jaar hebben we de
werking in dezelfde trend verdergezet met succesrijke lezingen, bloeiende werkgroepen, cursussen
kristalmorfologie en optische mineralogie, steeds erg lezenswaardige Geonieuws’en, Minerant, website,
…
Wie zijn geheugen wil opfrissen over wat er de laatste 5 jaar allemaal gebeurde bij MKA, kan er de
jaarverslagen in Geonieuws op na slaan (meestal in het juni-nummer).
Deze 55ste verjaardag laten we niet zomaar voorbijgaan :
• Kom zélf goudpannen tijdens Minerant op 5 en 6 mei in Antwerp Expo én breng zeker al uw
(klein-)kinderen mee voor dit leuk evenement. Je vindt gegarandeerd goud!
• Vier mee tijdens het gezellig samenzijn op 9 juni in Park Steytelinck. Alle details over het menu
en de inschrijving in het kader hieronder.

Gezellig samenzijn ”55 jaar MKA”
zaterdag 9 juni 2018
Restaurant Park Steytelinck, Wilrijk
Hapje van de Chef
-0Tartaar van zalm met komkommer en zure appel
-0Gegrilde eendenborst met sinaasappelsausje, seizoensgroenten en amandelkroketten
of
Kabeljauw met champagnesaus, prei en aardappelpuree
-0Ijstaart “MKA 55”
Het aperitief wordt je vanaf 18 uur aangeboden door de MKA.
Diner vanaf ~19 uur. De prijs voor het menu is 35 € p.p.
Dranken worden per persoon aangerekend en ter plaatse betaald.
Om deel te nemen stuur je een e-mail met opgave van je hoofdmenu-keuzes naar Axel Emmermann,
axel.emmermann@telenet.be.
De inschrijving wordt pas aanvaard na betaling van 35 € p.p. op bankrekening
BE33 7350 4587 7146 (BIC : KREDBEBB) t.n.v. Axel Emmermann, Lobbesplein 12, 2640 Mortsel.
Gelieve niet te vergeten in het veld 'mededeling' de naam van de deelnemer(s) in kwestie te
vermelden.
De betaling moet binnen zijn op 31 mei 2018.
Coördinaten van het restaurant: Park Steytelinck, Sint-Bavostraat 20, 2610 Wilrijk,
http://www.steytelinck.be
kaart : https://www.google.be/maps/@51.1705378,4.4014579,17z
Openbaar vervoer : bus 22 en 33.

