MKA-kalender
Vrijdag 9 maart 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 : zwieseliet - informatie verder in dit nummer.

20.15 h

De schitterende mineralen van de Claramijn

Jan Langendoen

Vanavond hebben we nog eens het genoegen een nieuwe spreker voor de MKA te mogen verwelkomen.
Jan Langendoen is een gepassioneerd verzamelaar die ons vanavond zal spreken over zijn favoriete
vindplaats. Uitzonderlijk: we beginnen de voordracht met een bezoek onder de grond in de Claramijn!
Er ligt daar ongeveer 30 km berijdbare weg voor auto’s! Het is fascinerend om de stilte en de duisternis
te ervaren. De te mijnen producten zijn fluoriet en bariet. Deze producten worden voor verschillende
doeleinden gebruikt.
De Claramijn is beroemd om zijn bijzondere en mooie mineralen. Tot vandaag kunnen er ongeveer 400
verschillende mineralen gevonden worden. Natuurlijk is het ene mineraal zeldzamer dan het andere. Er
wordt een grote hoeveelheid foto’s getoond van een groot aantal van de mineralen die er gevonden
kunnen worden. Voor de liefhebbers is de "Kleine Halde" geopend van 1 april tot eind oktober. De
"Grosse Halde" is 3 maal per jaar op zaterdag en zondag geopend. Er wordt uitleg gegeven waar op de
storthoop je wat kunt vinden. Uiteraard is deze lezing een aanrader voor al wie er reeds geweest is of
er (nog) eens heen wil!

Linksboven: gezellig terrasje bij de Clara-storthoop
Rechtsboven: ideaal voor een kaptocht met de
(klein-)kinderen. Glen Van Liefferinge (kleinzoon van de
redacteur) in actie (7 jaar oud, 2011)
Onder: cornwalliet-kristallen van Clara. Beeldbreedte 1.9
mm. Verzameling en foto © Etienne Mans.

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

9.30 h tot 12 h.

P racticum Densiteit / M icroscoop
Tijdens deze vergadering oefenen we in het gebruik van de microscoop. We zullen ook weer een aantal
stenen testen op de densiteit, voorheen gekend als soortelijk gewicht. Iedereen is welkom om zijn
stenen te testen.

Zaterdag 10 maart 2018 - werkgroep micromineralen
Vergadering w erkgroep 'M icrom ineralen' in
zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 13.15 h
tot 16.30 h.

Zeolieten uit de Eifel

P aul M estrom

De zeolieten vormen een groep mineralen waar veel verzamelaars een zwak voor hebben. Er zijn zelfs mensen die zich
in deze groep specialiseren. Ook in de literatuur is er vaak
speciale aandacht voor deze groep. Het fameuze boek “Zeolites of the World” van Rudy Tschernich (*) is daarbij het bekendste standaardwerk.
Zeolieten zijn op talloze plaatsen te vinden en vormen vaak
mooie kristallen met een enorme rijkdom aan vormen. Tel
daarbij op dat het een redelijk overzichtelijke groep van net
geen 100 mineralen is en de populariteit is aardig verklaard.
In België zijn niet veel zeolieten te vinden, maar in de vulkaan-Eifel des te meer: 17 verschillende, waarvan 3 “type locality” (bellbergiet, flörkeiet en strätlingiet).
Een goede reden om de Eifel-zeolieten deze keer eens goed
onder de loep (of microscoop) te nemen.



Thomsoniet op 6 mm pyroxeen-kristal,
Graulai, Hillesheim, Eifel, Duitsland
Verzameling en foto © Paul Mestrom

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!
•

(*) Rudi Tschernich is op 26 december 2017 overleden. Verder in dit nummer vind je een in memoriam van deze
erg gedreven Amerikaanse verzamelaar.

En voor wie zich vorige maand ingeschreven heeft:
9 maart, 20 april en 25 mei 2018, 10-17 uur
workshop optische mineralogie

Internationale beurs van mineralen en fossielen
zaterdag 17 maart 2018, van 10 tot 17 h
Develsteincollege

Develsingel 5

NL-3333 LD Zwijndrecht
Info + 31 10 4514208
< mid.vog@ziggo.nl>

w w w .geodezw i jndr echt.nl

NAUTILUS-GENT vzw
INTERNATIONALE BEURS
VOOR MINERALEN EN FOSSIELEN
Zondag 18 maart 2018, van 10 tot 18 uur
Koninklijk Atheneum, Voskenslaan 60 te Gent

MINERANT 2018
5 en 6 mei 2018
Antwerp Expo

www.minerant.org/MKA/minerant.html
secretariaat@minerant.org

