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q .+M *rr Yf*Yt'*NYiR 1 MiRKwuMb:.*iN*MMr* .FYM.W**wt*+fi*11L ■1a b& lab. aa

Mir,eralegisch.e Kring van . Ant~pe n

iirorts.an zullen de maandelijkse mededts.ingen van de MKA

ïrererh tjnen : nd p r deze lichtjes gewijzigde -1r*xrn 4
Dit laat z, ne tre, te genieten, van de apac= nle posttarieven

voor c-Ql¢urelr- Fubitk.ettea ,

Om de g;.*wc:n.e' medede-li4gen ~ndRlijks ;al) een kcrt artikel

te vergezellen deer. we nogmaa2..s bex°;*ep op onze leden .

; Ani-Akela, waarneml.ngen en mededelingen te bezorgen aan

het secrwtarl.aatt: Jan £amijnlaan 37, 2100 Deurne . Tel, 031 /

?5 039 ;x )

Wie reeds artikels heeft vo;.r GEODE 75 3 kan die bezergen aan

Rik Dillera, Luikstraa*: 96, 9100 Lokeren . Tel . 091/ 4$ 38 3e ¢

RUILBEURZE N
'A g1l,WubJR*-ra 3*6iVbb ra

De vereniging NAUTILUS richt een ineernatit:nlkle rul :1.beurs

van mineralen en ; Gseielen in A:) zondag 6 maart 1975 .

Deze beurs heft plaats in het. :;asinc* te Gent (gelegen I n

het atadsw,k) en ia open van 10 tot 1$h ,

Wie tafela wenet te huren 250frJxa*el kan zich richten

iNJBti,hyn. Blekt 16, 9110 St,A.mandeberg,.

VRAAG & AANBO D
=-, *L af, +1 . .*]r -i- Ja-

	

1i ,!J iL

	

ar 4b,

Vz ztt:e magnet#et xx (mi .netens 20 gram) voer x-s`.raal-

siiffrmctie w

Rik Di11.en u Lu3k*tr&at 96, 910D Lokeren, tel, 091/ 48 38 16 .

-

	

1sse cr<,cA*t x* (zemdex . terminatie) van West Ccmet mine

Dundas, Tasmani g (verschillende k.. .* :tstallen zijn hol )

afmettngers 2 x 0 y , tct 3 x 0,5 enl

Vz: systematische minerale n

Paul Tar**buyeer g Jan Samijnlaa.n 37, 2100 Dea-^tteo Tel F 031/25 03 93
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- Uit Duitsland kregen we een brief van sen verzamelaar di e
volgende mineralen in ruil heeft p calciet (bladvormige xx) ,

chalcedoon en barietrozen ,
Wie schrijft eens naar Slegbert Zechsc 9 I,.arldgrabenstr * 3 5
D 6368 Bad Vilbel .

De rubriek VRAAG & AANBOD is gratis voor alle leden

die specimens wensen te ruilwll .

BOEKENNIEUWS

Bij Christian Weiss Verlag, Adelheá_dstr . 3, $ 3**nchen 40

verscheen zopas volume 1 uit een reeks van 5 delen ove r

mtnsraZenvi.ndplaatsen o

MINERALaFUNDSTELLE H
Band 1, Tirol, Salzburg v Sudtiral

auteur : L . Frutb
( 220'blz, ; ongeveer 154 plannetjes van vindplaatsen )
prijs in Duitsland : 28 5 50 DM

VERGADERINGEN▪ ~ we an w~~r~ +Me* rr os

▪ JevLgdafdel.ingó zaterdag 8 februari van ,0 tot 12 h *

Ommeganek$traat 26 v 2000 Antwerpen F

- vrijdag 14 februari vanaf 20h, Ommegancketraat 26 .
ru.ilavond e

Aanbod van deze maan.d g PYRIET XX van Coioradn River ,

Montanag USA . De a«ngebcden specimens zijn aggregaten van

kuboctaëders ; een voor pyriet minder frakwente combinatie .

. D6 bijdrage voor het lidmaatschap kan voldaan werden o p

onze maandelijkse vergadering, of door storten op postreke-

ning nro 404.4477954-35 van Mej . Boonroy M x L a

Belgiglei 123 5 2400 Antwerpen,

Het Bestuur
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musea te Parij s

Foole dos Mine a

6.0 B1d St a Mvhel

7,0272 Paris 6

g*cV'Ind van 1430 tot 17h, alle dagen behalve zondag en maand2g e

Toegang vrij . Prachtmuseum t

VH.istcir Naturell e

B tAi› fon

a$Zj.n 5
Toegang Ialtgs hoek pl» Buffon en Geoffroy-St. a wHilalre (werp

tevens ea-n blik cp de schone moskee aan de overkant )

Ml;tr* l Menge

	

Cei*sier-I3cubanton (noteer dat 3kubenton ee n

********** ***) *
Geopend Alle dagen van 10030 tot 17h, cip zcndag van 10o3 0

tot 17h . ** sI: * *,lin s'11) 0:nedag . Toegang 1 F.t ®

musea te Londe n

. Nat***al History Museum

S o W .7-i"x****t:il1 Road South Kensington .

Geopend in de ***k van. 10 tot 18h* op .ac,ndag van 14,30 tot

18h £ Metra Uuth Kensingtoa ¢. Toegang vrij .

Geological Museu m

Exhi1aition Rcad. SQWm 7
geopend in de week van. 11 tot 1$h . en op zondag van 14 .30

tot i8 h, Toegang vrij .

Beide musea raken elkaa.rW ZE.r zijn gesleten op Goede Vrijdag

en, Kerstmi g , Beide Londen.se musea zijn oen bezoek overwaard

en indien meerdere dagen ter beschikking 9 des te beter ., . .

A . Van hee-



- Eerstvolgende vergadering cp vrijdag I0-1-r*5 t. vanaf 19,30 h

ammeganckstraat 26 9 2000 An.twerpen ,

vooraf ruilavon d

nadien zal onze voorzitter een overzicht geven van de acti -

viteiten in 74 en over de geplande activiteiten voor 75 .

- JEUGDVERGADERING cp zaterdag 11-1s75g van 10 tot 12 h Q in

de Ommeganakstraat 26 t 2000 Antwerpen .

Vanaf heden zullen de jeugdvergaderingen doorgaan, elke 20 '

zaterdag van de maand, van 10 tot 12 h . in het vergaderlokaal .

Alle jeugdige leden die mineralen, gesteenten of fossiele n

bezitten die ze niet kunnen identificeren worden verzoch t

deze mee te brengen a

Paul Plincke zal enkele p.ractisc .he wenken geven in verban d

met mineraalidentificatie 4

- Wie zijn jaarboek vorige maand niet kon afhalen, kan dit

deze maand nog doen ,

- De lidgelden voor 1975 warden vastgesteld op 200 fr, ,

voor jaugdleden tot 18 jaar, 100 fr ,

Deze bijdrage kan voldaan worden op onze maandelijkse ver-

gadering, of door storten op postrekening nrz ,

000-0477954-3 5

van

	

Boonrcy M 6 L m

Be .lgig lei 123

2000 Antwerpen

	

(Tel, 031/ 30481



- BIBLIOTHEEK

Reeds verschillende leden maken nuttig gebruik van, de

clubbibliotheek. We hopen ze dan ook atilaan meer en mee r

uit te breiden 0

Onze laatste aanwinaten s

Anorganische Chemi e

A. DelaruelZ e

(een inleidend werk over de elementaire anorga-

nische chemie)

An Introduction to Crystallograph y

F . C . Phillip,e

( Sinds jaren t het ideale boek om thuis te gera-

ken in da beginselen der kristallografie) .

Het uitlenen van boeken is GRATIS voor onze leden .

- Meer en meer geraakt het gebruik van een $tereomieroecoap
bij ffii#xBrll2xlVerzamelanlArB ingeburgerd .

We ontvingen een prijsofferte van

Optiek jo Dirickx

Nederkouter 73
9000 Gent .

	

(Tel . 091/ 25 78 78 )

Het betreft de zeer degelijke stereomicroecoop KY0WA á
Het toestel kost (met ingebouwde verlichting en alle toebe-

horen) 13985 fr .

Diverse leden bezitten roede een dergelijk toestel en zijn

er biezonder teveeden over .

Het Beetnur
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