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MINERALOGISCHE KRING VAN ANTWERPEN
VER
. ...GADERTNG
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-- vrijdag 12-12-75 . Dmme ;anckstraat 26, Antwerpen, vanaf 20 h .
uitzonderlijk, ruilavond in dit lokaal
- zaterdag 13-12-75 van 10 tot 12 h . Ommeganckstraat 26, Antwerpen .
jeugdvergadering : Ingaande op de suggesties van enkele leden ,
zal een reeks practische oefeningen in mineraalidentificati e
doorgaan . Op deze vergadering beperken we ons tot het bepale n
van de hardheid van mineralen volgens de methode van Mohs .
U zal nu zelf de hardheid van enkele "onbekende" minerale n
moeten bepalen .
Vergeet uw schrijfgerief niet !
Indien mogelijk, breng dan ook een loupe, een zakmesje of ee n
stalen nagel mee ,
1ZBLOTHEEK
I *i* Iw-*rr4**.r*y*. Diverse verenigingen die zich met mineralogie bezighouden ,
zenden ons regelmatig hun maandelijkse mededelingen . De belangrijkste van hun manifestaties worden in GEONIEUWS opgenomen .
De mededelingen zelf, worden ondergebracht in ringfardes en zij n
ter inzage in de clubbibliotheek .
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Estwing Geologenhamers, aan de voordelige prijs van 525 fr .
GEODE + 7 2
Zendt uw bijdragen voor GEODE 75 naar :
H . Dillen, Ripstraat 108, 2780 St . Gilles-Waas .
Indien mogelijk, vuár eind december .
De uitgave van GEODE 75 is gepland voor eind februari 76 .
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We mogen hem wel de jongste onder de edelstenen noemen . Inderdaad, een drietal jaren geleden werd deze steen, die veel gelijkenis vertoont met smaragd, ontdekt . De vindplaats : he t
Tsavo-reservaat in Kenya . Tot op heden werd slechts één ade r
die dit mineraal houdt, ontdekt, .
Tsavoriet behoort tot de familie der granaten . Het mineraal
is groen van kleur . Op de edelsteenmarkt betaalt men minimum
9000 fr . per karaat . Het grootste, tot nu toe gevonden exemplaar
weegt ongeveer 10 karaat .
meded . Van Mengse l
GEA
GEA, stichting Geologische Aktiviteiten, is het overkoepelend e
orgaan van de diverse mineralogische en geologische vereniginge n
in Nederland . Een tiental kringen zijn hierbij aangesloten .
In bijlage, een vouwblad met inlichtingen over deze vereniging .
We hopen in de nabije toekomst enige kontakten met deze vereniging, in het bijzonder met de afdeling "West-Brabant" t e
leggen .

