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VERGADERINGEST

Uitzonderlijk zijn er voor de maand november geen vergaderingen

voorzien omdat deze zouden samenvallen met de tentoonstelling.

TENTOONSTELLIN G

Op zaterdag 6 november wordt onze tentoonstelling, die loopt to t

zondag 14 november, officiëel geopend. De tentoonstelling is open

van 10 .00 h tot 18 .00 h en van 19 .30 tot 21 .30 h.

Praktische schikkingen i .v .m . de organisati e

Op vrijdag 5 november moeten wij (dus ep één dag) heel de tentoon-

stelling inrichten . U voelt het ongetwijfeld reeds aankomen : wi j

hebben helpende handen nodig voor allerlei werkzaamheden : het instal-

leren van de uitstalkasten, het schikken van de specimens, het in-

ri'>hten van een stand van de M .K .A . enz . WIJ HOPEN DAT IEDEREEN DI E

ENIGSZINS KAN ONS OP DEZE DAG KOMT HELPEN .

Degenen die specimens tentoonstellen worden speciaal verzocht deze z o

vroeg mogelijk op 5 november te komen bezorgen in de Keurvelszaal .

Verder moeten gedurende heel de tentoonstelling mensen van de M .K .A .

aanwezig zijn, ook 's avonds, ±Ils U eender op welk ogenblik vrij is

zullen wij U graag verwachten . Wij rekenen o . a . ook op onze jeugd-

leden in hun vrije uren .

Op zondagavond 14 november etelt zich hetzelfde probleem : op één

avond moet de t ntoenstellin ;; verdwenen zijn . Helpende handen zijn

ook dan gewenst . Tentoon tellers werden verzocht hun specimens af t e

halen var. .

	

18 .00 h .

WIJ REKENEN TEN STELLIGSTE OP UW MEDEWERKING ! ! ! !

Sekretariaa t

Daar de heer P . diaml u;y ser ;vanaf oktober in Nederland tewerkgesteld i s

zal hij zijn f,.unktie als eekretars van de M .K .A . niet meer kunnen

uitoefenen door het feit dat hij tijdens de week niet te bereiken is .
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Daarom zal voorlopig (tot op het ogenblik dat een officiële raad

van beheer zal geinstalleerd zijn) deze funktie waargenomen

worden door

	

H . DILLEN
Ripstraat 108
B-2780 SINT-GILLIS-WAAS
Tel . : 031/70 .60 .07 .

Dit wordt eveneens het redaktie-adres voor GEO NIEUWS .

Anderzijds zal de heer Tambuyser in de toekomst de eindredakti e

van het jaarboek "Geod .e" verzorgen . Artikels en briefwisselin g

in dit verband kan U opzenden aan :

P . TAMBUISE R
Jan Samijnlaan 37
2100

	

DEURNE

STATUTEN

Wij danken onze leden voor hun bereidwillige medewerking in ver-

band met het ontwerp voor de statuten van onze toekomstige V .Z .W .

De kritiek was opbouwend en wij zullen in de mate van het mogeli jkE'-

rekening houden met de gemaakte opmerkingen .

RUILBEURZEN

6 november 1976 : ZWIJNDRECHT (NL), Walburghal, Hof van Holland 9 .
Inl . : R . van Baaren, Pruylenborg 336, NL-Zwijndrecht .

6--7 november 1976 : HANNOVER (D), Orangerie, Herrenhauser Garten .
Inl . : G. Murawski, Kolbergstrasse 128 D-3163 SEHMDE 4 .

7 november 1976 : S&TSBURG (A), Hotel Winkler, Franz Jozefstrasse j
Inl . : A . Novak, Karl Palka-Gasse 4, A--2700 WIENER NEUSTADU

6-14 november 1976 : ANTWERPEN (B), T E N T 0 0 N S T E L L 1 N G
van mineralen en fossielen in de Keurvelszaal van d e
Antwerpse Zoo, Koningin Astridpleïn 18 te 2000 Antwerpen
Inl . : P. Van hee, Deuzeldlaan 16/1, 2120 SCHOTEN

13-14 november 1976 : 1XIEGE (B), Lycée Léonie de Waha, Boulevard
d'Avroy 96, 4000 Liège .
Inl . : Z . Gabelica, 9, rue des Peupliers, B-4370 WAREMME-
OLEYE .

17 november 1976 : WIEREN (KUN) -- (D), Geschwister--Scholle-
Schule Efferen, Im Wiesengr nd.
Inl . : G. Frentzel, Frankenhof 5, D-5030 Efferen .

20 november 1976 : HOOGVLIET (NL), Winkelcentrum Hoogvlie t
Inl . : 0 . de Haan, Baarsweg 307, NL-Hoogvliet .

27-28 november 1976 : BASEL (CH), Mustermesse, Halle 1 0
Inl . : E . Sury, Hardrain 20, CH--4052 BASEL .
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Vindplaatsenkartotee k

JAAROVERZICHT 197 6

Ons proefjaar zit er binnen een tweetal maanden op en reeds nu kunne n

we U meedelen dat 1976 heel bevredigend is geweest ; onze verwachtinge n

werden zelfs overtroffen .

Daarom willen we langs deze weg alle belangstellenden danken die achter

ons hebben gestaan en die ons hun vertrouwen hebben geschonken .

Hoe stonden de zaken en hoe staan de zaken nu ?

We zijn begin 1976 gestart met een klein aantal vindplaatsen en reed s

nu bezitten we zo'n 300-tal steekkaarten met een 500-tal vindplaatsen ,

plus de nodige lektuur die ons door de klubbiblioteek ter beschikkin g

is gesteld en die soms speciaal voor dit doel werd aangekocht .

Denken we hier even aan de volgende werken : "Mineralfundstellen Tirol-

Salzburg--SiidTirol", "Mineralfundstellen Baden Wiirttemberg", het prach t

werk "Die Mineralfunde der Schweiz" van R .L . Parker, zodat we voor he t

komende jaar een goede ruggesteun hebben .

Dit jaar hebben een 25-tal leden gebruik gemaakt; van onze kartoteek ;

praktisch alle schriftelijke aanvragen kaasmen binnen tussen de maanden

maart en augustus . We hebben kunnen konstateren dat be paalde lanae_ .̂ ? e

voorkeur hadden s 3elgd 20 %, Ceatenri jk 20 147 Fran'°ri jk 16 c;4 itz ,e

land 12 %, Duitsland 8 ó en de resterende 24 eerden gelijkmatig ver-

deeld tussen de volgende landen : Italië, 1.oorwegen, Engeland, Spanje ,

Portugal, Marokko .

Hiermede doen wij nogmaals een beroep op alle leden die een of andere

vindplaats kennen : beschrijf deze bondig, met vermelding van de mine-

ralen die er te vinden zijn en zend deze gegevens naar onderstaan d

adres . Zoals U weet zijn praktische gegevens van groot belang voor he t

welslagen van ons projekt .

K. Bal, Bisschoppenhoflaan 93, B-2100

	

DEt sRNE

BIBLIOTEEK

Ter informatie vindt U hier een lijst van do boeken die momenteel be.

schikbaar zijn in onze biblioteek

BS 001 Dana's textbook of mineralogy, Iv . Ford.
BS 002 Encyclopedia of 1` inerals, W . i,eborte O . Rapp .
BS 003 Mineral recognition, I . Vanders, PKerr.

BB 001 Welcher Stein ist dase ?, Berner
BB 002 Welk mineraal is dat ?, Scherphui s
BB 003 A field geide to rocks and minerale, Pough .
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BB 004 Dictionnaire de minéralogie et de pétrographie
BB 005 Elseviers gids voor stenen en mineralen, Schumann .
BB 006 Mineralogie, B . Koltho f
BB 007 Thieme's mineralenboek, H . Bogel
BB 008 Undex alfabétique de nomenciature minéralogique 1968, + supplemen

1973 .
BB 009 Welke steen is dat ?, R . B*rne r
BB 011 Glossary of urineral Species, M . Fleischer .
BB 012 Elseviers stenengids, Bisschop, Wooley, Hamilton .

BN 001 Die Zentralschweizerischen Kristallen Massive, V.F.M.G.
EN 002 Funde und Fundmóglichkeiten in Niederdeutschland, V .F.M.G.
BN 003 Geologie, deel 1, Van Bulow .
EN 004 Geologie, deel 2, Van Bulow .
BN 005 Het wondere kristal, Holden, Singer .
BN 006 Kleiner Schweizfuhrer, Nickel, V .F .M .G .
BN 007 Kristalla, De Michele .
BN 008 Les roches éruptives, Pomerol, Fouot .
BN 009 Les roches sédimentaires, Pomerol, Fouet .
BN 010 Les roches métamorphiques, Pomerol, Fouet .
EN 011 Mineralen en gesteenten in kleur, Callisen, Gry .
B 012 R & M of Canada, paper 64-10 (Bay of Fundy Area )
BN 013 id ., paper 65-10 (Nova Scotia, Cape Breton, Pr . Edward Island )
BN 014 id ., paper 67-51 (Kingston, Ontario, Lake St .Jean, Quebec) .
BN 015 id ., paper 68-51 (Buckingham, Mount Laurier, Grenville, Quebeo, .

Howhesbury, Ottawa, Ontario) .
BN 016 Ruhrgebiet-Sonderheft, V .F.M .G .
BN 017 Die Nordliche Eifel, V.F .M.G.
BN 018 Atlas de Minéralogie et de pétrographie
EN 019 Anorganische Chemie, Del aruelle, Claes .
BN 020 De moderne ertsprospektie, A . Karmitcheff .
BN 021 Kwarts
BN 022 An introduction to crystallographi_e, Phillips .
BN 023 Gem testing, B .W. Andersen .
SN 024 Sulphide Mineralogy, diverse auteurs .
BN 025 X-stralen- en neutronendiffraktie aan spinellen, P . Tambuyser .
EN 026 Kristallen, E . Bontinck
BN 028 L+5trohrprobierkunde, M. Henglein .
BN 029 Petrografie, band 173, Bruhns, Ramdohr .
BN 030 Spezielle Mineralogie, Brauns, Chudoba .
BN 031 Gides géologiques régionaux Lrdennes/Luxembourg, G . Waterl o

A . Beugnies, J . Bintz .
EN 032 Der Mineraliensammler, W . Lieber .
BN 033 Die nutzbaren mineralien und Gebirgsarten im Deutschen Reiche ,

W. Bun hu s .
BN 034 Die Erzlager des Rammelsberges bei Goslar, E . Kraume .
BN 035 The analysis of silicates, F . Langmyhr, P . Graff .

De werken waarvan het nummer begint met BS worden door hun kostprij s
of omwille van hun onmisbaarheid in de biblioteek NIET uitgeleend .

Inlichtingen in verband met de biblioteek kan U steeds bekomen bi j
onze bibliotekaris, de heer L . Van Goethem

Tommeltlaan 1 7
2510

	

MORTSEL
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