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VERGADERINGEN

Op vrijdag 11 JUNI 1976 om 20.00 h in het lokaal Omme--

ganckstraat 26 te 2000 Antwerpen :

RUI L VER GADE R I N G

Omwille van de eksarnens is er tijdens de maand juni GEEN

jeugdvergadering.

RUILBEURZEN

INNSBRUCK : op 13 juni 1976 in de t 'Stadtsaal" .
Inl . : L . Knoflach, Gumppstrasse 51/111, A-6020 Innsbruok

WIENER NEUSTADP : cp 13 juni 1976 in de t'Saal des Gewerkschafts-
hauses" .
Inl . : L . Thalhaumer, Hernsteiner Weg 5, A-2700 WIENER NEUSTADT .

WUPPERTAL : op 17 juni 1976 in Sonnborn Zoo-Gastst g.tten.
Inl . : W . Ulber, Kleine Klotzbahn 18, D-5600 WUPPERTAL 1

MARKIRCH/SAINTE-MARIE AUXMINES : op 3 en 4 juli 1976 .
Inl . : F. Lehmann, 70 rue Wilson, F-68160 SAINTEMARIE--,LUX- M .

BRUSSEL : op 18 en 19 september 1976 in hotel Metropole .
Inschrijving is mogelijk tot 15 juni 1976 .
Inl . : R. Leemans, Felix Delhassestraat 36, 1060 BRUSSEL .

Tel . : 02/538 .71 .30 .

BELANGRIJKE MEDEDELIN G

Tijdens de bestuursvergadering op 23 05 76 werd besloten op he t
einde van dit jaar (november) een tentoonstelling te organiseren ,
in de zalen van de Antwerpse Zoo .
De heer P . Van hee heeft aanvaard koSrdinator te zijn voor de er-
ganisatie van deze manifestatie . Zulk een manifestatie kan echter
slechts tot stand komen dank zij UW iKTIEVE MEDEWERKING.

Al hebt U eventueel slechts weinig tijd, alle beetjes helpen !
Wij zijn U erg dankbaar voor alle suggesties, voorstellen en
vooral daadwerkelijke hulp . Als U enigszins een steentje kan
bijdragen aarzel dan niet U spontaan in kontakt te stellen me t

de heer P . Van hee, Deuzeldlaan 16/1 te 2120 SCHOTEN
Tel . : 031/45 .29 .14 .

Ook de hulp van onze jeugdige leden wordt ten zeerste op prij s
gesteld .
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Verder werd besloten begin mei 1977 opnieuw een grote ruilbeur s
"MINEr 77" in te richten te Antwerpen. Ook voor dit initiatief
rekenen wij op Uw aktieve medewerking en belangstelling .

Voor het einde van dit jaar zal de MKA, indien de leden dit voorstel
goedkeuren, een wettelijke statuut krijgen onder de vorm van een
vereniging zonder winstbejag. Uiteraard zal iedereen de gelegenheid
krijgen zijn mening te kennen te geven over de statutaire beschik-
kingen .
De reden voor dit initiatief is U wellicht reeds bekend : een fei -
telijke vereniging, zoals momenteel de MKA heeft geen rechtspersoon-
lijkheid en is dus zeer kwetsbaary daarenboven zijn de verantwoor-
delijkheden niet omschreven of gedefiniëerd .

GEODE 7 6

Geode 75 is nog maar juist de deur uit, of men begint al over d e
volgende uitgave 1 Zonder Uw medewerking kan Geode geen jaarboek
zijn voor en door de leden van de IKA . Bezorg ons eens een artikel
uiteraard in verband met mineralogie in het algemeen.
Om U te helpen en om ons werk wat te verlichten geven we hier enkel e
richtlijnen bij het schrijven van artikels voor Geode 76 .
1. De tekst dient te werden getypt, met dubbele regelspatie, en word t

in 2 exemplaren aan de redaktie bezorgd .
2. Tekeningen dienen drukklaar te zijn op afzonderlijke bladen . Ge-

bruik zwarte Chinese inkt en papier van goede kwaliteit . Van fi-
guren die uit andere werken werden overgenomen worden twe e
scherpe fotokopies aan de redaktie bezorgd . In dit geval moe t
alleszins de bron vermeld worden in de literatuuropgave .

3. Elke figuur en tabel moet voorzien zijn van een volgnummer en
een onderschrift . De assen van een diagram moeten benoemd zijn e n
de gebruikte eenheden moeten worden aangegeven .

4 . De literatuur wordt nauwkeurig aangegeven achteraan het artikel .
1 0/ Artikels uit tijdschriften : auteur, tijdschrift, jaargang,

nummer, pagina, jaartal . Voorbeel d
Takeuchi Y., Sadanaga R ., Zeitschr . fir Kristallographie ,
130 , 34 6-3 68 (1969) .

2 0/ BOEKEN : auteur, titel (-i- evtl . boekdeel), uitgeverij, plaat s
van uitgave, pagina, jaartal . Voorbeeld : H. Strunz, "Minera -
logische Tabellen", 4 . Aufl ., Ak. Verl .-Ges . Geest und Porti g
A.. G. , Leipzich, pp . 343-345 (1966) .

In de tekst wordt gerefereerd naar de literatuuropgave hetzij me t
een nummer tussen ronde haakjes bv . (1), hetzij door vermelding
van de auteurs (in hoofdletters) en het jaartal (bv. TAKEUCHI ,
SADANAGA, 1969) . In het eerste geval worden de referenties gerang-
schikt naar hun nummer, in het tweede geval alfabetisch .

5. Wanneer een artikel een vertaling of een samenvatting is van ee n
ander artikel dient dit duidelijk te worden vermeld .

6. Zwart-wit foto's kunnen worden opgenomen indien de kwalitei t
voldoet en wanneer ze onontbeerlijk zijn bij de tekst .

7. De spelling en de indeling moet konsekwent zijn . Mineraalnamen
warden met een kleine letter geschreven, en namen als zinkblende ,
speerkies, loodglans worden vervangen door sfaleriet, markasie t
en galeniet .

8. Elk ingezonden artikel zal door twee bestuursleden gelezen, en ,
indien nodig, verbeterd worden . De verbeterde tekst wordt dan
voor akkoord aan de auteur terugbezorgd vooraleer het artike l
drukklaar gemaakt wordt .
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VERGADERINKT

Tijdens de maand juli is er geen vergadering van de M .K .A .

VRIJDAG 13 AUGUSTUS : vergadering om 20.00 h in het lokaal

0mmegancltraat 26 te 2000 Antwerpen . Bespreking van de

organisatie van onze tentoonstelling op het einde van dit

jaar. Toegang tot de biblioteek.

ZATERDAG 14 AUGUSTUS : van 10, 00 h tot 12 .00 h JECJGDVERGADELI G

in het lokaal Ommeganckstraat 26 te 2000 Antwerpe n

DRINGENDE MEDEDELING : "LES MIlNERAUX DE BEL GIQUE "

In september verschijnt een nieuw boek van J . Melen, P . Bourguig,on ,

A .M . Fransel tn"Lea. minéraux de Belgique" . Het is bedoeld als een

voortzetting van het werk van H. Buttgenbaoh, "Les minérau t de

la Belgique et du Congo Beige", dat voor het laatst verscheen i n

1 947 .

Alle in België gevonden mineralen worden in dit werk grondig be-

handeld, althans deze die met absolute zekerheid geïdentificeerd

werden, De indeling werd volledig in overeenstemming gebracht

met de moderne systematiek .

De prijs bedraagt normaal 1200 :-. De voorintekenprijs bedraagt

950,- . Er bestaat echter een goede kans dat de M .TC.A ., in samen-

werking met enkele andere verenigingen het boek zal kunnen bekomen

tegen 700,- á 800,- . Om een grote korting te kunnen bekomen moete n

wij echter onze bestelling plaatsen op 6 juli . Gelieve dus indien

het enigszins mogelijk is onmiddellijk te schrijven of te	 telefo-

neren naar H. Dillen, Ripstraat 1 08 te 2780 SINT-GILLIS-WAAS, of ,

Tel . 031/70 .60 .07 (na 18 .00 h) . U kan ook telefoneren naar het

sekretariaat (Tel . 031/25 .03 .93) .

Gelieve daarenboven een voorschot van 500,- per exemplaar over t e

maken op por, 000»0291704 2 5 t .n .v . R. Dillen, Ripstraat 1 08 t e

2780 Sint-Gillis-Waas .

VER(FET EET NIET

	

BEST-FIJI VOOR 6 JULI !
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RUILBEURZEN

10-11 juli : L.ANZO (1), in het Centra polispertivo Lanzese .

13--14 juli : REALMONT (P), Salie des fétes .

17-18 juli : AOSTA (1) .
Inl . : F. WILLEM, Via M. Pasubio 12, 1-11100 Aosta .

25 juli :

	

Massa Marittima (1), zaal "La Luciole" .

14-15 augustus : Garmisch-Partenkirehen CD) .
Inl . : Berner Verlag GmbH, Postfaoh 130, D-8311 VELDEN .

21-22 augustus : BRISTEN (OH) .
Inl . : A. Zberg-Tresoh, Madrano, CH-6499 Bristen/UR .

4-5 september . : ALTDORF (CE )
Inl . : R. Gse11, A. Schindlerstrasse 8, CE-6030 EBIKON

5 september : SIEGTN (D), Siegerlanderhalle .
Inl . : G. Kunze, Seelbacher Weg 86, D-5900 SIEGEN-TZU:P-
BACH.

12 september : DEURNE (B), Meisjes- en Jongensschool, Sint-Rochusstraa t
124 te 2100 DEURNE, van 10.00 h tot 19.00 h .
Inl . : J. DELICAET, Lange Leemstraat 89, 2000 ANTWERPEN
Tel . 031/31 .45 .22 .

RUILBEURS TE =WE

De Speleologische Stichting Deurne organiseert op zondag 12 september

1976 haar jaarlijkse ruilbeurs in samenwerking met de Mineralogisch e

Kring Antwerpen .

De ruilbeurs gaat door in de Meisjes- en Jongensschool, Sint--Rochus--

straat 124 te 2100 Deurne van 10 .00 h tot 19 .00 h.

Wanneer U zelf wenst deel te nemen aan de beurs kan U oen tafel

bestellen (200,- per meter) bij de heer J . Delioaet, Lange Leemstraa t

89 te 2000 Antwerpen . (Tel, 031/31 .45.22) .

Wij bevelen deelneming of mistens een bezoekje aan deze 6e inter -

nationale ruilbeurs van de Speleologische Stichting Deurne ten

zeerste aan .

18-19 september : BRUSSEL (B), Hotel Métropole .
Inl . : R. Leemans, rue Félix Delhasse

	

1060 BRUSSEL
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