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We hebben belangstellend de evolutie gadegeslagen die heef t
geleid tot de stichting van de Limburgse Vereniging yoor Geo-
logie, Mineralogie en Paleontologie op 4 december 1976, onde r
de auspiciën (bij manier van spreken) van de heer Verbeeck ,
Konservator van het Wetenschappelijk Museum van 33okrijk .
Wij hebben ons de strengste neutraliteit opgelegd tegenover d e
meningsverschillen die aan dit ontstaan zijn voorafgegaan en
blijven honen dat die kunnen worden bijgelegd . We hebben onz e
Limburgse vrienden gezegd dat zij o .i . bekwaam zijn om zel f
hun kring naar eigen wensen op te richten, het geenszins onz e
bedoeling is een Limburgse afdeling van de L .K .A . in het leven
te roepen en we prijs stellen op hun zelfstandigheid en onaf-
haneklijkheid tegenover de M .K .A ., maar dat we gaarne eventuel e
samenwerking overwegen indien zijzelf dat willen .

Finantiee l

Onze leden hebben veel begrip getoond voor de noodzaak de bij -
drage voor 1976 te verhogen . Die noodzaak werd te gelegener
tijd met overtuigende cijfers aangetoond . Niemand heeft onz e
kring om die reden verlaten . Dank zij de hogere inkomste n
hebben we het jaar met een normaal batig saldo kunnen afsluiten ,
alhoewel de rekening van de tentoonstelling een deficit va n
6900 fr. naliet . Inmiddels zijn een paar bereidwillige lede n
bijgesprongen om dit verlies te verkleinen . Voorts heeft I va n
Keustermans aan de M .K .A vier etsen geschonken op voorwaard e
dat enkele kunstzinnige leden er een tegen 1500 fr . (waard e
2000 fr .) ten bate van de klubkas willen aankopen . Het lig t
natuurlijk niet in de bedoeling winst te beuren uit zulk e
tentoonstelling ofschoon we wensen dat de uitgaven door eve n
hoge inkomsten worden gedekt .

We danken al onze leden voor de stipte betaling van hun bij-
drage, we danken de heer Van Immerseels en de naamloze schen-
kers evenals Jan Keustermans voor hun steun aan de tentoon-
stalling en we danken de penningr?eesteres Mej . Boonroy voe r
haar nauwgezethei d

Vooruitzichten voor 197 7

Dit hoofdstuk kan kort zijn, niet omdat de plannen ontbreken
maar omdat we niemand met beloften willen paaien .

Ons jaarboek GEODE

	

verschijnt over een paar maanden . Nieuw e
bijdragen blijven welkom
Aan de internationale ruilbeurs Minerant 77 wordt hard gewerk t
door een paar aktieve bestuursleden . Lees hierover Geonieuw s
en bedenk dat ook jij kan meedoen ..
Er is vraag naar ekskursies . Het probleem, een organizator e n
leider te vinden, is opgelost sinds Albert Vercammen zich me t
die taak wil gelasten .
In verband met de lezingen die een benijdenswaardig sukse s
kennen, is uw besteel-zich gaan afvragen of het niet verantwoor d
is ze open te stellen voor het algemeen publiek en te organize-
ren in een zaal van do Zo o

Uw bestuur wil het vormen van spontane werkgroepen aanmoe-
digen- Dat zijn kleine kcmmitees van enkele leden die same n
een administratieve of studietaak willen uitvoeren . Dat kan van
tijdelijke of bestendige aard zijn en leiden tot een versla g
of publikatie
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Sedert enkele maanden is er sprake van een erekode, voornamelij k
betreffend onze houding tegenover de natuur, -de-eigenaars van ont-
sluitingen en kollega's steenzoekers . Dit kan een kluif voor ee n
spontane werkgroep zijn .

De hervorming van de Mineralogische Kring van Antwerpen tot ee n
vereniging zonder winstoogmerk (v,z .w .) is aanstaande . Uw bestuur
legt momenteel de laatste hand aan de statuten, rekening houden d
met de wenken die sommige leden wel hebben willen geven . Daarn a
kan worden overgegaan tot de stichting en tot de publikatie va n
de statuten in het Belgisch Staatsblad .

Beslui t

Een jaar lijkt kort, Vooral indien het een zo aktief werkjaa r
is als dat van onze M .K .A, rIen mag verbaasd zijn, echter zonde r
eigendunk, over een zo wel gestoffeerd jaaroverzicht . We herinneren
ons de woorden die een lid tijdens de tentoonstelling ons zei :
"het moet wel een gevoel van trots geven, voorzitter te zijn va n
een vereniging die zulke prestaties op haar aktief heeft" . W e
hebben die woorden moeten overwegen en zijn tot deze slotsom ge-
komen : reden tot trots, inderdaad, maar vooral reden tot erken-
telijkheid jegens de medeleden die zoveel spontane bereidwillig -
heid aan de dag leggei .

Leo Michiels ,

voorzitte r

MANIFESTATIES IN NPT 2V" nTE WOU D-------------

In 5977 worden in het Zwarte Woud een aantal interessante geolo -
gische manifestaties georganizeerd o.l .v . Prof . Dr . K .D .Balke ,
Institut fur Geologie und Paleontologie, Universit'át Tubingen ,
Sigwartstrasse 10, D-71,O0 TUBINGEN .

1 0 / GEOREPORT I (19-21 mei 1977) : 10 voordrachten i .v .m . geologie ,
ruilbeurs, filmvoorstellingen, paneelgesprekken, geologische
ekskursies naar de Wutachschlucht, Hegau, . . ,

2°/ GEOLOGISCHE HOBBYVAKANTIE (22-29 mei 1977) .
2 kursussen van elk 8 h over gesteenten en fossielen, gelei d
bezoek aan het museum, geologische ekskursies .

3°I EXKURSION IN DIE URZEIT : 20-22 mei

	

mesozoikum
12-14 aug, oaleozoikum
16-18 sept, kaenozoikum

4 0 1 KURSUS OVER FOSSIELEN (14-21 aug .), met 3 ekskursies

5°/ KURSUS OVER VULKANISME EN AARDBEVINGEN (!!-11 sept . 1977) ,

Inlichtingen hierover vindt U in de folder "Geologie", die U ka n
aanvragen op het volgende adres : St-w 3t . Verkehrsamt, D-771 5
Bri'tunlingen .

S EKRRTARXAATSBERICHT

Wij ontvingen de kontr 4 h e tie van een nieuw lid, de heer Dirk
Ceustermans, waarvan ons echter het adres niet bekend is . Kan
iemand ons het adres van dit nieuwe lid bezorgen a .u .b . ? Dank
bij voorbaat ;
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VERGADERINGEN IN APRI L
----------------------- -

Vrijdag 8 april 1977 om 19 .30 h in het lokaal Ommeganek w

straat 26 te 2000 Antwerpe n

R U 1 L V E R G A D E R I N G

gevolgd door een werkvergadering i .v .m . onze komende ruil ..

beurs .

Op deze vergadering kunnen affiches en strooibiljetten va n

Minerant 77 bekomen worden .

Zaterdag 9 april 1977, van 10 .00 h tot 12 .00 h, in het lokaal

0mmeganck :;traat 26 te 2000 Antwerpen : JEUGDVERGAD!?RING •

Tijdens deze vergadering gaat het over het "wat, waarom e n

hoe" van radi.o--aktieve mineralen . Iedereen kan radipwaktiev e

mineralen meebrengen . Verschillende meettoestellen zullen ter

beschikking zijn .

Zoals TT wellicht reeds weet zijn hier ook minnier jeugdig e

leden van harte welkom f

HOU 7 EN 8 MEI 1977 VRIJ VOOR ONZ E

INTERNATIONALE RUILBEURS MINERhNT 77 ,

IN DE HANDELSBEURS, TFTAALFMAANDENSTRAAT

.(BIJ DE MEIR) TE ANTWFR' T .

OPEN VAN 10 .00 h TOT 18 . 00 h .

NODIG UW FAMILIELEDEN EN VRIENDEN UI T

A .U .R . 4

SYSTEMATISCHE MINERALENLIJS T
-----------------------------

Zeer onlangs werd een mineralenlijst uitgegeven met een sys-

tematische nummering naar de recentst: uitgave van "Mineralo--

gische Tabellen" van H . Strunz . Het eerste deel geeft de in-

deling, een tweede deel geeft een alfabetische lijst net for-

mule en nummer . Het werk bevat meer dan n50 pp . en kost 190

IT kan een exemplaar bestellen door de som van 190 BP over t e

maken op p, r . nr . 000-029170,1-25 t .n .v . u . DILLEN, Ripstraat

108 te 13--2780 Sint-Gillis-Waas . U kan TTw exemplaar afhale n

op Minerant 77 .



2 8 ,

RTTTLBEURZEN

2 en 3 april 1977 : XAMP.-LINTFORT (D) . $tJadt1 alle, 9_I7 h .
Inl . : H . Becker, Rheinpreussenstrasse 14, D-41 1

Rheinkamo-.TJtford ,

9, 10 en 11 april 1977 : LCN'ON (GB), Royal narden Hotel ,
Kensington, High Street, London W8, 10-19 h .
Inl . : Gem Craft, P .O . BOX 35, Hemel, Heenpstead ,

Herts . HP1 177 (G3) .

17 april 1977 : SALZnU G (A), rotel Winkler, 9-15 h ,
Tnl,t Waldhaut t:c hr, pflegergasse 10, A-5760 Saalfelden .

24 april 1977 : SAALF7LD7N (A), Gasthof Hindenburg, 9-15 h .
Xnl, Waldhaut Máhr, Pflegergasse 10, A-5760 SaalPelden .

24 april 1977 s AMST tDM (NL) : 'GFA-BE1TRS, zaal "Marcanti" ,
Jan van Galenstraat, Amsterdam, 1017 h .
Inl.! J,J . van den i ergh, Valeriuslaan 43, NL-UITHOORN .

1 mei 1977 • WiiPPERTAL (D), 'Zoo-Gastet 'Eltte, 10-17 h .

7 en 8 mei 1977 : MINTRANT' 7 7 2 Handelsbeurs, Twaalfmaanden--
straat (bij de Meir) te Antwerpen, 10-18 h .
Inl .' H, Dillen, Ripstraat 108 B---2780 Sint-Gillis--Waas .

Telpi 031/70 60 07 ,

DE LEDENKATEGORIFFN VAN O? Z= v . Z,W .

Ten behoeve van onze nieuwe leden drukken wij in dit numme r

nogmaals een exemplaar af van het formulier om de keuze te be-

palen van de ledenkategorie, vanaf het ogenblik dat wij ee n

V .Z .W. zullen zijn ,

Waarom verschillende kategoriën van leden ? Is het niet een

diskriminatie een onderscheid te maken tussen effektieve e n

toetredende leden ? In de praktijk is hier geen kwestie van .

De effektieve leden zijn de leden in de zin van de wet . Zi j

zijn verantwoordelijk voor de vereniging . ren nu weten we toch al.

len uit ervaring dat niet iedereen erop uit is zelfs licht e

verantwoordelijkheid te aanvaarden .

De meesten zeggen immers

	

ik ben lid voor mijn plezier, voor

mijn hobby, en voor de rest . . . laat me met rust 1

rr is ook een administratieve reden

	

het ledental van ee n

vereniging schommelt van jaar tot jaar . Nieuwe leden treden to e

anderen gaan steg, Indien men nu de officiële lijst van effek-

tieve leden, die volgens de wet moet worden neergelegd op d e

griffie van de burgerlijke rechtbank, ieder jaar moet gaa n

aanvullen, dan betekent zulks voor de sekretaris een bijkom-

stige taak die men kan vermijden . Sen kwestie van praktisch e

eenvoud dus .



makeimum aan rechten toe . Pn,, a.t belangrijk is,elk lid ka n

effektief lid zijn, zo hij zulks wil .

Wij verzoeken degenen die dit nog niet gedaan hebbbn, he t

formulier ingevuld terug te sturen aan het sekretariaat ,

Ripstraat 108 te R--2710 Sint-Gillis-Waas .

Voor inlichtingen kan T7 telefoneren naar het nummer 031 /

70 .60,07 .

Zoals vroeger reeds medegedeeld zullen de leden die het

formulier niet insturen automatisch beschouwd worden als

toetredend lid . Aan TT de keuze 1

MINERANT 7 7

Op 7 en 8 mai e . k . is het zover, voor de bezoekers en ekspo-

santen althans . Voor TTw bestuur en medewerkers zal het oo k

op 6 mei "zover" zijn . Op 6 mei is er namelijk erg veel wer k

voor de opbouw van onze ruilbeurs .

Er moeten tafels uitgeolooid worden, stands voor het sekre-

tariaat opgebouwd, een bar, de nodige aanduidingen diene n

aangebracht .

Kortom, er is enorm veel mankracht (en vrouwkracht) nodig .

Wij zouden het erg op prijs stellen indien TT ons die da g

(vooral in de late namiddag en 's avonds) een handje zou wil -

len komen toesteken . T-?etzelfde geldt trouwens tijdens d e

beurs, en vooral bij de afbraak, op f' mei 's avonds .

Wij doen hier s p eciaal een oproep aan onze jeugdleden om on s

te komen helpen . De jeugdleden worden er ook aan herinner d

dat zij GRATTS een stand kunnen krijgen waar zij kunnen ruile n

naar hartelust . Het volstaat een inschrijvingsformulier in-

gevuld terug te zenden met de vermelding "Jeugdlid-RUTL" .

Wat de publiciteit betreft leggen zij deze maal speciaal he t

aksent op specifiek gerichte propaganda . d .w .z . propagand a

per post aan mensen waarvan wij weten dat zij zich ergens voor

onze werking interesseren . Een andere vorm van gerichte pro-

paganda is het doorgeven van folders aan vrienden en familie -

lexen . Als elk lid van onze vereniging (en dat zijn er zo' n

150) 20 mensen naar onze ruilbeurs kan brengen, dan beteken t

dit 3000 bezoekers, uitsluitend door de propaganda van d e

leden zelf.
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Als u folders wenst volstaat een telefoontje naar he t
sekretariaat (031/70 .60.0?) .

Zorgt U voor TTw 20 invités ?

Verder spreekt het voor zichzelf dat wij een beroep doe n

op de geschreven pers, radio en televisie om van deze beurs

een kwantitatief sukses te maken . Het kwalitatief sukse s

hangt natuurlijk van de e.kspos.anten af, Leden (en niet-

leden) die een p laats wensen als eksposant kunnen di t

nog aanvragen, liefst door een telefoontje naar het sekre-

tariaat . Wij rekenen op de medewerking van alle leden . d

AANfWTNST7N VAN ONZr?, BreLTOT 7----------------------------- -

1 . DANA'S SYST1M OP TIBETLOnY ,
Palache C ., verman t', , Frondel C . , 7d . John Wiley &
g ons T nc .

VOL 1 : "Elements, sulfiden, sulfosalts, oxides" ,
(1966), P,3^, pp ,

VOL 2 , "Halfdes ? nitrates, borates,^_arbonates, sul-
fates, phosphates, arsenates, ttrngstates ,
molybdates", (1951), 112(1 pp ,

VOL 3 4 "Silica Minerale", (1959), 33pp .

2, KR TSTALL P TJNT E . D:7R LUP

Lieber W., Ott Vert. ag }. Mun'hen (1972) .

FL CAYOTTEU 1900 T,;? L7SS EN
----

	

..	

Op 21 augustus e .k, wordt in Lessen de eerste editie van
"El Cayotteu 1900" georganiseerd . Dit is een grote fol-
kloristische en historische optocht waarin het harde wer k
en leven van de vroegere steengroeve-arbeiders wordt uit-
gebeeld, De organisatoren doen een beroep op allen die he n
kunnen helpen bij de realisatie van dit projekt : sug-
gesties, fotografische of iconografische dokumenten, mate-
rieel uit 1900 enz . T kan zich wenden tot de heer L . Vande .
Walle, chaussée rebrielle Picet 5, Lessines . Tel . 06 8
33, 25 , 05 .
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