MKA-kalender
We leven nog altijd met Corona / Covid-19 !
Uiteraard willen we ervoor zorgen dat onze leden in alle veiligheid aan al onze vergaderingen en andere
activiteiten kunnen deelnemen. Gezien de continu veranderende situatie kan elke maatregel al dan niet
onverwacht verstrengd of versoepeld worden. In grote lijnen voorzien we toch al de volgende richtlijnen
voor onze vergaderingen:
Hou afstand en neem gespreid in de zaal plaats - en handjes schudden is echt niet nodig!
Neem enkel boeken, tijdschriften, specimens enz. vast als je van plan bent ze mee te nemen.
Maak gebruik van de hand-gel bij de ingang van de zaal.
Wanneer je rondloopt in de zaal en zeker in de bibliotheek draag je een mondmasker. Het
spreekt dus voor zich dat je niet vergeet een mondmasker mee te brengen (dat geldt trouwens tot
de situatie grondig verandert voor alle MKA-activiteiten)!
• In de zaal is geen drank beschikbaar; je kunt enkel drinken in het café en op het
terras, mits te voldoen aan alle voorschriften die daar gelden.
• Voor onvoorziene omstandigheden of voorvallen volg je de instructies van het
bestuur. Voor vergaderingen van de werkgroepen worden meer specifieke
maatregelen uitgewerkt
•
•
•
•

Mochten zich significante wijzigingen voordoen in de situatie, waardoor de maatregelen aangepast moeten worden, dan word je daarover in de mate van het mogelijke voor de vergadering per e-mail ingelicht.

Vrijdag 11 september 2020 - maandelijkse vergadering
M aandelijkse vergadering in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein in Edegem-Elsdonk.
19.00 h

bibliotheek (open tot 19.45 h); gelegenheid tot transacties,
Mondmasker niet vergeten!
determinaties, afspraken voor privé-excursies, raadplegen
van de bibliotheek, uitleendienst of... gewoon een gezellig babbeltje...

20.15 h

De type mineralogie van Katanga

Florias M ees

De voormalige Katanga provincie van de Democratische Republiek Congo is binnen
Afrika één van de gebieden die het grootst aantal nieuwe mineraalsoorten heeft
opgeleverd. De voordracht geeft een overzicht van de betrokken mineralen,
mineralengroepen, vindplaatsen, mineralogen, en vormingscondities, geïllustreerd
aan de hand van specimens uit de collecties van het Koninklijk Museum voor
Midden-Afrika. Enkele mineralen met een complexe of bijzondere historiek van beschrijving of re-evaluatie worden eruit gelicht, en er wordt aandacht besteed aan procedures in verband met de
erkenning en naamgeving van mineralen.

Zie ook verder in dit nummer de boekbespreking
'Mineralen' - Florias Mees - Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

Zaterdag 12 september 2019 - werkgroep edelsteenkunde
V ergadering van de W erkgroep Edelsteenkunde

in zaal 'ELZENHOF', Kerkplein, Edegem, van 9.30 h tot 12 h.

Vakantievondsten onder de loep
De vakantiemaanden zijn niet alleen de gelegenheid om mineralen te zoeken
(en te vinden). Het is ook de tijd om beurzen en winkels te bezoeken en edelstenen en andere mineralen aan te kopen. Soms heb je ook winkeltjes bij musea waar
edelstenen te koop zijn, en we vergeten ook het internet niet. In de zomer is er meer tijd
om daar eens te zoeken. Op de webstek van de MKA zijn er genoeg adressen te vinden.
Breng in september zeker uw aanwinsten (ook niet-gemmologische) mee om te testen.
Mondmasker niet vergeten!

Zondag 25 oktober 2020 - Mini-beurs 'Schatten op zolder'
OPGELET !
Nieuwe locatie: Cogelshof, Deuzeldlaan 49 in 2900 Schoten
In dit speciale jaar, waarin we jammer genoeg Minerant hebben moeten missen, hopen we dat
'Schatten op Zolder' op 25 oktober wél mag doorgaan. Daarbij zullen we – mocht het nog nodig zijn –
uiteraard alle veiligheidsmaatregelen respecteren die op dat moment in voege zijn.
Ons beursje gaat dit jaar door op een andere locatie, nl. het Cogelshof, Deuzeldlaan 49 in 2900 Schoten.
We hebben daar een zaal gehuurd… op de eerste verdieping. Gelukkig is er een lift waar je met een
karretje in kan (voor onze standhouders: wel de maximum toegelaten lading respecteren!). Schatten
op Zolder is van 11u tot 17u toegankelijk voor de bezoekers, de standhouders zijn welkom vanaf 09u30.
Op de eerste verdieping is een drankenautomaat. Vanaf 12u is de kantine op het gelijkvloers open.
Daar kan je tegen democratische prijzen drank, broodjes en eventueel zelfs een volledig middagmaal
(soep, hoofdgerecht, dessert) bestellen.
Voor de rest houden we vast aan onze succesformule: mineralen tegen zachte prijsjes en gratis
mineralen voor beginnende verzamelaars. Gratis toegang voor iedereen, maak dus gerust reclame!
Gratis stands voorbehouden voor MKA-leden.
Kandidaat standhouders: reserveer tijdig uw
plaats via Ineke Van Dyck (bij voorkeur via email ivandyck24@gmail.com of via gsm/sms
0476 26 61 21.
Je reservatie is pas definitief na bevestiging
per e-mail of sms. U komt toch ook? Tot dan!

Zelfs onder de tafels is er van alles te
beleven op onze m ini-beurs!

