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MKA activiteiten :
- vergaderingen Het Elzenhof, Edegem

- werkgroepen edelsteenkunde, micro-mineralen, 

determinatie, fotografie, fluorescentie

- determinatiehulp 

- bibliotheek : 1000 boeken, 50 tijdschriften ! 

- tijdschrift GEONIEUWS

- mineralenbeurs MINERANT (Antwerp Expo)

- excursies binnen- en buitenland

- uitleendienst

- www.minerant.org

http://www.minerant.org/


Maandprogramma : www.minerant.org/Programma.pdf

Maandvergaderingen

Elzenhof, Kerkplein, Edegem

Ruil- en keuveluurtje
Mineraal van de maand
Bibliotheek
Mineralogische voordracht
Elzenhof, Kerkplein, Edegem
Actueel programma : www.minerant.org/Programma.pdf

https://www.minerant.org/Programma.pdf
https://www.minerant.org/Programma.pdf


Video’s digitale lezingen : https://vimeo.com/showcase/5626442

Digitale lezingen

Door corona … digitale lezingen via Teams.  
Video’s beschikbaar op vimeo.com/showcase/5626442  :

https://vimeo.com/showcase/5626442


Werkgroep edelsteenkunde

http://edelsteen.mineralogie.be/

Lezing edelsteenkunde
Practicum zelf edelstenen determineren
met polariscoop, dichroscoop, 
refractometer, 
donkerveldedelsteenmicroscoop

Zaterdag na maandvergadering
Elzenhof, Edegem 

http://edelsteen.mineralogie.be/


Werkgroep micromineralen
Micro-mineralen bekijken en 
determineren met de 
stereomicroscoop

Zaterdag Elzenhof, Edegem 

agardiet, Clara, © Paul Mestrom perowskiet, Eifel, © Paul Van hee

www.minerant.org/MKA/WKG-micromounts.html

https://www.minerant.org/MKA/WKG-micromounts.html


http://www.fluo.mineralogie.be

Werkgroep fluorescentie

fluorescentiespectrometer

Wat is fluorescentie ?
Waarom fluoresceert
een mineraal ?

Demonstratie fluorescentie-
spectrometer 

http://www.fluo.mineralogie.be/


Jeugd

Keitof voor kids : www.minerant.org/MKA/keitof.html

• starters-info ‘Onder de loep’

• gratis mineralen op vergaderingen en 
minerant

• jeugduitstap, o.a. Wereld van Kina

https://www.minerant.org/MKA/keitof.html


www.minerant.org/ODL/index.html

Onder de loep … voor jong en nieuw !

https://www.minerant.org/ODL/index.html


Tijdschrift Geonieuws

Thematische index : www.minerant.org/GNoverzicht/GN-index.html

meer dan 250 pagina’s 
mineralogisch nieuws

alle nummers sinds 1975 
op de website

https://www.minerant.org/GNoverzicht/GN-index.html


altijd in

voor de MKA-leden 
via de website ! 

Geonieuws : www.minerant.org/MKA/GN-info.html

https://www.minerant.org/MKA/GN-info.html


Bibliotheek

Boekenbestand : www.minerant.org/MKA/bibliotheek.html

900 mineralogische boeken
40 tijdschriftabonnementen

gratis uitlening voor leden
open voor de maandvergadering

raadpleeg het bestand op de website

MKA-bib in Elzenhof, Edegem

https://www.minerant.org/MKA/bibliotheek.html


2023 : Minerant 6 en 7 mei !

2 daagse internationale mineralen- en 
fossielen beurs

> 400 m tafels
> 100 standhouders

gratis inkom voor leden en -12 j

Minerant

www.minerant.org/MKA/minerant.html

https://www.minerant.org/MKA/minerant.html


© Rik Dillen
www.minerant.org/MKA/minerant.html

https://www.minerant.org/MKA/minerant.html


Minerant, Antwerp Expo

Minerant : www.minerant.org/MKA/minerant.html

https://www.minerant.org/MKA/minerant.html


Mineralen determineren

www.minerant.org/MKA/WKG-determinatie.html

5673 mineralen gekend, maar … 

slechts ~ 250 zijn op zicht te determineren …

Literatuur over vindplaatsen kan helpen :
MKA bibliotheek : 900 boeken, 40 tijdschrifttitels

Ervaren verzamelaars helpen u graag verder

Determinatie …

https://www.minerant.org/MKA/WKG-determinatie.html


Determinatie - MKA

• Loupe

• Stereomicroscoop

• Chemische testen

• Edelstenen :

Polariscoop, dichroscoop, refractometer

Donkerveldedelsteenmicroscoop

• Fluorescentie

UV spectrometer

• Polarisatiemicroscoop

• Externe analyse service aan remgeldkost voor MKA-leden

XRD, SEM, EDS, XRF, Raman, …

www.minerant.org/MKA/WKG-determinatie.html

https://www.minerant.org/MKA/WKG-determinatie.html


Website : www.minerant.org

www.minerant.org

alle info voor 
mineralenverzamelaars 

Nederlands / Engels

digitale Geonieuws
tips voor verzamelaars

onder de loep
…

e-min : mineralogisch 
informatie forum

https://www.minerant.org/index.html
https://www.minerant.org/index.html


www.minerant.org/verhaaltje/index.html www.minerant.org/MMM/index.html

Niet te missen :

https://www.minerant.org/verhaaltje/index.html
https://www.minerant.org/MMM/index.html


www.minerant.org/tips/index.html

Niet te missen :

https://www.minerant.org/tips/index.html


Kaptochten

www.minerant.org/MKA/excursies.html

https://www.minerant.org/MKA/excursies.html


Kaptochten

Ait-Benhaddou Kashba, Marokko

Ardennen
Eifel
Zwarte Woud
Freiberg
London
Parijs
Marokko
Namibië
Zuid-Afrika
…



Museumbezoeken
Freiberg
London
Parijs
Brussel NHM
Teylers Museum, Haarlem
Kina, Gent

Teylers Museum

Kina, Gent



individueel  lid 30 EUR / gezin lid 35 EUR

buitenland : +10 EUR portkosten voor 
maandelijkse verzending van het tijdschrift

www.minerant.org/MKA/lidworden.html

https://www.minerant.org/MKA/lidworden.html


• alle activiteiten van de vereniging : vergaderingen, werkgroepen, 
uitstappen, website, …

• tijdschrift Geonieuws 

• pdf-versie van het tijdschrift steeds in kleur via de website

• e-boeken via de website

• gratis boeken en tijdschriften ontlenen in de bibliotheek

• gratis toegang op MINERANT voor leden en geregistreerde gezinsleden

• determinatie van mineralen tegen remgeldtarief

• …

www.minerant.org/MKA/lidworden.html

Uw voordelen als lid (o.a.) 

https://www.minerant.org/MKA/lidworden.html


Je vindt MKA op : 

www www.minerant.org/MKA/index.html

e-min www.minerant.org/MKA/e-min.html

Instagram www.instagram.com/mkaminerant/

Facebook www.facebook.com/groups/28499077694/

Vimeo vimeo.com/user39897519/collections

www.minerant.org/Programma.pdf

mka@minerant.org

+32 (0)3 440 89 87

Alle info

www.minerant.org

https://www.minerant.org/MKA/index.html
https://www.minerant.org/MKA/e-min.html
https://www.instagram.com/mkaminerant/
https://www.facebook.com/groups/28499077694/
https://vimeo.com/user39897519/collections
https://www.minerant.org/Programma.pdf
mailto:mka@minerant.org
https://www.minerant.org/
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Alle info

www.minerant.org

https://www.minerant.org/
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