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Dinsdag 18 december a.s. om 20.00 uur organiseert de Studiegroep 

Onderaardse Kalksteengroeven van h~t Natuurhistorisch Genootschap 

in Limburg haar derde "berglopersa:vond" in het Natuurhistorisch 

Museum te Maastricht. 

Als thema van deze avond is de Sint Pietersberg gekozen. 

Nu dit machtig cul tuur-monuDJent d.O<)r een dreigende afgraving van 

het Noord,.lijk Gan.genstl!! lsel vP--rrl.e ::• in het gedrang komt heeft de 

SOK initiatieven ontwikkeld om ht.!t enorme belang van de Sint Pie

tersberg zelf en de onderaardse kalksteengroeven in het algemeen 

nogmaals te onderstrepen. 

Zo is er een z.g. St.Pietersberg-w~rkgroep van de SOK in het leven 

geroepen waarin getracht wordt om onderzoekers een platform te bieden 

om hun studie te verrichten of te I)Oordineren of om van eventuele 

faciliteiten gebruik te maken. Op 14 december a.s. is de opening 

van de door de SOK in het Natuurhi .3torisch Museum georganiseerde 

Sint Pietersbergtentoonstelling. Z.le hiervoor het programma van de 

a.s. berglopersavond. Bovendien is de volgende uitgave van SOK

Mededelingen, no 6, geheel als themanummer aan deze tentoonstelling 

gewijd. 

Het programma van · de a.s. berglop e rsavond staat aan ommezijde vermeld. 

Deze bijeenkomst is voor iedereen, die aktief of passief is geinter

resseerd is in onze Limburgse grot t en. 

U bent van harte welkom! 

Tot ziens op d ·nsdag 18 december o~ 20.00 uur. 

Ton Breul , ( <~~taris SOK 
1 ï~ g__ 

( I· , .LA . ..--~--
..._., .c;---------

\, 
-1 



ProgralllDla derde berglopersav<md op 18 december 1984. 

Inleiding door yoorzitter SOK E. de Grood. 

Eef Smitshuysen vertelt over zijn kontakten met zuster
verenigingen in het buitenla.ud. 

JQhn Wiersma vertelt over zijn onderzoek over de 16e eeuwse 
mergelexploitant Pieter Stas. 

Filmfragmenten van verdwenen delen van het gangenstelsel 
Slavante met een toelichting van Hans Kamphoven. 

Pauze. 

Amateurspeel f ilm van Botty en Bartolet welk zich gedeeltelijk 
afspeelt in de Sint Pietersberg en met name het stelsel 
Slavante. 

Tenslotte het bekende informele deel van de avond met vragen, 
suggesties en ideeen. 

Hierna gelegenheid tot het b ekijken van de Tentoonstelling 
St.Pietersberg, waa r de deelnemers aan deze tentoonstelling 
op uw verzoek tekst en uitleg zullen geTeng 
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