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Dinsdag, 4 maart a.s. organiseert de Studiegroep Onderaardse Kalksteen
groeven,SOK, haar 5e Berglopersavond. 
Ook nu weer is het Natuurhistorisch Museum te Maastricht de plaats van 
bijeenkomst. Aanvang 20.00 uur. 
Het programma van deze bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. Aller
eerst een lezing met dia's door J. van Schaik en C. Starmans met als 
onderwerp het periodiek wassende of dalende grondwater in de Gemeente
grot van Valkenburg. 
Daarna zal J. Spee een toelichting geven op de vele aspecten die de 
St. Pietersberg te Maastricht en Visé te bieden heeft. Onderandere 
het onderzoek van 1949 tot heden door van Schaik, Dielis en hun recente 
opvolgers, de landmeter Jentis uit de 18e eeuw en de met zijn werkzaam-

1 '·eden gepaard gaande gebiedsverdeling, het handschrift van Colette, 
· ~e figuur Stas, de oude tekeningen van Caestert en het verdwenen Zuide
lijk gangenstelsel enz. zullen de revue passeren. 
Dit alles vergezeld van dia's, foto's en zogenaamde slip-overs. 
Uiteraard is er ook deze avond weer gelegenheid om vragen te stellen. 
De entree is gratis en toegankelijk voor ieder die belangstelling heeft 
in onze mergelgrotten. 
Voor verdere inlichtingen kan men zich wenden tot het sekretariaat van 
de SOK, T.Breuls, BosquetplBin 7, 6211 KJ Maastricht. 
Telefonisch te bereiken ná 14.00 uur onder 043-211788. 

In verband met de vele verzoeken om schriftelijk uitgenodigd te worden 
voor deze Berglopersavonden en de daarmee gepaard gaande portokosten 
verzoeken wij u vriendelijk Qnderstaande strook in te vullen en op 
dindsdag 4 maart a.s. bij uw komst in te leveren. 
-·?cht . u verhinderd zijn deze avond bij te wonen, dan kunt u de ingevulde 
otrook opsturen naar het sekretariaat van de SOK. 
U o~tvangt dan voor een volgende gelegenheid weer een uitnodiging~ 

To~ Breulê, sekretaris Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. 

Naam: 
Adres: 
Woonplaats: 
Postcode: 

wenst een / geen+ uitnodiging voor de volgende bijeenkomst. 

(+) niet van toepassing doorhalen svp 




