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Natuurhistorisch Museum, 11-3-1987 20.00 uur. 

Ed heet iedereen van harte welkom en toont zich verheugd over de grote 
opkomst. Het verslag van de vorige bijeenkomstlOrdt goedgekeurd. 

Discipline SOK-leden 

Berglopersavond 

Wat er verder ter 
tafel komt 

Ed leest een brief voor van het D.B., gericht aan alle 
leden van de SOK, waarin verwezen wordt naar de 
mogelijke direkte of indirekte betrokkenheid van SOK
leden bij het (laten)uitvoeren van z.g. mijnbouwkundige 
werkzaamheden zonder vergunning. Deze zijn in strijd 
met de wettelijke regels. Dit kan o.a. in de toekomst 
de toegang tot de gangenstelsels voor SOK-leden in 
gevaar brengen. (brief d.d. 6.3.87.) Na een discussie 
over de betrokkenheid als SOK-Lid of als priv~ persoon, 
over de mogeleijke gevolgen en reaktie van de autoriteiten 
enz. overhandigt Ed de brief aan de aanwezigen. 
De overige leden krijgen deze brief als bijlage bij dit 
verslag. 

: 8 april a.s. wordt er weer een Berglopersavond georgani
seerd. Met dit laatste woord wordt door Ed al de probleem
stelling gedeponeerd: wie organiseert? Met de nieuwe 
opzet van de SOK - meer betrokkenheid leden bij de Studie
groep- is het geen goede zaak als het DB de agenda samen
stelt. Hierin worden meer initiatieven van de leden 
verwacht. Dit zal in de toekomst met nadruk onder de 
aandacht worden gebracht. Jacq.Diederen wilt eventueel 
in het kort iets vertellen over de groeven van Septmonts 
in Frankrijk. 

: E.Smitshuysen: Biedt een rondleiding aan in het gangen
stelsel en de put - geheel gerestaureerd - onder het 
Fort Sint Pieter. De Franse collega's hebben een foto 
album samengesteld over het internationeel bezoek aan 
onze groeven, deze zomer. Dit album is als dank voor 



het vele werk aan Eef en zijn vrouw toegestuurd. 

H. en R.Ramakerst Wie regelt de vleermuistellingen en bij 
wie moet men zich opgeven. Bovendien wilt Riohard een 
eindexamen scriptie biologie de achteruitgang van de vler en 
in Zuid-Limburg nader toelichten. W. vd Coelen heeft hierbij 
nadere hulp toegezegd. 

Jan Speet biedt ten alle tijde aan ieder mogelijk hulp 
aan, na overleg. Heeft wel moeite met het fenomeen dat 
bepaalde excacte gegevens als juiste ligging groeven, 
openbaren van nieuwe feiten, zoals de doorgraYing naar het 
"nieuwe" deel van het Noordelijk enz. met terughoudendheid 
gemeld worden. 

J.Diederent Niet alle kontakten met overheid en instanties 
hoeven via de SOK te lopen. Men kan deze ook persoonlijk 
benaderen. Als zodanig staat zijn werkgroep buiten de SOK. 
Hij zal een beroep vanuit de SOK echter niet naast zich neer 
leggen. Joep lidden heeft oude inscripties gevonden (in de 
Geulhemmergroeve?). 

J.Cobbent via een brief volgende vragent 
1) Zijn de geruchten waar dat de verbinding met Slavante 

het z.g. gat van Emanuel, dicht gemetseld wordt? 
2) Wie is de beheerder of eigenaar van de tunnel in Noord? 
Deze vragen kunnen niet tijdens deze bijeenkomst worden 
beantwoord. E.de Grood zal hierover met Joe kontakt opnemen. 

W.Colent meldt zich aan als nieuw lid. Hij houdt zich o.a. 
bezig met de blokbrekersfamilie Kolen en heeft hierover 
al medewerking en kontakt gehad met en van J.Spee en P.Olefs. 

H. vd Bergt verbaast zich over het feit dat hij 150 m. diep 
in De Apostelgroeve een klein slakje heeft gevonden. 
Andere, soort-gelijke meldingen, zijn van harte welkom. 

H. vd Hovent komt er een publikatie van de uitkomst van het 
z.g. vragenformulier? Deze gegevens zullen t.z.t. verwerkt 
worden in een soort overzicht en aan de leden worden toe
gestuurd. J.Cobben heeft zich al gemeld om een helpende 
hand toe te steken. 

H.Bochmant zal de archeoloog Dijkman benaderen om op de 
volgende ledenbijeenkomst een toelichting te geven over 
werkwijze en -code inzake opgravingen. 

F.Creemerst heeft in de Zonneberg (nabij "Sint Sebastiaan") 
merkwaardige kleibeeldjes gevonden. Tijdens de bijeenkomst 
bleek dat deze beeldjes eerder waren opgemerkt. Mogelijk 
zijn in de Oeulhemmergroeve onlangs soortgelijke beeldjes 
gevonden (J.Diederen). T.Jennen meldt dat in de zakken 
waar het champignonbroed in zat, op de bodem vaak vreemde, 
op poppetjes lijkende kleivormen zaten. Creemers zal de 
volgende bijeenkomst de beeldjes meebrengen. 

T.Breulst Er komt eind dit jaar mogelijk een publikatie 
van het NHG met een totaal overzicht van de soorten zeeegels 
in deze omgeving. 

Groeve Theunissen Aan de hand van dia's van T. Breuls e.n anekdotes doet H. Boch
man een verslag over de opening, opschoning en het afsluiten 
van de nieuwste SOKgroevet Theunissen. Voor de enorme inzet 
wordt hi en zijn rnaderwerkers met een luid applaus bedankt! 

Niets meer aan de ~·· ~luit E.de Grood, onder dankzegging, de bijeenkomst 

T.Breuls, sekretaris S~ ' 
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,i0-03-1986 Aan de leden van de Studiegroep 
Onderaardse Kalksteengroeven· SOK 

Onderwerp: mutaties SOKledenlijst 

Bijlage als bijlage bij SOKINFO 1i 

BIJLAGE SOKINFO 16 

Adresveranderingen: Herman van de Herg Julienastraat 17 
6285 AH Epen 

Nieuwe leden SOK 

per 1 juni 1987 

Frank Vossen Ch. des Grenadiers 84 
4498 Eben Ernael-Baasenge 

per 1 april 1987 

w.colen Potgieterlan 15 

W.Vroomen St.Josephstraat 6 

P.Olefs Bovenstraat 117 

6165 ED Geleen 

6201 EL Valkenburg a/d Geul 

B-3770 Kanne-Riemst 

Wilt u deze mutaties op uw ledenlijst noteren? 

Vriendelijke g~eten, 

Ton 
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