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Kort verslag van de ledenbijeenkomst op woensdag 11-11-1987 in het NHM.
Na het inleidingawoord van Ed de Grood volgde enkele huishoudelijke
mededelingen:
1. Er zijn nog geen vorderingen gemaakt betreffende de uitbreiding van de Stuurgroep.
2. Vlak voor de defenitieve afsluiting van de Keerderberg
heeft er nog een zeer succesvolle excursie plaatsgevonden
o.l.v. de groep Knubben /Rademakers c.s.
3. Pallenbergs er dienen nog diverse problemen met o.a.
Staatstoezicht op de ~ijnen worden opgelost, alvorens de
eerste spade de grond in kan.

4. Er is nog steeds geen antwoord op de brief aan de Provincie
betfeffende de opruiming in de Zonneberg.
5. De coordinatie van de vleermuiseencue is nu in handen van
Walter van de Coelen (SOK) en Willem Vergoassen (ZWG).
6. Petromax te koop. Tel 043-613516.

1. De a.s. ledenbijeenkomst is op 7 januari 1988. Zie verdere
mededelingen.
Het tweede deel van de avond bestond uit bijdragen van F. van Westreenen
en A.Heynen. Freek hield eerst een ko rt verhaal over archiefonderzoek
naar de groeven van Gronsveld met centraal daarin o.a. het vergunningenbeleid in de Franse Tijd. Bovendien deed hij verslag van he~ onderzoek
naar de opening, omstandigheden en juiste ligging van de "Nieuwen Berg"
rond 1526 in Zussen.
Daarna vertoonde Annalies een boeiende dia-reeks van dr.Stebbings (UK) over
vleermuizen en gaf een demonstratie over de werking en mogelijkheden van
een bat detector. Hierna volgde een levendige di~cussie over de (on)mogelijkheden van dit instrument in het bijzonder en over de gedragwijze van vleermuizen in het algemeen.
Met dank voor de samenstelster Peggy Breuls, voor dit kort verslag.
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Bijeenkomst SOKleden op 7 januari 1987.
Traditie-getrouw staan tijdens de eerste bijeenkomst van de Kring Maastricht
van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg in het nieuwe jaar de
onderaardse kalksteengroeven centraal.
De heren Verhoef en Vermans van de T.H. Tielft, afd. grondmechanica, zullen
een inleiding verzorgen over "De stabiliteit van verlaten mijngangen in
de Limburgse krijtkalk."
O.a. met behulp van videobanden zal een indruk worden gegeven over het
onderzoek naar stabiliteit in de St.Pietersberg.
Gezien het onderwerp en karakter van deze bijeenkomst is deze avond bij
uitstek geschikt als ledenbijeenkomst van de SokkersJ

Wij verzoeken u nadrukkelijk nota te nemen van de volgende geplande data
in 1988 betreffende leden- en berglopersavonden.
Al deze bijeenkomsten zijn, zonder tegenbericht, gepland in het Natuurhistorisch Museum. Aanvang 20.00 uur. Er zijn met de organisatie binnen
het Museum bindende afspraken gemaakt, dat iedereen v66r 23.00 uur het
gebouw verlaten heeft!!
Ledenbijeenkomsten in 1988 opz 7 januari, 11 mei, 14 september en 30 november.
Berglopersavonden

in 1988 opa 17 maart en 12 oktober.
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