Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven
N atuurhist orisch Genootschap in Limburg

Aan de _eden van de St udi egroep
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10- j ari g bes t aan van de SOK

I n sep t ember 1988 ho pen wij op ge pas te Wl JZ e he t 10- j arig bes t aan van
de SOK t e vier en . Het fe es t comi té , gevormd door Herman van de Be r g ,
Ton Br·euls en Jchn van Schaik , heef t i n gro t e lijn en e en s cenari o voor
di t fees telij k gebeuren ui tgezet ,waarvan hi er , i n tel egrams t ijl , de
voornaams te volgen: samenkoms t Gemeen tegr ot van Valkenburg; enige
sprekers , waaronder A. van Wijngaarden, U a l len bekend; t ent oonstelling;
rondleiding ; speciaal SOK-Mededelingen; hap j e en drankje; enz .
Het lijkt ons zéér gewens t over deze en andere detai ls met U van gedachten
te wisselen, waarbij we bij de uitwerking van di t all es heel graag
een beroep op U willen doen.
In de wetenschap , dat vele Sokkers van een al of niet welverdiende
vakantie genieten aan een ver strand of in een vreemde grot, wil l en
we thuisblijvers uitnodigen om op woensdag , 20 jul i a.s. om 20 .00 uur
in het Nat.Hist.Museum ons hun oor te lenen om ons feestprogramma t e
t oetsen , vervolmaken of eventueel om te gooien.
We hopen U te mogen begroeten.

Verslag van de ledenbijeenkomst op 11 mei in het NHM.

Ed heette iedereen welkom. Ondanks de voetbalwedstrijd op de TV was de
opkomst zeer redelijk.
10-jarig bestaan SOK.

Volgens Ed heeft de SOK hiermee nog lang niet haar
hoogtepunt bereikt. Er is nog een lange weg te
gaan . Een flinke dosis zelfkritiek zou daarom niet
misstaan.
Een feestcomité zal een concept uitwerken over de
invulling van dit feest. Voor ideeen en suggesties
kan men zich wenden tot John van Schaik.
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Uitbreiding Stuurgroep
SOKINFO
Opruimaktie St.Pietersberg
Fallenberg heropening

zie SOKINFO 23

Toegangsregelingen

Zoals vermel d i n SOKINFO 23 word t een gedegen regeling
ontworpen, waari n zaken a ls eigen risi co- verklar ingen,
gedragsnormen, administra ti e , sleutels, en z . i n verwerkt
worden .

Stroomaggregaat

He t Genootscha p heef t toes t emming ver l een d tot aankoo p
van een 2e hands aggregaa ~. Dit t er bespar ing op à e aanzienli j ke huurkosten van zo' n a pparaa t bi j repara t ies.

Koeleboschgroeve

De ni euwe ei genaar van de gr oeve, he ~ Li mburgs Landsc ha o ,
wi l e i genl i j k af van he t hu urkont rak t meL SOK/NHG.
Als argumen t hiervoor dien t de staat en de daarmee gepaard
gaande veiligbeid van de groeve. Staa t s toez ich han t eer t ,
na inspek t ie van de groeve , soepelere rege l s en i s voor
een toegangsregeling, mits er afspraken gemaakt worden.
Door overleg proberen de diverse parti j en nu ui t deze
patstelling te komen.

Noordelijk Gangenstelsel

F.Creemers meldt de vernieling van de tunne l poort. De
SOK kan hier verder ook niets aan doen.

Slavante-Zonneberg

De ingang nabij Casino Slavante zal uit vei ligheidsoverwegingen definitief gesloten worden. Er zijn bouwplannen
in ontwikkeling rond de ingang van de Zonneberg. Een
eindbeslissing over het uiteindelijk realiseren hiervan
is nog niet genomen.

Er werden verder geen vragen meer gesteld.
Hierna toonde Joep Orbons een boeiende dia-serie over de restauratie van de (gedeeltelijk)
mergeltoren van de Pancratiuskerk in Heerlen. Via woord en beeld deed hij een chronologiscr
verslag van de bewerking van de ruwe Sibbersteen tot het uiteindelijk inmetselen en
afwerken van de steen in de toren. Bijzonder interressant was de samenstelling van de
gebruikte metselmortel, waarin o.a. koeieharen werden . verwerkt. Deze zijn n.l. hol van
binnen en zorgen zodoende voor een goede waterhuishouding.
Na de pauze werd een videoopname van een BRT-uitzending vertoond over Robert Garcet,
zijn werk en zijn strijd. Op deze 3 kwartier durende video verhaalde Garce t over zijn
levensfilosofie, zijn theorie over het ontstaan van de mens en de rol van de mens in de
geologie ..
Hierna sloot Ed deze bijeenkomst en wenste iedereen een wel thuis.

Gelieve volgende mutatie's in ledenlijst op te nemen;
1) P.Olefs.

Nieuw huisnummer

wordt: .~ //

2) Nieuw SOK-lid: Rik Bastiaans
Jekerweg 60
6212 GD Maastricht

