
Datum 22 • 01. 1989 

Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven I 
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 

Aan de leden van het team "Heropening 
Theunisgroeve" en de leden van de 
Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. 
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Met een zeer groot genoegen willen we gebruik maken van het aanbod 
van Peter Houben, secretaris van de Stichting Jezuïetenberg én lid 
van de SOK, om voor zijn mede SOKkers een geleid bezoek te organiseren 
aan de schitterende Jezuietenberg! 

Wat deze uitnodiging te maken heeft met de eerste vleermuis in de 
Theunisgroeve is nog een raadsel. Er g~an zelfs geruchten, dat dit 
feit gedoopt word met iets dat zo vloeibaar is als water. 

De deelnemers worden op woensdag, 8 maart om 20.00 uur verwacht nabij 
de ingang van de J.berg. In verband met de organisatie en de logistie~ 
verzoeken we u dringend om v66r 15 februari as. onderstaande strook 
in te vullen en te sturen naar Jacco Silvertant. U kunt ook bellen 
op zijn nummer 04406-15226, met voorkeur tussen 16.00 en 18.00 uur. 

En zo komen we op onze nieuwe kracht binnen de SOK, die we met plezier 
aan u willen voor stellen: Jacco Silvertant. Hij heeft zich (mede) 
belast met de organisatie van excursies en het invullen van programma's 
van en tijdens leden-bijeenkomsten en Berglopersavonden. 
Het is geen gemakkelijke taak en het zou daarom een goede ruggesteun 
zijn als u Jacco wilt helpen aan ideeen, suggesties of practische 
aanbiedingen. Het aanbod van Peter Houben en zijn team is daar een 
schitterend , orbeeld van! 
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Onderstaande strook sturen aan: 

Jacco Silvertant 
Statenlaan 103 
6301 WD Valkenburg 
Tel: 04406-15226 
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SC. HE. U<{ - . - . - . - . - . - ~~Ij - . 

Op 8 maart as. neem ik deel aan de excursie van de SOK aan de J.berg. 

Naam: 

Adres: Handtekening: 




