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"Maak je niet 
druk. Met 
deze touwtjes 
vinden we 
altijd weer 
de weg 
terug" 

Ledenactiviteiten;van Goorstr aat 5, 65I2 EA ~ï.im.egen 

Secretariaat; Par allel 1ve:; I 7ai , 630I :C{ Vall(enbnr g a/d Geul 



UITNODIGING 

Aan de le•len van de Studiegroep Onderaardse Kalkstcenr,r oeven: 

Bes te leden, 

liet is mi,j een ~cnoegen U '"'eer te mogen ui tnoeligen voor een 

l edenavond in het Natuurhistorisch ~luseum te Haastriebt en 

~;el o~· woensdag IS april aanstaande, aanvang om 20.00uur. 

liet pro:::r runnta van de avond zal drieledig zijn. Eer st zal Jan 

Spee ons "eer verbazen met een interessante lezin)! over een 

cultuurhistorisch aspect van cle St. l'ietersber::: . '.1elk aspect 

dit zal zi jn bli.j ft nog even een ver assing. 

Verder zal Jacco Silvertant ~;at cl ia ' s t oelichten cl ie hi j maakte 

bij de ontdekkinr: van een gangenstelsel, !lat sinds 1920 i n de 

verr~etelheid i s :::e raakt . 

Tot s lot zal, indien de t ijd dit t oelaat nog een video- band 

:;:eclraaid ~;orden uit een serie van vier banden, die uitgebracht 

zi.i n door de BDC. Deze serie behandelt het onts taan en de oor

sprong van foss ielen in het a l gemeen. Ze heeft dan ook de veel

belovende titel: 

"Lost worlds, vanisbed life" 

!::en •oeesten<erk dat zeer aan ie raden is. 

Indien er van U" kant genoe!l respons komt zullen de andere drie 

<ie l en uit de s erie in de toeko;ust ook nog vertoond ,,·orclcn. 

Deze serie we rd heschil~baar :::esteld doo r Dré Scheien. 

:'fcllicht hee-ft U nor, sng~e sties voor de i nvulling van volgende 

ledenavonden, l<ant vergeet niet, zonder U zijn we geen studiegroep. 

U knnt hiervoor alti.id terecht bij : 

J . Silvertant, van Goorstraat 5, 6512 EA Nijmegen of 

, Statenlaan 103, 6301 WO Valkenburg a/ d Geul 

, Tel . 0qq06- I5226(in 't weekeinde). 

Tot ziens op Hl april, 



Verslag van de ledenavond van 2 mnart ,jongstleden 

~~a <Ie infonnele beg roeting Lussen de leden onclerl ing !ltnrtte de le<lennvond 

zoa l s ge,,·oouli ,jk "eer een kwartier t e laat, om kl>art over acht dus . 

~:adat Jacco S ilvertant cle avoml geopend had nam vervol~ens Ed de Grood het 

><oord om het ee r ste dee l va n de avond voor zi,in rekenint:: te nemen . 

Nat e en zeer theoretisch betoog leek te ,;orden ~<er<l t och eeu zeer interes

sante lezing ove r <Ie j uridische kant van het g roevenbeheer en de mogelijke 

p laats van de SOK hierin voor <Ie toekomst . 

Uren zon Ed h ierove r n og cloor lmnnen gaan, maar lu• laas , zovee l ti.id ,,•as r. r 

n ieL , l·:ani na de l.o f fi C':'auze zou Jan Spee nog e en openbar encle ui teenzetting 

!,:even betreffende <Ie literatuur omtrent d e "berg" . Openbarenel vooral voor 

onze .i on~e re leden en de ni euw aangekor.ten lerlen, die nog niet zo'n g rote 

kenni• b~zitten op d i t cebierl . 

lloo~tepunt in Jan's vc r haa l wa• \ie l <Ie hesrrekin~ van het hanclschri ft van 

Auq . Goclefrie•les Co l ette , vice- hoo[(schou t van llaastricht(I672-I755) . 

non<! k,,·ar t voor e lf moest ook dit vcrhaal af!!chroken wor den , omdat de nvoncl

k lok van het het •~useu.o overschri i ding nn eenr.caal niet toelant . 

Verri jlet 111ct een nicnHe closi s ltenni s ~ing vervolgens ieder z i .jns wee,gs. 

De een nnar het "BriSkske", de ander naar huis of naar ander e horeca~;elegen

heden. 

U ziet ook t!cze avonrl i s l<Cer vruchtbaar verlopen. Voor d iegenen die er niet 

«ar en een :;ecni s , maar ni et getreurd e r )( omen nog meer van deze bociencle 

bi,jeenkomstcn ; dat 1.-i l zccrgcn, al s er nog mensen onder U zijn die hier aan 

op e en actieve manier l<i llcn oee><crlcen in de vonn van lezingen , excur s ies of 

suggesties. Dit laatste zie ik " cl zitt en. Zodra niemand meer reageert !.."'UUit 

U spoedig een bedelbri ef van mi.i vcl'l<achten met het smeek~jebed om een bijdrag e 

op u,. spcciali satiegehierl . 

Ik zie U" belangstelling met interess e te11emoet. 

J . S. 



c@ntrtnt ttnf)alfmplt ban JJmarftricbt bp bi J&a(t I fiatt 
ttneu groottn/ fc()oontn tnDe lufligDtn bag()/ mtt tm fraep 
catterlbobtn op"t ()oogóftt/ (eer .gmoec()dgdt om tltd Janoou• 
mm ban bfrrt re firn: op f}tt miDbm Dt1t brrg()$i~ tm ruoo• 
fier ban ~int §rancifcu1t (Qbtn/ mtl btt(itn rnbe onbtt()ou" 
btn met g()u{teJgchm birnft. ~tt ~ ttn monDetlijc mrrc Dat 
()et lant bobrn op Oefen btrctJ fb b:uc()cbaer tiJ ban fmptJboa~ 
mmtallerlep grrun tnbt (aatni binnen fo bol ban f aec()trtfa~ 
bdacf)tige rnbe \Dudtt ttunmtDit mm lic()ttlöc can mttdté: 
ban \Delchtn altötfttt gtbote mmicótt uprgf)rgraum mom 
matt fo gtfcf)ichtd!jdt, rot brf)ouDmifft ban Den btrgf}rnDe 
ban be arbrpber;;bat ;p ferr biepttlangt/ cromme tnbt (o:' 
gf)tlgdtr \Degf}rn rnbe ftratrn malitn: tube fo gf)erieffdijcfi/ 
gtlücli met brr Dart blgdutom ben 1ltm upt tr ()alm enDe tot 
in f)tt ( cf)ip tt tttclim;oar bt gf)ene bic't nirt g(Jtftm en ()aD' 
be;gf)etnftn' en fou!lrconnrn geloobrn nttcó brrbmdtm: tfi 
lllo~Dt ban baer tt \Datrr grbotrt in bul lallllm 1 grootrtöch 
tor p~of!)t ban bef m bofche. 



LEDENLIJST STUDlEGMEP Ol\'DERAAP.DSE KALKSTEENGnoEVEN HAART /APIUL ! 990 

Backerra L.J. 

Barten .\. 

Bastiaans n. 

Husketierstraat I , 62!3 DR }laastr icht 

Klooster straat }I , 3762 Gellik(B) 

Jeken<eg 60 , 62!2 GO ~laastricht 

Julianalaan 17, 6285 AR Epen 

Timo r straat 22 , 62I'• VZ ~!aastricht 

Speciedonk 8 , 62!8 GH ~laastricht Stunr"'t2!lp 

Be r g v.d. H. H. ).! . 

Bindels G . I.C. ~.T . 

l'loehman Il.M.A. 

llr lttlh T. 

Ceulen V.J . L. H. 

Cobben J . }!. }!. 

Coe len v . d . \i . J . 

Bovenstraat II6 , 3770 Kanne/ Riemst(D) 

Bur g . Ceulenstraat ltl , 62!2 CN Haastricht 

Pr.Bi sschopsingel Ih, 62!2 AA Haastricht 

Hockeborg 44, 6228 CR ~laastricht ( tevens A. lleynen} 

Colen li. 

Cr eemers F. 

Dahl en J . 

Dauphin J . 

Dierieren J . Il. J . 

Dui.isters A. 

:::Os inck E. 

GPurts ::!. 

Potgieter laan !5, 6!65 ED ~laastricbt 

Luiken;eg 48 , 6212 ~{ ~Jaastricht 

Kielenstraat 96, 3700 Tongeren(B} 

Parem;eg 66 , 6212 er: ~!aastricht 

Kerkstraa t 8 , 6}0! DX ValkPnbu rg a/d Geul 

::lorystr:lat 7h , 6I 8 I G\i El sloo 

~imrodstraat 37, 6::!!9 BD ~laastricbt 

Gensteens B.J . A. 

L.van è er :·iaessenstraat 2 6301 EA \·alkenhu r ; a/d Geul 

.talkeborg I (i , 6228 DT ~laast richt 

Graatsna B.G. 

C1 rooc! rlo B. 

Eoni.ngsplein 9, li224 213 ~laastricht 

l{.,·i:1ten '•5, )790 St . ~:arten~voeren (C} 

Gui llau...,e ~l. ~larconistraat(~ew . ) , Hoensbroek 

Ua!!ernan J . G. X. Op c!e rlannet '•7, 6223 GD rtter en 

!!ensi n~ C. TI .J .L. !'lateatn·:e~ 7 , 6~I~ SI. ~!aastricht 

llouben P. !>:annen ,·eg !')}, 62! 3 DD ~laastricht 

l!OVP!lS n. s. Bergerstraat !63. 6226 BC )laastricht 

Fnls 3 . \'is~stee,n;ez 164, 3770 Riemst(n) 

Jenne:1 1'h . Lindestraat I 7 , 3770 !èi emst( B) 

Voo r7i tt"r 

:-:eld'!r.Ja.n ::' . 1! . Tle ri<enbroekence~ 3 , 6301 EG Valkenbu r g a/d Geu l 

l\'whben .J .. L G. Bombeynaa i 7, 6228 GT 1·raastricht 

Lau.-nen J . ITeekerbeeh•eg 36, C.30I E:\ Valkenburc; a/d Geul 

Hontulet E. Lag e kanaaldi.ik 

'\atuur histori s c h Genootsc!'!ar> rie Dosquetplein 6- 7 , 6!!II KJ ~laastricht 

Olefs P. Bovenstraat 132, 3770 Kanne/Riemst (B) 

Orbons J . ~!eezenbroeken;eg 50 , 64!2 VK Heerlen 

!'as van rler J . '!'. "/am;e r hof.-ell 3 , 6333 Cfl Scb immert 

i' let zers J. .'\. Severim<e'l 44 , 62!/i PC'{ l!aastricht 

Prop J . Prestantstraat 4Ic, 62!7 XT ~!aastricht 

ll<:~make rs iT en R. Kerkstraat 33 , 6267 D.:t Cadier en Keer 

Reinartz fl... ~:ergelwe~ 69, 6212 :m ~laastricht 

!'!i ,jsselt van J . r. . .tnemonenstraat 39 , 62H Vlo! Naastricht 



llar:~eleers R. J , ,\. l-1. 

Scha!k J . ll.van 

Scheien A.G.II. 
Silvortant J. 

Stuurg~ 

~~roen 

Smi tshuysen :::. G. A. 

Spec J •. t . 

Stevenh:t~en E. C. F. 

Tc r lingen A. 

Tbal P. V . lT •. \. 

Ubags L. 
Veroaden !! . ~i .. \. 

Vogten D. 
~ lalschot L. 

h·eerts '.:. 

"cstreenen ::'. S.van 

St. Cdastr aat 2 , 62I7 KNolaa stricht 

Uyl enstede 276 , II83 .\.ll Amstelveen 

Par a lleh;eg I7ai , 630I XX Valkenburg a/d Geul Secretarü 

van Goorstr aat 5, 65I2 EA Nijmegen Ledenactivitei t en 

lloofclstraat 36, 6333 ru Schi=ert 

Taalcansruwe 26c, 6218 ;;.r :-laastricht 

Velddreef 293, 2727 GIT Zoeteroneer 

t·ialem I06, 6342 P.t Schin op Geul 

nagestr aat 4, 6225 En ,\mby 

ileatr ixstraat 3 , 6267 BD Cadier en 1\eer ( geu •. ~'dam) 

Oos-cc:n<eg 26 , 630I rX Valkcnbur~r a /d Geul 

r i ataanboven I O, 6225 GL .Unby 

!'lace du r oi Al bert 2I , 4498 Dasscntre/F.ben- ;);tael (D) 

St . :!i che lsstr aat 39bus3 , Kesselt- Lanakcn(B) 3768 

:c!cel rade:n;eg I , 62117 :-."E Gr onsvel d 

Tot zover clc lede:1li i st :;er I a:,r il I991l 

.\ls gevol"' vaa de l.::ttstc O;:'roc;: on lid te bli_iven van de actieve l:~n va:1 

de se;;: als zoclani'-' , bleven bo't'ens-caa:::de 56 :-er soncn over. 

l!!d:cr. i,; \·:i .; "':i"i!c·en ,._cnst ia .Je li.ist: die c!oor ni j 't"er!~cerd z i jn a:1n~c~eyen, 

rlan hoor i!' è. i t ~rn.ar- \·a:1 [ . 

Voort.s . oo;- i!c r c. llC!l o:, ·:e volr:e:ldC ledenavond te !":'! Of'!e:".. VCI"",I'Clk011e ~., .. 

..... ezc z~ l -.!n.ats~inden o~ '"Oenscla:"; IS a:'lril an.:1s1:aantle Oi:l ::!" .J 'fltmt" i :! 

Tot r1~~-

::ct vri cmlel i .j ~<e '!roeten , 

1 ~l it~~ 
~co Silver tant ; ledenactiviteiten 

van Goorstrnat 5 , 651~ 2.\ ~~ij::egen . 

se:: 
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