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SOK-LEDEN-A VOND. 

Op vrijdag 8 november 1991 is om 19:30 uur in het Natuurhistorisch Museum Maastricht weer 
een ledenavond. 
LET OP DE AANVANGSTUD VAN 19:30, WE HOUDEN ONS ER STRIKT AAN!!! 

Op deze ledenavond komen de volgende dingen aan de orde: 
- In het begin van dit jaar heeft een Amerikaans educatief TV station in de Sint Pietersberg TV

opnames gemaakt. Deze betroffen het ontdekken van de mosasaurus in 1770. Deze 
opnames worden ingepast in een serie over dinosauriërs. Bij de opnames hebben enkele 
SOK-leden hun talenten als toneel-spelers kunnen uitbuiten. Op de SOK-Ledenavond zal 
een dia serie van Jacquo Silvenant en Olaf Hen~ing getoond worden over het maken van 
deze film. Ook enkele video opnames die RTI.. 4 gemaakt heeft over het maken van die 
film zullen venoond worden. Hierna zal Ed de Grood de vondst en de rol van de 
mosasaurus beschrijven aan de hand van oude documenten. 

- Met een dia serie over de kalksteengroeves in de regio rond Bath zal Joep Orbons proberen 
reclame te maken voor de internationale conferentie in Bath volgend jaar. (Zie verderop 
in deze SOK-INFO) 

Internationale Conferentie in Groot Brittannië. 

Van 7 tot 11 augustus 1992 zal in Groot Brittannië weer een internationale bijeenkomst 
gehouden worden over kunstmatige ondergrondse systemen, dinnaai in de regio rondom Bath. 
In deze regio zijn vele kalksteengroeves die veel overeenkomsten venenen met de mergelgroeves 
in onze streken. 
De organisatie van deze conferentie is in handen van Sylvia Beamon van de Engelse zusterver
eniging "Subterranea Britannica". 
Op de volgende SOK avond (8 november) zal ondergetekende een aantal dia's laten zien over de 
groeves in het gebied van de conferentie en in een van de volgende SOK-INFO's zal meer 
informatie gegeven worden. Maar voor de geïnteresseerde, reserveer deze datum alvast. 

SOK legitimatie kaart. 

Regelmatig bereikten berichten van leden de stuurgroep waaruit bleek dat een legitimatie kaan 
voor SOK leden wenselijk zou zijn. Op de afgelopen SOK-ledenavond is hier ook weer een 
oproep toe gedaan. 
De stuurgroep heeft daarom als volgt besloten: 
SOK leden kunnen een legitimatie kaan krijgen voor de duur van 1 jaar (1 januari tot 31 
december). Deze dient ieder jaar vernieuwd te worden. 

Om die legitimatie kaan te verkrijgen moet bij de secretaris een schriftelijk verzoek indienen. 
Dit schriftelijk verzoek moet samen gaan met: 
- Een recente goed gelijkende pasfoto die op de kaan komt. 
- Een betalingsbewijs van het lidmaatschap van het genootschap voor 1992. (Een kopie van het 

bank/giro-afschrift van de contributie voor 1992 is voldoende). 
·- Een postzegel voor het terugzenden van de kaan (80 Cent). 



Deze legitimatie-kaan geeft GEEN recht op het betreden van groeven, maar is handig als 
legitimatie. Dit om misbruik van de SOK-naam door niet-leden te voorkomen. 

Secretariaat: 
Jacquo Silvertant 
Tweede Walstraat 37 
6511 LP Nijmegen 
080-225929 

Oproepen van en naar SOK-Leden 

Mededeling 
Geboren op 1 oktober 1991, 

Alexandra Huls, dochter van Bemo en Marleen Huls-Nivelle. 
Proficiat met het voortzenen van de traditie dat berglopers alleen dochters schijnen te krijgen. 

Nieuwe bestuursleden 
Oproep voor toekomstige bestuursleden. De stuurgroep zoekt nog enkele (jonge) enthousiaste 
SOK leden om zitting in de stuurgroep te nemen. Ze boeven niet direct grote en zware taken op 
zich te nemen, zo die er al zijn. Kom gewoon eens een keer bij een stuurgroep vergadering erbij 
zinen. Dan zie je na een aantal keren vanzelf wel wat je aan kunt en wilt pakken. 
Als je hier interesse in hebt, spreek dan een van de stuurgroep leden aan. Dit zijn: Ton Breuls 
(Voorzitter), Jacquo Silvertant (Secretaris), Ed de Grood (Lid), Han Bochman (lid) en Joep 
Orbons (Lid). Bellen naar het secretariaat kan natuurlijk ook. 

Cursussen 
Jacquo Silvertant is bereid gevonden bij voldoende belangstelling een aantal cursussen te 
verzorgen. 

- Wegwijs in het archief. Meethocten en aspecten van archiefonderzoek. 
- Artikelen schrijven. Het schrijven van overzichtelijke, duidelijke en verantwoorde artikelen is 

geen eenvoudige zaak. Richtlijnen en technieken tot het schrijven van artikelen komen 
aan de orde, alsmede begeleiding van een eventueel eindproduct. 

• Deze cursussen zijn bij een minimale deelname van 5 personen gratis en zullen volgens 
afspraak met de deelnemers gegeven worden. (bv. een maal per twee weken.) 

Aanmelden bij: 
Jacquo Silvertant 
Tweede Walstraat 37 
65 11 LP Nijmegen 
080-225929 
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