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( >pn~~:pcn van en naar SOK-I.cden 
·r cnroonstelling "Muntslag in het land van V~lk~nh~rg : . . .' .' .' .' . .. .. .. . .. . . . . · . 
Vcr~lag SOK-Icdenavond op 7 mei 1992 
SOK ledenavond van 29 mei vervalt . . . . . . . . .. .. . . 
Nieuwe stuurgroep leden . . . . . .. .. . 
Clde7.en in "De Limhurger· . ..... . . . . .. . 

SOK- INFO is het contact-orgaan voor en door SOK-leden. 
Hierin worden onder andere opgenomen: ledenlijst , korte berichten, oproepen, leden-advertenties. etc. etc. 
In SOK-INFO kan ieder SOK-lid zaken kwijt die hij aan andere leden wil mededelen. 

Adressen· .. 

Secretariaat SOK-Mededelingen SOK-INFO Algemeen adres 

Jacquo Silvertant Ton Breuls Joep Orbons Natuur Historisch 
Tweede Walstraat 37 Bovenstraat 28 Roserye I 09 D GenooL<;ehap 
6511 LP Nijmegen 3770 Kanne/Riemst 6228 DK Maastricht Posthus 882 
Tel : 080-225929 Tel: 09-3212454059 Tel: 043-618793 6200 A W Maastricht 

De stuurgroep van het SOK bestaat uit: 
Ton Breuls Voorzitter en SOK-mededelingen 
Jacquo Silvertant Secretaris 
F.d de Grond Vergunningen 
Han Bochman Materiaalbeheer 
Joep Orhons Internationale contacten, hioliotheek 

09-3212454059 
080-225929 
043-293067 
043-433355 
043-618793 
043-211674 
043-472081 
043-218473 

Rik Bastiaens Ledenadministratie 
Roger Reinartz Bihliotheek 
Olav Hensing Bihliotheek 

Qyerzjcbt SOK-Groeyes 

3 
4 
6 
5 
7 
7 

Het SOK heeft een aantal grOt:ven in zijn beheer of een collectieve vergunning voor een groeve . Voor het 
betreden van deze groeves moet U contact opnemen met de lleheerder: 

11 
Beheerder Tel: 11 ~--~· 

Koelehosch groeve Ed de Grood 043-293067 

Roother groeve Annelies Heynen 043-611357 

Nieuwe groeve Han Bochman 043-433355 

Apostelgroeve Ton Breuls 012-454059 

Theunisgroeve Giel Bindels 043-472560 

St. Pietcrsllerg (Noordelijk en Zonnellerg) Ed de Grood 043-293067 

Fallenllerg groeve (Nog) Niet toegankelijk -

Voorpagina : 
Op do: voorpagina staat een tekening gemaakt door H. Duys. 
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Oproepen van en naar SOK-Leden 

Nieuwe SOK leden 

Wij heten als nieuw SOK-lid hartelijk welkom : Dhr. M. Dresens uit Maastricht. Dhr P. Geurt.~ uit 
Valkenburg . Dhr. A. Lagas uit Maastricht. Dhr. E. Lamkin uit Maastricht. Mevr. M. Melkert uit Maas
tricht. Dhr. W. Schoenmakers uit Maastricht en Dhr. J . Wanders uit ·s-Gravenvoeren. 

Tentoonstelling ·Muntslag in het land van Valke'lburg• 

Deze maand is in het Valkenhurgsc streekmuseum "Het Land van Valkenburg" een tentoonstelling geopend 
die handelt over valsmunterij. In 1985 is door enkele SOK-leden deze valsmunterij ontdekt in een groeve in 
de huurt van Sibhe. De vondst is onderzocht en worden nu tentoongesteld. Om een beeld te geven van een 
valsmunterij is een deel van de groeve nagehouwd, met daarin de valsmunters aan het werk. Voor iedere 
groeve-liefhebher is deze tentoonstelling zeker aan te raden. Ze loopt nog het gehele jaar. 

SOK samen met Subterranea Britannica 

Begin deze maand heeft de SOK een officieel verwek ingediend om geassocieerd te worden met de Engelse 
vereniging "Suhterranea Britannica" . De contacten met deze vereniging zijn al jaren geleden gelegd. en 
steeds 1..eer goed geweest. Dit geassocieerd lidmaal~hap houdt ondermeer in dat dit in iedere officiële 
publicatie vermeld zal worden . Ook 1-11 het dan voor leden veel makkelijker zijn om contact te leggen met 
engelsc collega herglopers. Als alles volgens plan verloopt. zal dit feit officieel wereldkundig gemaakt 
worden. op het symposium te Bath in augustus. Hier is dan een delegatie SOK-kers aanwezig samen met 
vele Europese herglopers. In het komende jaar zal SOK-INFO U hier nog verder over informeren. 



MUNTSLAG 
IN HET LAND VAN 

VALKENBURG 

__ sponsored by 

THE WALL STREÈTJOû'RNXt:]lTRoPE~:=:. 
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Vcrs lag SOK ledenavond op 7 mei 1992 

Ik SOK ledenavond van afgelopen 7 mei was opgedeeld in twee delen . 

I e n cer~tc stond een verenigings hijeenkomst op het programma. Dat is hcdoeld om het studiegroep-gevoel 
tt· hcnadn1kkcn en 1.al in het vervolg op alle ledenavonden plaatsvinden. Hier zijn een aantal punten aan de 
orde gekomen. 
I r n cer~te werden de nieuwe stuurgroepleden voorgesteld . In deze SOK-INFO staat daar nog een verdere 
mededeling over. Een ander punt was de situatie rond de Keerdemerg. Die wordt door Staatsllosheheer 
:mg,tvallig dicht gehouden. zelfs dicht gestort. Het SOK is hierover in gesprek met Staat~llosheheer. want 
wt· vinden dat het blijvend hermetisch afsluiten van groeves geen oplossing is voor de problemen. Een ander 
punt dat aan de orde kwam. was de hihliotheek. Joep Orllons verduidelijkte wat de hcdoeling met die 
hihliotheek is . Dit heeft al in de vorige SOK- INFO gestaan. dus voor verdere informatie verwijs ik 
<lit;trnattr 

liet tweede deel van de avond stond in het teken van vuursteen . Jan Weertz gaf een lezing over vuurstenen . 
Hierhij kwamen de vuursteenmijntjes van Rijcicholt aan de orde, hoe die ontdekt, opgegraven en geconser
veerd 7.ijn . Vcrvolgens gaf hij een demonstratie van vuursteenbewerking. Het resultaat daarvan , samen met 
enkele andere werktuigen. gaf een goed beeld van de mogelijkheden die dit gesteente biedt. Voortgaand op 
het vcrhaal van Jan Weertz toonde Ton Breuls een dia-serie over moderne vuursteen bewerking rond Eben
l:lnac l. Deze vorm van industrie is op dit moment een weer flink opbloeiende industrie . En passent kwamen 
in de1c dia-serie toch nog enkele mergel-groeven te voorschijn . 

SOK ledenavond van 29 mei vervalt !! LET OP!! 

De SOK-ledenavond van vrijdag 29 mei 1992 is komen te verval
len . Ledenavonden zijn bedoeld om door leden gevuld te WOf"den. 
Aangezien er voor deze avond geen vulling is, lijkt het zinloos 
om met z ijn allen bij elkaar te gaan zitten. maar desre zinvoller 
om aan de slag te gaan iet~ te maken voor een volgende SOK
Ledenavond. 

De SOK gaat nu met zomer-rece.~. Jn augustus beginnen we weer 
met het organiseren van de volgende SOK-leden activiteiten. Tot 
die tijd heeft U genoeg mogelijkheden om in eigen streken of in 
het buitenland op zoek te gaan naar ondergrondse groeven , 
steden. tunnels. grafkelders en andere zaken. Kom daar dan 
komend seizoen eens iets over vertellen tijdens een SOK-Leden
avond! I 
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Nieuwe stuurgroep leden 

Pagina 2 van onze SOK-INFO ken! een vaslc inhoud. Naasl de inhoudsopgave staan er de namen en 
adre.~sen vermeld van her secretariaar, de SOK-INFO. de SOK-Mededelingen enz. Ook vind! men er de 
namen en adressen van de stuurgroep-leden van de SOK. 

Zoals U op pagina 2 van déze SOK-INFO heeft kunnen lezen is de stuurgroep versterkt met jong bloed. Rik 
Bastiaens, Olav Hensing en Roger Reinartz hehhen een aantal vergaderingen hijgewoond en kunnen een 
zinvolle bijdrage leveren aan de werkzaamheden binnen de SOK en de stuurgroep. 

Na een inwerkperiode zullen ze hepaalde taken overnemen. zoals de organisatie van de ledenaktiviteiten. de 
ledenadministratie, SOK-INFO of secretariaat. Bovendien staat het hun vrij nieuwe initiatieven te ontplooien 
of te realiseren. 

Van deze plaats wens ik onze jonge collega· s sterkte en succes. 

Ten overvloede dient vermeld te worden dat er géén "stop· hestaal op het aantal leden van de stuurgroep. 
Meent ook U de stuurgroep te kunnen versterken, dan nodig ik U uit een aantal stuurgroep-vergaderingen 
bij te wonen, zodat U een beeld krijgt van de inspanningen. Voor de vergaderdata zult U even contact mer 
mij moeten opnemen. 

Ton Breuls, Voorzitter. 

Gelezen in "De Limburger" 

~------------------_,~ 

Straatnamen 
toegevoegd 
in Maastricht 

Van onze verslaggever 
MAASTRICHT - In de 
Maastrichtse wijken Bosch
poort, Limmel, Amby, Sint 
Pieter en Heugem wordt een 
groot aantal nieuwe straten 
,van een naam voorzien. De 
gemeentelijke straatnamen
commissie heeft een voor
stel aan de gemeenteraad 
ingediend, weaarbij uit-

~ gangspunt is zoveel moge
lijk herkenbare namen te 
koezen. 

In Boschpoort (Hollandse 
Hoek) komen de volgende 
straatnamen, uitgaande van 
het idee dat in die wijk a 
veel jacht- en wildnam 
voorkomen: Jachthoo -
straat, Valkeniersir at, 
Weidmanslraat, Dassen
straat, Eendekooistraat, 
E~erstraat, Fazantenstraat, 
ganzenstraat , patrijzen
straat, Snippenstraa t en 
S perwerst raat. · 

In Limmel worden straten 
naar gebergten genoemd zo
als ook elders inde wijk: de 
Carmelstraat en de Aza
monstraat. In Amby komen 
namen van oude hoeven op 
de lijst voor en worden ter 
hoogte van de overgang 
Ambyerstraat noord en zuid 
de namen Heisterumhoeve, 
Baanderthoeve en Holturn
hoeve gegeven. 

Op de S int Pietersberg 
wordt een wandelpad ver
noemd naar ir. O.C. Van 

' Schaik, een kenner en be
schrijver van de her in he t 
verleden. n · eugem uo -
oost tens lotte wordt de Pri
mulabeemd toegevoed aa 
de s traatnamen . V I 0 \' 91 
Öt; Lt Jó) 81J,D..G ll~ I 
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