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Secretariaat la. i.). SOK-Mededelioeeo, Beheersstkbtio2 srroeven SOK-Iafo, 
Joep Orbons Ton Breuls Stichting Ir. O.C. van Ger Goessens 
Holdaal6 Bovenstraat 28 Schalk Valeriushof33 b. 
NL6228GH B 3770 Kanne!Riemst Postbus 882 NL 6215 GC Maastricht 
Maastricht Tel: 00-32-12454059 NL 6200 A W Maastricht Tel: 043-3438206 

Het SOK bestuur: 
Secretaris (a.i.), 

Voorzitter, Vic:e voorzitter, Ledeoac:tiviteitea, Ledeacoordioator, 

Ton Breuls Erik Lamkin JoepOrbons Jan Paul van der Pas 
Tel: 00-32-12454059 Tel: 043-3471552 Tel: 043-3618793 Tel: 045-4041600 

I' De SOK Is geassocieenl111et "Subternoea Britaoolca". 

I' De SOK op loteroet: 
De SOK is op Internet te vinden op: hnp:llwww.xs4D/LnV-jorbonslsok..html. 

I' SOK-GroMven 

De SOK heeft een aantal groeven in zijn beheer of een collectieve vergunning voor een groeve. Voor het 
betreden van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder: 

EddeGrood 043 - 3505490 

John Hageman 

Han Bochman 043-3433355 

Ton Breuls 00-32-12-454059 

043-34ns6o 

043-3611227 

Bij Inbraak io SOK-groeve: 
Bij constatering van inbraak e•llofvemielingen aan een -.an onze SOK-groeven dit direct melden, liefst 
dezelfde dag nog. Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, dan 
de volgende op de lijst. 

a• Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie: hierboven. 
2' Han Bochman, materiaalbeheer, 043-3433355 
3• Ton Breuls, voorzitter SOK. 00-3212454059 

I' SOK ledenpasjes, SOK leden kunnen een SOK-Iidmaatschapspasje krijgen dat eenjaar geldig is. De 
aanvraag dient met een pasfoto vergezeld bij de secretaris te worden ingediend. 

l' SOK ledenavonden. SOK Ledenavonden worden iedere 2' vrijdag in de maanden januari, maart. mei, 
september en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum te Maastricht beginnend om 19:30 

I' Voorpagina: Het valleo van een blok. Eddy Jeukeos Geulhemmerxroeve. 
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Info bestuur van de SOK. 
Verslag SOK beswursvergadering 31 maart 1998 

Op dinsdagavond 31 maart is bij Joep thuis een SOK Bestuurs-vergadering gehouden. Hier 
zijn weer vele zaken besproken. SOK mededelingen nummer 29 is bijna vol. Het ziet er 
naar uit dat deze publicatie in mei zal verschijnen. 

Daarna werden de problemen rondom Caestert wederom besproken. Door de Vlaams 
Waalse tegenstelling lijkt dit een onoplosbaar probleem. Er wordt afgesproken de situatie 
goed in de gaten te houden. 

Daarna geeft Erik aan dat het Platform Sint Pietersberg een project heeft opgestart om na 
te gaan wat er met de Kluis in Noord moet gebeuren. De SOK gaat hiermee akkoord en zal 
ook in dit project participeren. 

Joep licht namens de van Schaïk Stichting een voorstel beleidsplan groevenbeheer toe. 
Hierin wordt beschreven hoe de van Schaïk Stichting met de groeven om 
denkt te gaan. Na een discussie over dit onderwerp wordt de invulling van de komende 
SOK ledenavonden besproken. Bij de SOK bestuursleden zijn nog wel enkele idecl!n over 
de invulling van deze avond. 

Verder wordt een plan vanGer Goessens enErik Lamkin besproken om de uitvoering van 
de SOK-fNFO een beetje te veranderen. Het bestuur gaat hiermee akkoord. 

Hierna brengen Erik Lamkin en Jan-Paul van der Pas verslag uit van de Genootschapsdag. 
Deze is goed verlopen en aandachtspunten voor de volgende Genootschapsdag van vol
gend jaar worden besproken. 

Een ander punt van discussie is het plan van enkele gidsen van het VVV voor een nieuw 
werkstuk in de Sint Pietersberg. Aan de SOK is gevraagd om hier hun mening over te ge
ven. Dit voorstel wordt binnen het bestuur besproken en er wordt besloten niet afwijzend 
tegenover dit voorstel te staan. maar dat er wel nog enkele vragen zijn die eerst afdoende 
moeten worden beantwoord. 

Als laatste brengt Joep verslag uit van de vorderingen rond de proceedings van het Sympo
sium dat door Joep en Rob Heekers wordt gemaakt. 

We zullen de SOK-Leden op de hoogte houden van de verder 
ontwikkelingen in de woelige wereld van het ondergrondse. 

Joep Orbons 
Secretaris SOK 
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Info bestuur Van Schaïk stichting. 
Verslag van de bestuursvergadering d.d. 05-03-1998. 

Op 5 maart 1998 vond de maandelijkse vergadering van de groevenstichting plaats. 
Een viertal punten kwamen aan d~ orde. 

De eigenaar van de Apostelgroeve, de stichting Lambrecht van Middelhoven, is door Joep 
Orbons benaderd in verband met de slechte staat waarin de ingangspartij verkeert. 
Zodra de groevenstichting het feitelijke beheer over deze groeve heeft verworven zal samen 
met de eigenaar, de betrokken groevenbeheerder en een aannemer een plan van aanpak wor
den gemaakt. 
Tevens worden de diverse mogelijkheden bekeken om voor dit project financi~le middelen 
te verwerven. 

Verder wordt een bijeenkomst gepland voor de groevenbeheerders van de SOK; deze zal 
plaatsvinden op 21 maart 1998 in het museumcafé. 

Andere agendapunten zijn het afsluiten van de benodigde verzekeringen ten aanzien van de 
aansprakelijkheid voor de groeven, de groevenbeheerders en het bestuur van de stichting en 
het ontwerp van het briefpapier voor de stichting. 

Maastricht, 31 maart 1998. 
E. Lamkin, secretaris stichting Ir. O.C. van Scha:ik. 

Nieuwe aspirant SOK leden. 

Wij heten als aspirant SOK-lid hortelijk welkom: 

• John Bindels, St Josephstraat 30, 6231 EE Meerssen, Tel: 043-3650534 

Volgende SOK Ledenavond. 

Op 8 mei, de tweede vrijdag van mei, is er weer een SOK avond om 19.30 in het 
Natuurhistorisch Museum Maastricht. Het programma ziet er als volgt uit: 

• Ton Breuls, Dia's Kuilen Zichen-Zussen-Bolder. 
• Joep Orbons, lndoncsie ondergronds. 
• Stichting Maastricht Vestingstad presentati~ combinatie vestingwerken en Sint

Pieterserg. 
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Vondsten uit groeves. 
door han Bochman. 

Deze kledinghaken zij gevonden in het Romeinse deel van de Valkenburger Groef, Ge
meentegrot. 
Vroeger was er aansluiting op de Plenkertgroeve. Tijdens een studie naar ontginnings
technieken is met een metaaldetector iets gevonden dat op een lipje van een ritssluiting 
leek. Een paar weken later werd er nog een gevonden, op deze stond een mannetje afge
beeld. Dat was niet normaal. 
Thuis bleek dat op het eerste ritssluitinghaakje een vrouwtje stond. Het bleken kleding
haakjes te zijn. Na verder zoeken zijn er nog meer gevonden, met verschillende afbeel
dingen. Ook is het mogelijk dat het hier om een boeksluiting zou kunnen gaan. Ze blijken 
minimaal uit de 16e eeuw te stammen. Misschien wel van de zelfde graveur. 

' .. . ' 
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p Bezoekers opgespoord. 
door Jobn Caris. 

Robert Franquinet. 

Hij heeft ons geen naam nagelaten, maar een aantal tekeningen, Robert Franquinet, geboren 
te Amby in 1915. Deze tekeningen bevinden zich aan de toeristische route in bet Noordelijk 
gangenstelsel. Deze tekeningen zijn helaas allemaal beschadigd. Deze dichter/schilder 
bracht het grootste deel van zij jeud ddor in Belgisch Limbur. Vanaf zijn achtiende woonde 
hij te beek en werkte bij voor een wijhandel te Maastricht als verkoper om in zijn levenson
derhoud te voorzien. In zijn vrije tijd schilderde en dichte hij. Deze tijdgenoot en kennis 
van Charles Eyck, Henri Jonas en Matthias Kemp moest tijdens de tweede wereldoorlog 
onderduiken (aan de Van Hasseltkade te Maastricht) wegens zijn verzetsactiviteiten. Na 
een aantaljaren te St.Pieter gewoond te hebben vertrok hij in 1946 naar frankrijk. Vanuit 
Parijs publiceerde hij in Nederland zijn gedichten. Tevens ontwikkelde hij zich tot een suc
cesvol schilder. ln 1964 keerde hij terug naar Maastricht waar hij in 1979 aan een hartaan
val overleed. Vrijwel elke bergloper kent het volgende in steen gebeitelde gedicht van zijn 
hand, maar waar staat het ook alweer .. 

0 Waterrij, dat naakt geblazen werd 
door wie ik sterren ment, 
uil uw vermergeld rijk bouwt 
het vernuft nu steden van cemenL 
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Subterranea Britannica. 
Hetjaarl ijkse "Study weekend" van onze Engelse zustervereniging Subterranea 
Britannica is dit maal in Nottingham van 17 tot en met 19 juli. De stad Nottingham heeft 
in zijn centrum een hele serie onderaardse zandsteengroeven die vanaf de 13e eeuw zijn 
ontgonnen en waarvan het laatste gebruik uit de tweede wereldoorlog stamt als 
schuilkelders. 

De deelnamekosten zijn 20 pond die bij inschrijving voldaan moeten worden. 
V oor onderdak is een hotel reorganiseert in het centrum van Nottingham waarvoor apart 
betaald moet worden. Op zaterdag avond is er een drie gangendinner in het hotel 
georganiseerd voor de prijs van 9.95 pond. 
Diegene die zich nu inschrijven krijgen nadere berichten over het programma. 
V oor meer informatie kunt u contact opnemen met Joep Orbons. 

Deelname formulier opsturen voor eind mei /998 naar: 

Maureen Mahony, 3 Lilliegreen Rood, Woodthorpe, NotJingham, England, GB NG8 4LE 

I wish to reserve the following nurnber of places on the Sub-Brit weekend and enclose 20 
pounds for each. 

0 I wiJl require a single room. 

0 I will be sharing with and require a twin bedded room. 

0 I wiJl be sharing with and require a double bedded room. 

0 I intend to join in the Saturday night dinoer 

0 I have special diëtary requirements. 

Name: ________________________________________________ __ 

Address: -----------------------------------------

TeVFax: ______________________________________________ __ 
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"Uit de Oude Doos op Zolder" 
door Luck Walschot. 

Door tijdgebrek en het langdurig dienst weigeren van mijn computer is het me niet gelukt 
het vervolg te schrijven op de rubriek uit de oude doos op zolder. 

Bij deze; "Het vervolg" . 

Om Uw geheugen een beetje op te frissen het voorafgaande; 
Zoals vermeld in deel I Sok-info76 schreef Pastoor Jozefvan Heuklom een van de pastoors 
uit Kanne in 1937 een boekwerk met een verzameling van alle mogelijke toponiemen uit 
Kanne en omgeving. 
ln het vorige deel haalde ik reeds enkele opmerkelijke toponiemen uit van Heukeloms 
"Toponymie van Kanne"' Hier volgen er nog enkele. 

17 Begijnenmuts (Begienennets); Begijne muts 1407; op der baghinen muts 1532; 
die begijnen mutz 1571; boven die cleijn caveij in 't velt genant die begijnen nutz 1579. 

Geschiedenis- Aan de voet van de begijnen muts werden in de eerste helft van Februari 
1930 de werken ingezet voor het delven van het Albertkanaal. Kannenaren met een kruiwa
gen en een kreupelen Duitsehen baas; kwestie van den weg wat te niveleeren voor het aan
leggen van een spooorlijn. Onder den begijnen muts door moest een tunnel Kanne -----
V roenhoven geboord worden voor het vervoeren van grond. Op zekere diepte stieten de 
boorders op een berggang, ze zwenkten links af en vielen op plus minus honderd meter op 
zandgrond. Het boren werd gestaakt: schadepost 700.000 bfr. De brok tunnel bestaat nog. 

25 Bergske. Het (het bergske) Kleine bergruimte in twee verdiepen, linker Jekeroever, op 
het grenspunt der twee voormalige heerlijkheden. 

Geschiedenis- de fan1ilie Pasque had er in 1850 eene stookerij in opgericht. Louis Nicolas 
Pasque werd, wegens schulden, door het tribunaal van Tongeren in 1853 onteigend ten voor
deele van zijn broeder, die het verkocht aan pastooor Stassen. Later werden er champignons 
gekweekt. 
De volkstraditie houdt staande dat er naast de geoorloofde stokerij • op het bovenste, eene 
geheime stokerij • bestond op het onderste verdiep, verbonden door een geheimen onder
grondsehen gang met de daar neit veraf liggende woning, en dat om die reden de eigenaar 
werd onteigend. Nochtands maakt het vonnis hiervan geen gewag en ' t is een feit dat de ka
naaldelving te dezer plaatse geen onderaardsehen gang blootlegde. 
*Stokerij (Of pastoor van Heukiom zich heeft vergist of dat er werkelijk een legale stokerij 
in de berg wa.s kan ik niet achterhalen. Red). 
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26 De berghoogte boven voornoemde berggrot Casino en pastoorsboschje. 

Pastoor Stassen eigenaar door aankoop (zie nr. 25), heeft in den bergwand insnijwerk 
aangebracht en o .a. een kathedraalvenster, een aap, een bond afgebeeld. Hij heeft halver
wege de helling een kiosk opgetimmerd, paden aangelegd, de 71 are 50 beplant met 
boomen en kreupelhout, en er een natuurschoon van gemaakt als dusdanig geklasserd 
door de desbetreffende commissie. Ter gelegenheid van paasche , pinksteren, prijsuitde
ling aan de schoolkinderen, enz. werden er concerten gegeven. Het was als het openbare 
park van Kanne. Onder het luikend oog van de Duitsche oorlogsbezetting wwerd er van
dalen werk verricht en een wildemis van gemaakt. De onteigening ten behoeve van de 
kanaaldelving heeft de genadeslag gegeven. Het bergske is nog slechts eene gewone 
berghoogte. 

43 Boschberg Terra arabilis sita intra montem dictum den Boschberg, 1738. 

Hoogterug waarop voornoemd boscb gelegen is, ook nog geheeten: Jufferenberg, Lam
brechtsberg, Gevallen - Vallen- Vervallenberg. 
92 Gevallen berg (Vallebereg) N. van A aan de voorm. noordeL grens) Onder die ge
vallen berch, 1548. bij den vervallen berch, 1562. den gevallen berch, I 562. enz. In alle 
bronnen - bergruimte en erboven gelegen hoogterug, aldus genoemd omdat hij ingeval
Jen of ingestort is, gebeurtenis die zich veelvuldig en op vele plaatsen voordeed, wanneer 
n.l. het plafond van de uitgehouwen ruimte niet meer bestand is tegen den geweldigen 
druk van de daarboven gelegen massa grond. 

Geschiedenis- deze berg heet ook nog Juftemberg, Boschberg, Lambrechtsberg deze 
laatste benaming omdat hij deel uitmaakte van het vaderlijk erfgoed van de H. Lamber
tus. 
In 1504 was de berg al ingestort"un trou dans la montagne enfoncé et dans lequel il y aeu 
un enfant crevé visité en 1504 par la justicede Nederkanne" (Colette) 

'' In 1705 trof een ijselijk ongeluk den heer van Nederkanne in zijne familiebetrekking. 
Mevrouw de Dopff, Maria Catharina van Volkershoven, vergezeld van twee harer kinde
ren en de kindermeid, kwam in een rijtuig van Maastricht terug, wanneer zij nabij het 
kasteel door een hevig onweder overvallen werden. De koetsier om te schuilen reed een 
zandsteen -groef binnen, die op zijn weg lag aan den ingang van de voornaamste wandel
dreef van het kasteel. Nauwelijks was het rijtuig onder het gewelfsel of eene inzakking 
bedolf het rijtuig, de paarden en alle personen die erin plaats hadden genomen (Poswick, 
vertaald door pastoor Voss). 
Elkjaar den derden k.ruisdag, terwijl de processie stilhoudt in de kapel van Nederkanne, 

moet aldaar gebeden worden "Misere" en " De Profundis" voor de slachtoffers van den 
gevallen berg. Deze stichting is als last verbonden aan een jaargetijde gefundeerd in 
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1498. Pastoor Hub Vrijeos maakt in 1730 de opmerking, dat hij er ook niet meer van weet. 
(Zo staal het letterlijk geschreven, wij weten hel ook niet. red). 
Van Heukeleom vervolgt; de conclusie ligt voor de hand: dat er in vroeger jaren nog slacht
offers van eene instorting moeten gevallen zijn, te meer daar onze oudste bron in I 504 al 
spreekt van den GEV ALEN BERG. 

Op de hoogvlakte van dezen berg hebben de Jezuiten-theologanten van Maastricht hun bui
tengoed. Sinds jaren hebben zij hunne vrije uren, hunne congé- en vakantie dagen benuttigd 
om op de ondergrondsche wanden van dezen ondermijnden berg (een deel van den berg is 
slechts ingestort) beeldhouw- en houtskooltekenwerk aan te brengen, iets heel eigenaardigs, 
interessant en zeer bezienswaardig. Wilde de eigenaar van den berg er zich toeleenen, dan 
was hier een toeloop van toeristen (De pastoor moest eens weten hoe goed zijn vooruif
ziende blik was. red) 

186 Kleine berg- onder den cleijnen berch. 1538 en I 540. Ligging onbekend. 

200 Lemme de Weverskuil (kaul) L.de W. Coule, I 738, een trechter vormige kuil. vijf à 
zes meter diep aan het Kastertbosch en het guldendaL 

Op den Maasberg zijn tientallen van zulke kuilen, de eene dieper dan de andere, evenzoo
veel instortingen van den ondennijnden berg; enkele zijn maar een twintigtal jaren oud. Dat 
dergelijke instortingen zich niet voordeden op de westelijke hoogvlakten, schrijft men hier
aan toe dat op den St.Pietersberg vele zgn. "orgelpijpen" zijn d.w.z. kleine gaatjes aan de 
oppervlakte waardoor het water steeds dieper en dieper den berg binnen dringt en vernielend 
werkt op de hechtheid van den mergelsteen. De door instorting onstane kuilen worden dan 
genoemd naar den eigenaar of pachter van den grond die is ingestort. 
In 1407 woonde in Kanne een Jaen Hermans de Wevers, in 1587 een Theunis Wevers, in 

1592 Barbara lijnen Wevers. Wevers is wever van zijn vak, Lemme is Willem. 
Door dezen kuil kon men terechtkomen in een onderaardsehen gang die uitgaf te 

Maastricht: de smokkelaars wisten er steeds handig en dankbaar gebruik van te maken. De 
toegang werd daarom van overheidswege gedempt. 

Dit zijn maar enkele punten die ik uitzocht uit een totaal van meer dan 350 toponymen uit 
het werk van Pastoor Jozefvan Heukelom. Welliswaar hebben niet alle toponiemen betrek
king op de grot, berg, of groeve, maar ze zijn meer dan wetenswaardig voor verder onder
zoek en archief. 
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lfiiMeet The Underground Press. 
door Ton Breuls en Erik Lam.kin. 

De kop van deze rubriek is Engels. De kop van een artikel in het Belang van Limburg 
(hBvL) van 09.03.1998 ook: 
"Going Underground". Als tussentitellezen we "Techno met mollen". 
We hebben als SOK al zo vaak onze verontwaardiging uitgesproken over het volstrekt 
ontoelaatbare "housen" in een van de groeven van CAESTERT, maar het houdt maar niet 
op. De verslaggever beschrijft de houseparty van het voorgaande weekend. Hij of zij geeft 
aan dat het zaak is goed op te letten dat je het evenement niet mist. "Wie een luuutje kan 
bemachtigen, spreekt op een bepaald uur een plek af en vanaf dan wordt alles voor je 
geregeld". En verder: "In drie grote ruimtes kan gedanst worden. Er is de Urban Groove 
Cave, met verse breakbeats, de Wormhole voor technofans en de Slow-Mo, een gezellig 
ingerichte chili-out zone. " Een niet onbekende radiopresentator (?) brengt de boel aan hel 
swingen. "Hongerigen worden gespijsd aan de hot-dogtent of met gratis aangeboden 
schalen vers fruit of snoepjes. Dorstigen hangen aan de toog waar j e ook pepdrinlcs kan 
bestellen. Wie Jast heeft van primaire behoeften hoeft niets in Ie houden". Het verhaal gaat 
dan verder dat de eerste groep om vier uur terug keert met de bus. De anderen kunnen nog 
anderhalfuur verder. We zullen als SOK er een prioriteit van maken om zo breed mogelijk 
krachten te mobiliseren om aan dit kwaadaardig gezwel een einde te maken. 

"t Is misschien niet echt "underground"-literatuur, maar toch een beetje: "Maastricht 
krijgt Mosasaurus niet terug". Dagblad de Limburger van 03.04.1998 meldt dat alle 
inspanningen van Europarlementariêr Jan Willem Bertens ten spijt tijdens het vragenuur 
van de Europese Raad van Ministers de EU-voorzitter Groot-Britanniê niet thuis gaf en dat 
deze het een zaak vindt dat tussen de regeringen onderling geregeld dient te worden. De in 
1770 in de SINT PIETERSBERG gevonden kop blijft dus nog "even" in het Natuurhisto
risch Museum te Parijs. 

"Françoise" heeft haar column in De Maaspost van 01 .04.1998 gewijd aan de GROTWO
NING te Geulbem. Het is een quasi leuk verhaaltje hoe jonge startende gezinnen een 
grotwoning als appartement kozen. Met een mergelgrot aan de achterzijde van het huis kon 
men kinderkamers bijbouwen bij de vleet Want als Hals moe aan kwam zetten met de 
boodschap dat ze over tijd was, ging vader zuchtend met de zaag naar de achterwand. 
"Vader ligt te zagen" betekende toen ook iets anders dan tegenwoordig". 

"Mergelbergen vervuild door lozingen en mountainbiken" schrijft het Belang van 
Limburg op 07.04.1998. Milieuschepen Tb ijs van Riemst vind dat er een einde moet 
komen aan het illegaal gebruik van de groeven. Vooral het mountainbiken en de vervuiling 
door "fuifnummers" in de groeven van TERNAAIEN moet een halt toegeroepen worden. 
Riemst gaat daarover contact opnemen met Visé. Ook aan de lozing van huishoudelijk 
afval in de Riemster groeven moet een einde komen. Dit alles ondermeer naar aanleiding 
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van een verslag (jaarverslag 1997) van de Hulpdienst Groeven vzw, opgesteld door de 
berglopers Tom Breuls, Bemo Huls, Johan Janssen en Johan Willems. Die hebben 
vorig jaar" /02 inspectietochten" gemaakt en hun verslag overgemaakt aan het schepencol
lege van Riemst. "De berglopers hebben voornamelijk een meldingsplicht op het vlak van 
stabiliteit. maar ook op de reglementering en het ~ehruik van de ruim 200 toegangen" 

V oor reactie raadplege men de redactie. 

T . Breuls en E. Lamkin. 

Souterrains mail17: 
Message 1: lnterested in the history and archaeology of British and lrish mlning'! 

There is a new e-mail discussioo list on the 'mailbase' server -mining-history. 

lt is intended as a forum for the discussion of aU aspects of the history of mining and asso
ciated activity. including ore preparation. on-site smelting, transport systems. social conditi
ons, &c., related to British and lrish sites. 

Memhers are encouraged to make full use ofthe list to disseminate information- conferen
ces, field meets, newspaper cuttings, book reviews to post queries or to question accepted 
views on anything relating to mining, be it coal, iron, non-ferrous metals, or stone. 

To join the new list send the following message to mailbase@mailbase.ac.uk 

join mining-history FIRST-NAME LAST-NAME 
stop 

Peter Claughton, Blaenpant Morfil, Rosebush, Clynderwen, 
Pembrokeshire, Wales SA66 7RE. 
Tel. 01437 532578; Fax. 01437 532921; Mobile 0831 427599 
University ofExeter, Dept. of Economie and Social History 
E-mail: P.F.Claughton@exeter.ac.uk 
Co-owner - mining-history e-mail discussion list 
Mining History Pages- http://www.exeter.ac.uk/-pfclaugh/mhinf7 
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SOK ledenlijst per 10/04/1998 
Ameling. F.W.J. Pastoor Rosierssraal I 6245 MA Oost-Maarlllld 043-4094711 
Backerra, LJ. Musketierslaan I 6213 BR Maastricht 043-3213124 
Banen, A. Kloosteruraat 31 8 3620 Gellik 011-722427 
Bastiaens, R. Jekerwcg 60 6212 GD Maastricht 043-35 I 0052 
Berbers, E.M.G. Ridderstraat 3 6211 HN Maastricht 043-3219527 
Berden, C. Old Hickoryplein 308 6224 AR Maastricht 043-3638477 
Berg, H.H.M., v.d. Julianalaan 17 6285 AH Epen 043-4552421 
Bindels, G.I.C.W.T. Timorstraat 22 6214 VZ Maastricht 043-3472560 
Bindels. John St Josephstraat 30 6231 EE Meerssen 043-3650534 
Birgelen, M., van Widdershovenstraal 9 6367 HV Voerendaal 045-5754183 
Bochman, H.M.A. Speciedonk 8 6218 GH Maastricht 043-3433355 
Bochman, L.M.A. Reigerlaan 21 B 3768 Veldweult (Lanaken) 043-3610439 
Boer, J., den HeerdeiWeg 74a 6224 LH Maastricht 043-3625011 
Bongaerts, J.P.J . Tongerseplein 11 6214 BH Maastricht 
Bosch, K., v.d. Postweg 102 6121 HR8om 046-4854925 
Bouwens,R. St. Pietetstraat 17 630 I DP Valkenburg ald Geul 043-6012203 
Brabander, M.T. Berkenlaan 24 8 3770 Riemst 012-453907 
Breub, T. Bovenstraat 28 B 3770 Kanne!Riemst) 012-454059 
8roWler, F. Tongerseweg 128 6214 BD Maastricht 
Caris, J._ Taalmansruwe 14-C 6218 XH MaastrieM 043-3432174 
Ccha, H. T ooropkade 9 2102 AA Heemstede 023-5281558 
Ceulen, V .J.L.M. Burg. Cc:ulenstraat 41 6212 CN Maastricht 043-321 1759 
Cobben, J.M.M. Prins Bisschopsingel 1-H 6212 AA Maastricht 043-3252776 
Colen, W. Moekstraat 50 6226 CC Maastricht 046-4749370 
Creemers, F. Appelhegge 9 6225 KB Maastricht 043-3639924 
Dauphin, S.J. Papenweg66 6212 CH Maastricht 
Diederen, J.I-I.J. Kerkstraat 8 6301 BX Valkenburg ald Geul 
Donders, T. Meendaa14 6228 GR Maastricht 043-3614855 
Drummen. P.f .M. St. Nioolaasstraat 17 6211 NL Maastricht 043-3213246 
Franssc:n, B. Tirnorstraar 24 6214 VZ Maastricht 043-3473948 
Gerac;rds, A. Geuldalweg 12 6231 CD Meerssen 043-3646637 
Geurts, H. L. v/d Maesenstraat 2 6301 EA Valkenburg ald Geul 043-6012416 
Geuskens. E.A.J. HeerdeiWeg 96 B I 6224 LH Maastricht 043-3639562 
Gilissen, H.P.A.J.G. Banniersborg 81 6228 AT Maastricht 043-3618877 
Goddcry, P. Marebosjesweg 9A 6446 AA Brunssum 045-5214741 
Goessens. G. Valeriushof 33 B 6215 GC Maastricht 
Graatsma, S .G. Koningsplein 9 6224 EB Maastricht 043-3633784 
Grood, E., de Sehopemerheide 355 8 3798 St Marteosvoeren 043-3505490 
Haas, J.A., de Swier 58 6363 CN Wijnandsra.de 045-5244372 
Hageman. J.G.N. Op de Bannet 47 6223 GD ltteren 043-3645419 
Hameleers, H. St. Odastraat 2 6217 KN Maastricht 043-3471141 
Heckers, R.A.G. Mariabastion 22 6217 NC Maastricht 043-3438171 
Hensing. N.R.P.M. Plateauweg 7 6212 EA Maastricht 043-3218473 
Hensing, O.H.J.l. Plateauweg 7 6212 EA Maastricht 043-3~ 18473 
llennans, I. Tongerseweg 225 6213 GC Maastricht 043-3477345 
lleynen, A. Moekeborg 44 6223 CR Maastricht 043-3611357 
lloegen. A.C. J.D. Pennekampweg 3 6999 CH Hummelo 
Hocsscls, K. Misweg 17 B 3770 Zichen-Zussen-Bolder 01 2-454728 
llonn,c;, E. Hoogbechplein 121 6211 A N Maastricht 043-3256110 
Hooijdonk. K .. van Kerhtraat 14 4715 RN Rucphen 0165-343405 
lioub<."', G. Bessemerstraat 311 8 3620 Lanaken 00 32 89 712198 
Houben, P. Caooerweg 193 6213 BD Maastricht 043-3213488 
llovens, H.S. Bergerstralil 163 6226 BC Maastricht 043-3631337 
lluls. B .. Vis. st.eenweg 280-A B 3770 Riemst 01 2-3453319 
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Janssen. J. Rechtstraat 3 7 B 3770 Valmeer/Riernst 012-454606 
Jennekl:ns, P. Den Olieberg 74 6231 AX Rothem!Meerssen 043-3648489 
Keldennan, P.H. Herkenbroekerweg 23 6301 EG V alltenburg a/d Geul 043-6016055 
Kerbusch, M.J.A.M. Pandectendonk 46 6218 HB Maastricht 043-3478471 
Klinkers, J.T.P. Heerderdwarsstraat 44 6224 L T Maastricht 043-3632686 
Kneepkens,, W . Klokbekerstraat 46 6216 TR Maastricht 043-3471188 
Knubben, J.A.G. Bombeydaal 7 6228 GT Maastricht 043-3611227 
Koch. M. Christinastraat 71 5502 TT Veldhoven 040-254873 1 
Koenen. M. Taelmanshof 10 6443 BE Brunssum 045-5271411 
Kruse. S. Horatiushof 43 621 5 EC Maastricht 043-3436653 
Laenen, I.H.G. Manshaag 36 6228 EN Maastricht 043-3610396 
Lagas, A. Hoogbrugstraat 41 6221 CP Maastricht 
Lamkin. E. Sauterneslaan 44B 6213 UT Maastricht 043-3471552 
Laurnen. J. Volderstraat 93 6231 LB Meerssen 043-3641803 
Leunissen, A.M.P. Wijnbesstraat I OS 6543 TL Nijmegen 024-3781820 
Lexis. H.M.J. Robert Graaflandlaan 44 6217 NZ Maastricht 
Luttik, R. Catalpastraal 56 1326 DP Almere 036-5378261 
Maes. J.M.G. Adelbert v. Scharnlaan Pl9 6226 EV Maastricht 043-3624129 
Meijers, P. Aramislaan 80 6213 BV Maastricht 043-3219949 
Mentink, AJ.P. Melissabeernd 47a 6229 WH Maastricht 043-361 &6 71 
Mommers, H.J.F. Holle Helverik 3 B 3700 Tongeren- Piringen 012-261183 
Moors, J.H . Hersintlaan 18 6217 AR Maastricht 043-3433278 
Mordang, A.A.M. Gerckenshaag 48 6228 EM Maastricht 043-3616425 
Morreau-Magnee. M. Lage Kanaaldijk 80 6212 AJ Maastricht 
Olefs, P. Bovenstraat 44 B 3770 Kanne!Riemst 
Orboos, P.J. Holdaal6 6228 GH Maastricht 043-3618793 
Pantekoek, J.N.C. Jupiterhof I 07 6215 VMMaastricht 043-3470704 
Pas, J-.P., van der Vauwerhotwcg 3 6333 CB Schimroert 045-4041600 
Penders, P. Cupidohof 142 621 5 SH Maastricht 043-3436932 
Peters, C. ! rianonstraat 22 6213 AC Maastricht 043-3219343 
Pieters, R. TeiTI!COit81aan 50A 6216 BE Maastricht 043-34 78394 
R&maekers, W. Hussenbergstraat 14 6243 AH Geulle 043-3645239 
Ramakers, H. Kerkstraat 65 6267 EB Cadier en Keer 043-4071964 
Rarnakers, R. Kerkstraat 65 6267 EB Cadier en Keer 043-4071964 
Rathbun, M. Postweg 102 6121 HRBom 046-4854925 
Ravesteijn, B. Schamerweg 67 6224 JB Maastricht 043-3633733 
Relnartz, R. W .F. Past.Amold Somyasngl 4 6231 HV Meerssen 043-3648143 
Rijssclt, J.G., van Taalmansnswe 2 b 6218 XG Maastricht 043-3475747 
Rodenburg. AK Wijnbesstraat I 05 6543 TL Nijmegen 024-3781820 
Roeselers, G. Smissenhaag 130 6228 HK Maastricht 043-3614230 
Roesclers, J. Smissenhaag 130 6228 HK Maastricht 043-3614230 
Roos, P.J. Neerhem 103 B 6301 CG Valkenburg 
Rousseau, E. PIIJlCflweg 116 6212 CJ Maastricht 043-3251475 
Rousseau, JP.G. Porneroliaan 77 6213 GW Maastricht 
Schaik, W.C.L., van Drossaardstraat 41 5663 GJ Geldrop 
Schelling. E.J.M Herendaal 19 6228 GH Maastricht 043-3611273 
Schimmel, R. In de Houtzaagmolen 24 1115 GJ Duivendrecht 020-6909324 
Schoenmakers, 0. Burg. Ceulenstraat 114 6212 CV Maastricht 043-3216506 
Schoenmakers, L.G .M. Burg. Ceulenstraat 114 6212 CV Maastricht 043-3216506 
Schoenmakers, W. Burg. Ceulenstraat 114 6212 cv Maastricht 043-3216506 
Schrijnemaekers, J.M. Dalestraat 60 a 6262 NN Banholt 043-4573661 
Simons, R. W. Eikenderweg 56 6411 VM Heerlen 045-5714679 
Slieker, M. Stenen Bnsg 37 6372 AP Landgraaf 045-5313239 
Sluijs, R.MJ. Limburgstraat 285 641 5 VR Heerlen 045-5727778 
Smeets, P. Deliestraat 35 BE 2490 Balen 014-816665 
Smets, L. Meldermunsterweg 2 6325 PL Berg en Terblijt 043-6080024 
Spee, J.A. Taalmansruwe 26-C 6218 XJ Maastricht 043-3437794 
Spuisers, J.J. orooc Hlut5dal 11 6333 AV Schimroert 045-4042633 
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Steegmans, C. 
Stcvenhagen. E.E.F. 
Tans, W. 
Terlingen, A. 
Thiessens, G.W.H. 
Veenendaal, R. 
Verouden, H. 
Vincun, J. 
Vliet, HJ., van 
Vogten, D. 
Vroornen, W. 
Walschot, L. 
Weinreich, J.A. 
Witlox, A.P. 

Vroenhof5S 
Velddreef293 2 
Bolderstraat 109 
Walem 106 
Raadhuisplein 8 
Lichtenbergweg 2 
Bosstraat 7 
Hoge kanaaldijk 58 
Klompenmakersdreef 38 
Plataanhoven I 0 
Steenstraat 16 
21, Place du Roi Alben 
Maaslandstraat 14 
Secanus straat 41 

630 I KE Houthem 
727 CH Zoetenneer 
B 3770 Vai-MeeriRiemst 
6342 PA Walem 
6226 GN Maastricht 
6212 NG Maastricht 
6301 HM Valkenburg 
6212 XS Maastricht 
6162 JN Geleen 
622SGL Amby 
6301 EO Valkenburg a/d Geul 
8 4690 Bassenge!Eben-Emael 
608SCDHom 
6216 BZ Maastricht 

079-3416885 

043-4592804 
043-3620206 
043-3218946 
043-6013547 
043-3250315 
046-4757627 
043-3626505 

043-3430510 
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