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Nieuwe leden en adreswijzigingen
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Aspirant leden benoemd tot volwaardige leden:
Stefan Jerzykowski
Vicky Bartholomeus
Alfons van Impelen
Gijs Vreeswijk

Gewijzigd telefoonnummer:
Nieuw telefoonnummer Ed de Grood: 0032-4-3811373.

Programma Ledenavond 9 maart
Behalve de gebruikelijke mededelingen van het bestuur en de Van Schaïk stichting,
bestaat het programma uit de volgende items.

Gastspreker de heer Jan Nillisen zal een lezing houden over kalkovens en
kalkwinning. Ondergronds blokbreken en "losse" kalkwinning ging vaak hand in
hand en de kalkwinning heeft daardoor vaak een belangrijke rol gespeeld in de
geschiedenis van veel groeven.

Ondergetekende zal een korte presentatie geven over de drie onderzoeken waar
hij mee bezig is.

Ed de Grood zal tekst en uitleg geven over een ophanden zijnde expositie over
ondergrondse zaken die deze zomer en najaar te zien zal zijn. Behalve op
verschillende plaatsen in Limburg, zal deze expositie ook in de gemeenten Riemst
en Visé te zien zijn. Op de ledenavond zal verteld worden waar het precies om
gaat. Dus even geduld nog.

Rob Heckers



Verslag ledenavond januari
De afgelopen ledenavond kwamen twee rivierdalen aan bod die niet direct elkaars buren zijn
maar wel veel gemeen hebben. Mergelontginningen in het Geuldal en Loiredal. Martin
Hoogerwerf vertelde uitgebreid over de onderzoeken waar hij mee bezig is: Geuldal-West,
wetgeving over mergelontginningen, en de recent door de Van Schaïkstichting verworven
groeve in Eys. Martin had enkele mooie foto’s van de Vlaberg en een schoolplaat die niet bij
iedereen bekend waren.
John van Schaïk hield een prachtige presentatie over kalksteenontginningen in het Loiredal
rond de plaats Saumur. Deze had hij bezocht met Jacquo Silvertant en Jaques Diederen.
Mooie foto’s van groeven die heel bekend voorkomen, maar toch wezenlijk verschillen van
de groeven zoals wij ze hier in Limburg kennen. Met name de grotwoningen in de Franse
streek waren een genot om naar te kijken. 
Het Geuldal kwam na de presentatie van Martin Hoogerwerf nog een keer aan de beurt.
Jacquo Silvertant had een verbeterde versie van zijn film over de Duitse oorlogsfabrieken bij
zich. Voor velen reeds bekende informatie in een nieuw jasje. 
Ook de Van Schaïkstichting had nog enkele mededelingen. Wilfred Schoenmakers kon de
aanwezigen meedelen dat voor de groeve in Eys met als beheerder Ger Wishaupt. Wederom
een interessante avond die –uiteraard- eindigde in het museumcafé. 

De Sint Pietersberg afgesloten
Tijdens het zoeken in oude kranten naar onderzoeksmateriaal ben ik een paar interessante
artikeltjes tegengekomen die ik u niet wil onthouden. Uit het avondblad “Het Vaderland” van dinsdag
18 september 1934 het volgende artikel:

Het is nog niet zo heel lang geleden, in de eerste oorlogsjaren, dat de groote ingang der
onderaardsche gangen, dicht onder het Fort Sint Pieter, gelegen, is ingestort. Dit was de van
ouds bekende ingang van het gangendoolhof in den berg, doch sinds den Fransche tijd gaf
deze nog maar tot een zeer beperkt gangencomplex toegang. Na de instorting bleef een
aantal kleinere openingen bestaan, waardoor de jeugd zich nog vrij in dit gedeelte der
onderaardse gangen kon bewegen. Mede door alle steile kronkelpaadjes, tusschen
struikgewas, waarlangs de jongens naar de gangen konden gaan, was dit een ideaal gebied
voor allerlei spelen en onderzoekstochten. Ook de ouderen onder de Maastrichtenaren
herinneren zich steeds met plezier hoe zij in de Sint Pietersberg gingen spelen, al zien zij nog
wel eens met schrik terug op de gevaren waaraan zij zich op hun sluiptochten over
instortingen en door nauwe gaten hebben blootgesteld.

Dit gevaar nu is thans aanleiding geweest voor het departement van Defensie om opdracht
te geven de laatste restanten der toegangen nabij het fort te doen opruimen door springen
der mergelmassa's. Onder leiding van de ingenieurs Van Schaïk en Wylezalek, zijn dezer dagen
deze opruimingswerkzaamheden, welke niet zonder gevaar waren, verricht. Voor de
Maastrichtse jeugd is hiermede een romantisch tijdperk der spelen afgesloten.

De ingang uit het artikel betreft de ‘grote ingang’ aan de Mergelweg die in 1916 is ingestort.
Met de oorlogsjaren wordt dan ook de Eerste Wereldoorlog bedoeld.  Tot het voorjaar van
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1977 was het nog mogelijk om via twee gaten het gangenstelsel, dat bekend staat als "de
Gaemert" te betreden. Deze gaten werden in 1977 met springstoffen voorgoed afgesloten.

Zoals u in bovenstaand artikel kunt lezen was het spelen in de berg en het berglopen van alle
tijden en werd het de jeugd ook toen lastig gemaakt om de groeven te betreden, er is dus
niet veel veranderd.

Rob Heckers

Telramen
Hoewel er veel telramen zijn zou ik mij in dit artikel alleen willen concentreren op het
Noordelijk gangenstelsel in de Sint Pietersberg. Ikzelf en anderen zouden graag uw mening
hierover horen.
In het komende verhaaltje ga ik een these opbouwen, die kan belachelijk zijn maar wellicht
ook hout snijden. We weten immers nog niet veel over het onderwerp en zover mij bekend
is dit onderwerp in de SOK-Mededelingen nog niet uitvoerig behandeld.

Het gaat mij met name om de verticale strepen met vier horizontale vertakkingen aan de
stam, wisselend van de linker- naar de rechterzijde. Ik had al mogelijkheden gehoord als een
twaalftallig stelsel of luiheid om de turf niet te schrijven. Het eerste intrigeerde me en het
tweede heb ik verworpen als larie.
Nu, tijdens mijn opleiding bij de VVV-Maastricht ben ik in contact gekomen met de heer J.
Caris die een avond uitleg gaf over de blokbreekkunst in Noord. Na  het bezinken van de
informatie ben ik in oude SOK-Mededelingen gedoken en kwam een artikel van
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laatstgenoemde tegen. Dit stuk behandelt het blokbreken. In de eindnoten staat dat een goed
blokbrekersfront uit 21 blokken bestaat. Dit gaf de ideale breedte om instorting te
voorkomen en een relatief prettige werkomstandigheid om het werk uit te voeren.

Twee gegevens dus, telramen en een front telt normaal 21 stenen. Oké?

Nu even terug de tijd in. Eind 17e eeuw begin 18e eeuw was de kennis van de gemiddelde
bewoner van Sint Pieter in het schrijven ronduit belabberd. Degenen die enigszins konden
schrijven deden dat niet volgens de hedendaagse spellingregels, ergo: bijna fonetisch. Maar het
schrijven terzijde want tellen konden ze vrijwel allemaal. Hoe kon je als boer anders op de
markt je waar verkopen als je niet wist hoe er betaald werd? Hoe wisten ze anders hoeveel
kilo er werd meegegeven? 
Hoewel ik wiskundig redelijk geschoold ben komt hier dus mijn eerste twijfel over een
twaalftallig stelsel. Binair is al moeilijk laat staan met de factor 12 en als er al zo’n stelsel
bestond is dat dan opgedrongen door de Fransen en of  andere belegeraars of mogelijk door
de maanden van een jaar?

Nee, ik geloof hier niet veel van. De boeren waren vaak ook de blokbrekers en er was in het
begin geen gilde van blokbrekers. Dat is er ook nooit echt gekomen. Nee de boeren waren
de belangrijkste ontginners van het Noordelijk gangenstelsel en zij dachten eenvoudig en
praktisch, zeker niet academisch!
Zef en Servaos moesten met elkaar kunnen praten en weten waar ze het over hadden. 
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Een door mijnheer pastoor gegeven opleiding over hoe ze moesten tellen in computertaal
bestond niet.

Dit zijn de argumenten en als die waar blijken te zijn werpen zij mogelijk ook nieuw licht op
andere “aangenomen” waarheden.

Nu even terug naar het telraam beste groevensnuivers. Het getal 21.
21 zit dicht tussen de priemgetallen 19 en 23. Het heeft een deel of vermenigvuldig factor
meer en dat 3x7 of omgedraaid. Wiskundig correct maar wisten zij dat ook? Waarschijnlijk
niet want ook het getal 24 komt voor in het verhaal. Te moeilijk? Laat ik het in aanvulling op
het artikel van de heer J.Caris nog eens simpel proberen te stellen zonder technische termen
en tekeningen. 

Zef en Servaos, ja daar zijn ze weer, staan voor een ondergrondse nieuwe muur waar nog
geen mens ooit aan gewerkt heeft. Zef vertelt dat er hooguit 8 rijen breed uitgekapt kan
worden vanwege de stabiliteit en Servaos vertelt dat het maar drie blokken diep kan zijn
omdat er geen ladders voorhanden zijn en vanwege het transportprobleem van een zo’n
groot blok. Welnu de heren kwamen eruit door een stuk weg te kappen waardoor ze achter
de steen kwamen. Zodat er eindelijk ontgonnen kon worden en het eerste blok er uit kwam.
Na noeste arbeid was het front weer een muur en de beide gozers gingen tellen. 21 Blokken
van de 24 mogelijke wist de een te vertellen. 24 Was niet mogelijk omdat er dan geen
werkruimte was. Goed hier verlaat ik de beide vrienden met hun geklets, maar ik kom terug
op die telramen.

Mij is in de relatief korte periode dat ik ondergronds ronddool opgevallen dat veel telramen
bestaan uit een verticale streep met vijf “vlaggen” van vier, verdeeld over de kanten.
Fout zegt U want er zijn ook andere met minder “vlaggen”!

These 2.
Daar waar deze telramen minder “vlaggen” hebben, kan het zijn dat er tijdens het breken
stenen gesprongen zijn. Hierdoor waren zij niet meer marktwaardig. Ook kan het zijn dat
men op een front stootte dat abominabel slecht was waardoor men stopte met ontginning.

These 3.
Als bovenstaande beweringen juist of enigermate juist zouden zijn is er een probleem.
Wat te doen met de uitzonderingen zoals ik ze noem de kerstbomen?
Toch telramen? Moeten we nu bolletjes takjes tellen of alleen takjes zoals onder andere bij
de schacht?

Geachte groevenlucht verslaafde medemensen wat denken jullie hiervan?
Flauwekul? Goed kan maar dan wel graag met argumenten.
Mogelijk? Studiegroep in oprichting?

René Peels
Reacties sturen naar redactie SOK-info/ René Peels (red).
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Dieren in grotten

brandschattende legers in het veld

de lokale mens verhardde in holen

alles met poten noodgedwongen mee

de vijand had immers vele monden

nu, een tactvol schuifelend bosmuisje

grotbriljant met priemend zwarte ogen

de soepele steenmarter, opportunist

en kolonist in groter wordend areaal

vleermuizen vliegen af en aan

zijn kind aan huis, met abonnement

deftig winterslapend in zwarte frak

noblesse oblige, ze weten hun plaats

myriaden mysterieuze ongewervelden:

steenspringers, de holenwielwebspin

springstaartjes, een apathische blinde bij

vreemd klein volk, hier tijdelijk te gast

helaas geen weet van achternamen

onbekend, onbemind, over het hoofd gezien

en…. overal rusten in elk labyrint

de massaal versteende zeedieren van weleer

John Hageman
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Uit de oude doos: De Mussenberg

Deze oude bezienswaardigheid is in het verleden uitvoerig beschreven in verscheidene
publicaties, zie bijvoorbeeld SOK-Mededelingen 45.
Meestal worden hierbij de bekende afbeeldingen gebruikt. De achterzijde van de
Mussenberg wordt zelden of nooit afgebeeld. Op de voorgrond is het wandelpad naar
Slavante nog net zichtbaar, de aftakking naar rechts, richting de ‘drei looker’ ingang. In de
huidige situatie staat u op de Slavante-trap en kijkt richting de ENCI-fabriek. Het vrouwtje
staat op de nog niet gerestaureerde muur van Slavante. Ongeveer 20 meter links van haar,
net niet zichtbaar, ligt het (nog steeds bestaand) Slavantekapelletje. Rechts van haar de
Slavante-ingang. Dit dal bestaat nog steeds en ligt aan het begin van de Slavantetrap. Het
huisje, dat vroeger in de Mussenbergdoorgang lag, ligt in de tegenwoordige linkerwand onder
de Slavantemuur. Helaas is door de begroeiing de oude woning niet meer zichtbaar. (Met dank
aan Luck Walschot voor het ter beschikking stellen van deze afbeelding)

Rob Heckers
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E-mail perikelen
Elk jaar wordt er via de SOK-Info een ledenlijst verspreid. Op deze lijst staan, behalve de
namen en adressen en telefoonnummers, ook de e-mailadressen. Wie die heeft natuurlijk.
Deze lijst is bedoeld om leden de mogelijkheid te geven elkaar te contacteren. Dus NIET om
bulkmail, al dan niet commercieel, rond te sturen. Het bestuur vraagt de mensen die menen
dit tóch te moeten doen, vriendelijk maar dringend, dit niet te doen. Uit de reacties van leden
die het bestuur bereikt hebben, mag u ervan uitgaan dat dit soort mails beslist niet op prijs
wordt gesteld door de andere leden.

Het bestuur

Berglopen en internet
www.ijstijd.net 
Een mooie site van Kees van Hooijdonk.  Veel informatie over diverse in Zuid-Limburg
gelegen groeves. Behalve informatie over de Sint Pietersberg vind je hier ook gegevens over
de Sibbergroeve en de Barakkenberg. Zoals de naam van de site al zegt richt Kees zich niet
alleen op kalksteenontginningen. De ijstijd in West Europa staat eigenlijk centraal. 

www.pbase.com/emmelafoto/de_zonneberg
Een site met mooie foto’s, hier valt niet zoveel over te vertellen behalve de opmerking: kijken!

http://tchorski.morkitu.org
Een mooie site over het bezoeken van diverse (ondergrondse) locaties. Op de site staat een
inventaris van groeves in Nederland. Foto’s van kalksteenontginningen in onze omgeving ben
ik niet tegen gekomen. Wel staan er enkele reportages op van groeven in het buitenland.
Enkele reportages zijn naar ik meen gemaakt in de groeves in het Loiredal die John van Schaïk
de vorige ledenavond behandelde. Enkele zeer mooie foto’s van abseilavonturen.

www.flickr.com/photos/tim_freh/sets/72157594448676190/show/
Een website waar diverse mensen fotoseries op publiceren. Niet alle groeven op de site zijn
openbaar toegankelijk. Mooie foto’s waar duidelijk aandacht aan is besteed. Net als bij de
tweede site die ik hier bespreek, rest ook hier slechts de opmerking: kijken!

MEET THE UNDERGROUND PRESS
“Kerstmarkten” (Dagblad de Limburger van 15 december 2006): de verwachting is dat het
aantal bezoekers aan de kerstmarkten in de Valkenburgse FLUWEELENGROT en de
GEMEENTEGROT afstevent op 125.000 elk. Daarmee komen de beide groeven op
hetzelfde aantal uit als vorig jaar.

“Scrooge in de grotten van Maastricht” (DdL van 21 december 2006): om de
kersttoeristen wat meer ten dienst te zijn, organiseert de VVV in het NOORDELIJK
GANGENSTELSEL op 24 en 27 december rondleidingen, die in het teken staan van
“kerstverhaaltjes voor jong en oud”. De wereldberoemde gierigaard Scrooge zal de
bezoekers verwelkomen. Op 30 december en 3 januari is in de ZONNEBERG een
zogenaamde Mosasaurus Speurtocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar. 
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“Tien dagen flaneren over nieuwe Sylvester Boulevard” (De Maaspost van 27
december 2006 en in andere tijdschriften): het nieuwe fenomeen in de GEMEENTEGROT
heeft reeds de aandacht gekregen in deze rubriek. Wat er te zien is? Wat dacht u van
“wellness” en “slow food” en “lifestyle”. Als men de ronkende artikelen (lees eigenlijk:
advertenties) leest, “well, well,  you get there kriebels from”……..

“Dikke vrouw zet 23 bezoekers vast in grot” (Het Belang van Limburg van 2 januari
2007): menigeen betreurt het dat er zo weinig vrouwen actief lid zijn van de SOK, maar in
ZUID-AFRIKA denken ze daar nu misschien anders over. Een zwaarlijvige vrouw heeft op
nieuwjaarsdag bijna 12 uur vast gezeten in een bezoekersgrot daar. 23 Andere bezoekers, die
in de grot waren, konden daardoor geen kant meer op. De vrouw kwam kort na de middag
klem te zitten in een doorgang, die de toepasselijke naam de tunnel van de liefde draagt. Pas
rond 23.30 uur kon de vrouw met behulp van een katrol worden bevrijd. 

“Sylvestermarkt verwacht ruim 10.000 mensen” (DdL van 4 januari 2007): men
had aanvankelijk 25.000 mensen verwacht in de GEMEENTEGROT, maar volgens een
woordvoerder kan men niet verwachten dat het de eerste keer al storm loopt.

“Militairen leefden als mollen in mergelgrotten” (Het Nieuwsblad van 4 januari
2007): een twee pagina’s groot artikel over de CANNERBERG, die, zoals bekend is, tot
voor enige jaren in gebruik was als een soort commandocentrum van de NAVO. Oud-
medewerkers willen die spionagetechnologie bewaren en in de grotten een museum
inrichten.

“Langzaam eten” op Sylvester Boulevard in Gemeentegrot” (DdL van 5
januari 2007): aha, dus dat is de vertaling van slow food. Vier verkopers van dat voedsel komen
aan het woord, dus ook Lesley WILLEMS, die in een grot (de kuil onder de
LINDESTRAAT in Zichen – red.) kaas laat rijpen tot grottenkaas. De bijzondere
smaak komt door het grottenbier. De kazen worden elke twee dagen gedraaid. Daarbij
worden ze gewassen met grottenbier, waarvan het aroma in de kaas trekt. Uw redacteur van
deze rubriek, die absoluut geen kaas lust, vindt dit dus een typisch voorbeeld van
alcoholmisbruik…….

“Instabiele groeve tijdelijk dicht” (DdL van 6 januari 2007): Groeve de SCHARK
aan de Mergelweg in Maastricht is op last van Staatstoezicht op de Mijnen tijdelijk dicht. De
traditionele kerstnachtviering is vorige maand ook niet doorgegaan. Bij herhaalde inspectie is
gebleken dat er beweging is ontstaan langs een natuurlijke breuklijn. Volgens de
woordvoerder van de inspectiedienst wordt uitgesloten, dat graafwerkzaamheden van de
ENCI mede debet zijn aan deze verslechtering. Uiteraard is de Stichting ENCI Stop een
andere mening toebedeeld. 

“Jezus’ eigen plekje in de grotten” (DdL van 25 januari 2007): we hebben er in deze
rubriek al heel wat aandacht aan besteed, maar we kijken met spanning uit naar het nieuwe
boek van Fons LEUNISSEN. Dat doet de krant ook in een mooi artikel met een trotse
auteur op de foto in de GEULHEMERGROEVE. Nog een dikke maand na dit schrijven
en we kunnen genieten van “De plaets waer gij staet, is heilig”.
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“Vensterpoëzie” (DdL van 27 januari 2007): onder deze ietwat cryptische titel gaat het
verhaal schuil van een gedichtje, dat in de LACROIXBERG op een wand staat: “houd u
voetjes waerm, vult ook matig uwen daerm, houd poortugal al toos open, dan hoeft gij naer gene
doktoor te loopen” en dat door Ton BREULS aan de rubriek Allebonneur geleverd was. 

“Maatregelen rond Pietersberg” (DdL 1 februari 2007): om het risico van een
bodemdaling op en rond de berg in te dammen heeft de gemeente Maastricht een pakket
maatregelen afgekondigd. Uit boringen is gebleken dat er ondergronds sprake is van
plaatselijke instabiliteit of kratervorming. Waar mogelijk worden opvullingen gedaan. Ook
wordt overwogen een weg op de Sint PIETERSBERG af te sluiten of eventueel voor
een deel te verleggen.  

Met dank aan de trouwe correspondenten Nini van Bergen, Philippe Duchateau en Jacques
Maes. 

Voor knipsels, kopieën en uittreksels kunt u altijd terecht op het bekende adres: Ton Breuls,
Bovenstraat 28, B 3770 Kanne-Riemst. Telefoon/fax 012-454059. E-mail: tbreuls@skynet.be.

SCHENKINGEN DOCUMENTATIECENTRUM

Beiträge zur Paläontologie des Unterdevons Luxumburgs (1)
Christian Franke, uitgave 2006
Geschonken door: P. Lina, 17-01-2007

De zuidlimburgse mergelgroeven in het Duitse oorlogsplan 1943-1944
Jacquo Silvertant, uitgave 2004
Geschonken door de auteur, 17-01-2007
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Bovenstaande advertentie kwam ik tegen in een oud boekje dat het gangenstelsel Slavante
beschrijft. François Eberhard is bij de meeste berglopers wel bekend. Overal in de Sint
Pietersberg, komt men zijn opschriften tegen. Uit de bovenstaande tekst blijkt dat hij de
schoonzoon en opvolger was van de heer Courtens. Dit verklaart waarschijnlijk waarom
deze namen zo vaak bij elkaar staan. Ook kan men uit het bovenstaand afleiden dat ook toen
al mensen van allerlei pluimage een graantje probeerden mee te pikken van de ondergrondse
schoonheid om er financieel beter van te worden. Ook hier is niet veel veranderd.

Rob Heckers



Helaas......
Nevenstaande cartoon werd ons toegestuurd door
Joep Orbons. Dit soort kleine zaken zijn ideaal om de
kleine “gaten” in de SOK-Info te vullen.

Helaas had de redactie deze keer niet genoeg
materiaal om deze pagina helemaal te vullen. 

Mocht u dit soort lege pagina’s in de toekomst niet
meer willen zien, vragen wij u dringend om materiaal,
hoe groot of klein ook, te sturen naar de redactie. 

De redactie
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Groeven in beheer bij de SOK danwel de stichting Ir. D.C. van Schaïk:
Bovengenoemde organisaties hebben een aantal groeven in beheer of een collectieve 
vergunning voor een groeve.
Voor het bezoeken van deze groeven moet U contact opnemen met de beheerder:

Bij inbraak in één van deze groeven:
Bij constatering van inbraak en of vernielingen aan een van de groeven dit direkt 
melden, liefst dezelfde dag nog.
Melden van vernielingen bij onderstaande personen. Als de eerste niet bereikbaar is, 
dan de volgende op de lijst.
   1e Groevebeheerder van die groeve. Voor namen en telefoonnummers, zie hieronder.
   2e Olav Hensing, Technische Commissie: 06 - 557 78 846.
   3e Ieder bestuurslid van de Van Schaikstichting of de SOK.  Voor namen en telefoonnummers, zie pagina 2. 

De SOK en de Van Schaïkstichting stellen zich ten doel dat de afsluiting van de groeve binnen 24 uur hersteld is.

Voor meer informatie: www.vanschaikstichting.nl

De Sint-Pietersberg:

De Sint-Pietersberg wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. De SOK heeft een collectieve
onderzoeksvergunning voor de Zonneberg en het Noordelijk Gangenstelsel. Onderzoeksaanvragen moeten
ingediend worden bij het secretariaat van de SOK. Toezichthouder van de beide groeven is Harm Hovens, 
telefoon: 06-558 25 192.

Groeve:                                                               Beheerder:                             Telefoon:
Apostelgroeve                                                            Ton Breuls                                   00-3212 45 40 59
Fallenberggroeve          (niet toegankelijk)                   Pim Houben                                 043-343 75 36
Flesschenberg                                                            Jan Laumen                                  043-364 18 03
Gewandgroeven                                                       Hub Geurts                                 043-601 24 16
Heerderberg                (niet toegankelijk)                  Henk Ramakers                            043-407 19 64
Heideberggroeve                                                        Hub Geurts                                 043-601 24 16
Houbenbergske                                                          Marc Koch                                   043-486 22 01
Groeve de Keel                                                        Luc Walschot                               00-3212 44 13 50
Groeve Eys                                                                Ger Wishaupt                              046-475 13 99
Keldertjes Slavante                                                     Wil Ramaekers                             043-364 52 39
Koeleboschgroeve                                                      Ed de Grood                                00-3243 81 13 73
Nieuwe groeve                                                           Han Bochman                              043-601 01 58
Roothergroeve                                                           John Hageman                              043-364 54 19
Scharnderberg                                                           John Knubben                              043-361 12 27
Scheuldergroeve                                                         Peter Jennekens                            043-364 84 89
Theunisgroeve                                                            Giel Bindels                                  043-347 25 60

Niet vergeten! 
Vrijdag 09 maart 2007 
ledenavond in het 

Natuurhistorisch Museum Maastricht 
Aanvang 19.30 uur!
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