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Joep  Orbons Voorzitter a.i. 

Bram Borsboom Penningmeester 
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Technische Commissie Stichting Ir. O.C . van Schalk: 
Olav Henslng, Mgr. Soudantstraat 5, 6226 GC Maastricht, Tel.: 06 - 557 78 846 

Redactie SOK-Mededelingen: 
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Redactie SOK-Info: 
John Hageman, Op de Bannet 47, 6223 GD ltteren, Tel.: 043- 364 54 19 

Frans Willems, De Méanstraat 17, 3770 Riemst,  Tel.: +32 12 456 411 

De SOK op  Internet: 
www.sak.nf 

SOK-Ledenavonden: 

Webmaster: Ger Goessens 

SOK-Ledenavonden worden iedere 2• vrijdag in de maanden januari, maart, mei, 

september en november gehouden in het Natuurhistorisch Museum Maastricht. 

Aanvang 19.30 uur. 

Groeven SOK en Stichting ir.O.C.van Scha'll<: 

hanssen.susanne@gmoil .com 

erwin.geuskens@telenet.be 

pghbeckers@ziggo.nl 

secretoriao t@sok.nl 

j.orbons@orcheopro. nl 

bromborsboom@home. nl 

info@vonschoikstichting.nl 

tbreuls@telenet.be 

john.hogemon@planet.nf 
willemsfronsl@gmail.com 

moil@gergoessens.nf 

De SOK en Stichting ir.O.C.van Schaïk hebben diverse groeven in beheer of een collectieve vergunning voor 

een groeve.  Informat ie in verband met het bezoeken van deze groeven is te vinden op de laatste pagina van 
deze SOK -Info. 

Voorpagina: Grote berg - Zichen-Z-B foto:  Frans Willems 
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  SOK wordt 40 jaar 

 
Een datum om alvast te noteren 

 

Adres wijzigingen SOK-leden 

Verwijderd ivm. privacywet

Nieuwe SOK- leden 

Verwijderd ivm. privacywet
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Beste SOK-leden, 

De volgende ledenavond staat weer voor de deur, de ledenavond van de 11 e van de 
11e. 
Voor sommigen een moeilijke keuze: “ga ik voor de opening van het carnavalsseizoen 
(een heel seizoen nota bene), of ga ik voor een onvervalste, altijd interessante  SOK- 
ledenavond?” 
De keuze lijkt me duidelijk, na 23 uur (11 uur) kun je ook nog carnavallen!!! 
 
We hebben een aantal geslaagde activiteiten achter de rug. 
Om te beginnen een werkdag in en om de Apostelgroeve, op zaterdag 17 sept.. 
Mede dankzij het heerlijk zonnige weer, een lekker verzorgde lunch en enthousiaste 
vrijwilligers werd het een nuttige en gezellige dag. 
Ton Breuls, beheerder van de Apostelgroeve, was erg blij met het resultaat, hartelijk 
dank dus aan alle helpers. 
Tijdens de ledenavond een verslag hiervan van Joep Orbons en beeldmateriaal, ter 
plaatste gemaakt door Wim Kneepkens. 
Een week daarna, op zaterdag 24 sept., vond de dwaaldag in de Pitjesberg plaats. 
Wederom was het heerlijk weer en wederom werd het een geslaagde dag. 
Zeker in deze tijd, waarin het niet meer vanzelfsprekend is om zomaar een middagje 
in een groeve te kunnen ronddwalen, was het een genot om de kans te hebben om 
de mooie Pitjesberg te doorkruisen.  
 
Deze dagen konden alleen tot stand komen met de medewerking van vele mensen. 
De  werkdag  werd  perfect  georganiseerd  door  de  “Van  Schaïkstichting”  o.l.v.  Joep 
Orbons. 
De dwaaldag was de eerste activiteit die werd georganiseerd en uitgevoerd door het 
huidige SOK-bestuur met medewerking van de “Denktank”. 
 
Tijd om deze Denktank even voor te stellen. 
De Denktank bestaat uit SOK-leden die bereid zijn om 5x per jaar bijeen te komen en 
mee te denken over allerlei SOK-aangelegenheden en vervolgens, geheel vrijblijvend, 
hulp te verlenen aan geplande activiteiten. 
Ik ben blij met de mensen die zich, tot nu toe, bij mij gemeld hebben na mijn oproep 
om deel uit te maken van deze “Denktank”.  
Ieder SOK-lid blijft uiteraard welkom om de bijeenkomsten bij te wonen en/of deel 
uit te maken van de Denktank. 
De Denktank bestaat nu , behalve het bestuur, uit: Kevin Amendt, Ger Beckers, John 
Hageman,  René  Haemers,  Johan  Janssen,  Peter  Jennekens,  Mike  Lahaye  en  Frans 
Willems. 
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Notulen  van  de  bijeenkomsten  zijn  openbaar  en  opvraagbaar  bij  ieder  lid  van  de 
Denktank. De belangrijkste punten zal ik ook hier in de SOK-Info vermelden. 
 
In 2017 viert de SOK haar 40-jarig bestaan! 
De Denktank is daarmee voorlopig ook feestcommissie, want dit feit willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
We hebben besloten om er een heel feestjaar van te maken, met extra activiteiten in 
de maanden tussen de ledenavonden, op de 2e zaterdag van elke even maand. 
In het kader hiervan trappen we af met een extra activiteit  in februari, een 
bovengrondse wandeling op het Caestertplateau o.l.v. Kevin Amendt. 
In deze Info is nadere informatie over deze activiteit te vinden. 
Het overige programma voor het jubileumjaar volgt zodra het definitief bekend is. 
 
Ook de toekomst van onze ledenavond in het Natuur Historisch Museum is een vast 
punt op onze agenda. 
Hierover  heerst  nog  veel  onduidelijkheid,  het  enige  dat  echt  duidelijk  is,  is  dat  de 
communicatie tussen museum en NHGL niet optimaal is. 
Wij hopen binnenkort meer duidelijkheid te krijgen en, zo nodig, hoe triest dan ook, 
een geschikt alternatief onderkomen te vinden.  
Suggesties hiervoor zijn welkom. 
 
Hoe de toekomst er ook uit ziet, de SOK gaat door en maakt er een feestjaar van in 
2017. 
Op naar de 40…!!! 
 
Met vriendelijke berglopersgroet, 
Susanne Hanssen. 
 

Vorige ledenavond 
Weer een avond van gezellig samenzijn met een lezing van Henk Blaauw. De avond 
werd als bij gewoonte geopend door Susanne en John. Eerst het slechte nieuws door 
onze  voorzitster,  dat  dit  wel  eens  de  laatste  ledenavond  zou  kunnen  zijn  op  deze 
locatie  in  het  museum.  De  after-babbels  in  de  kantine  waren  al  afgeschaft  door 
hogerhand (geen bier, geen plezier!), met andere woorden: er mocht niets meer aan 
de bar verschonken worden. Wel mocht er gebruik gemaakt worden van de ruimte 
om een koffie of frisdrank uit het automaat te nuttigen, MAAR, het gebouw zou toch 
leeg moeten zijn om 22.30h. 
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Verder  de  melding  van  John  over  het  verlies  van  de  ons  allen  bekende  Walter 
Thiessens en een korte aankondiging van het binnenkort te verschijnen boek over de 
Grote berg van Zussen dat zo goed als gereed is. 
Mooie en slechte vooruitzichten. 
Dit verwerkt hebbende nam Joep Orbons het woord met de oproep voor de werkdag 
in de Apostelgroeve van 18 september. Eveneens dat er zich al meerdere personen 
hadden aangemeld voor het beheer van de Gewandgroeven. 
 
Nu was het de beurt aan Henk Blaauw, een 81- jarige kerel die zijn verhaal deed over 
het Caestertgebied en het onderzoek dat hij aldaar gedaan had in de Caestertgroeve. 
Het  ging  erom  de  ouderdom  te bepalen van  de Laat-middeleeuwse  opschriften  en 
tekeningen in deze groeve. 
Hierna  was  het  tijd  voor  een  nicotine-shotje  en  de  benen  eventjes  te  strekken. 
 
Na  deze  pauze  kregen  we  een  film  te  zien  over  hoe  dit  onderzoek  in  zijn  werk  is 
gegaan.  Het  getoonde materiaal  was bij velen  wel  bekend, maar  toch  niet bij 
iedereen,  hier  van  ben  ik  zeker,  want  één  van  hen  was  ik.  Het  was  een  mooie 
vertoning, gemaakt in de jaren 2005/2007 door Henk Blaauw en Jaap Brandsma met 
medewerking van Max Wijnen. 
 
Rond  kwart voor  tien  was  het  afgelopen en bijna  iedereen  trok  huiswaarts of  naar 
“vochtigere”  oorden.  Anderzijds  deed  het  echter  wel  goed  te  zien  dat  er  enkele 
nieuwe gezichten aanwezig waren op deze ledenavond. 
 
Frans Willems. 
 

SOK-activiteit 11 februari: 

Wandeling op het plateau van Caestert 
Op zaterdag  11  februari is een (bovengrondse) wandeling op het plateau  van 
Caestert  gepland  o.l.v.  Kevin  Amendt.  Het  plan  is  om  vanuit  Kanne  te  starten  en 
tijdens de wandeling te vertellen over allerlei onderwerpen die we tegenkomen op 
de route.  
Naast het informatieve aspect willen we er gezamenlijk een gezellige dag van maken, 
met als eindpunt een van de cafés in Kanne. 

Noteer de datum alvast in de agenda. In de volgende SOK-Info volgt meer informatie.  
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De Veldbode  22 januari 1916   

Buiten Limburg weinig bekende tuinbouwcultures,  
2. Champignoncultuur.  
III.  

 
Den  champignon  teelt  men  op 
bedden, welke samengesteld 
moeten worden uit warmen 
mest.  Meestal bezigt men 
hiervoor den mest van paarden, 
hoewel  ezels-, schapen-,  geiten- 
of  konijnenmest,  indien  hij  met 
stroo vermengd is, eveneens 
gebruikt kan worden.  Liefst 
betrekt men den mest steeds 
van  hetzelfde  adres,  doch  is  dit 
door te groote hoeveelheden 
niet  mogelijk,  dan  doet  men  in 
dit  geval  verstandig  de  tegelijk 
verkregen hoeveelheden van 
verschillende leveranciers door 
elkaar te mengen, om een 
middenstof van gelijke 
hoedanigheid te krijgen.  
De mest moet afkomstig zijn van 
goed  gevoede  paarden  en  mag 
noch  te  veel  uitwerpselen  noch 
te veel stroo bevatten; voorts 
moet hij goed met urine 
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doortrokken zijn.  Deze mest wordt ongeveer acht dagen na de aflevering op hoopen 
gezet van ±1.50M. hoog en die lang en breed kunnen zijn naar verkiezing.  Men zorgt 
ervoor,  dat  de  mest  gelijk  gespreid  en  krachtig  wordt  aangetrapt,  terwijl  vreemde 
bestanddeelen en grove plantendeelen verwijderd moeten worden.   
 
Vele champignonkweekers geven er de voorkeur aan om den hoop laagsgewijze te 
vormen en na elke laag van 50c.M. een dag te wachten, alvorens verder te werken.  
Is de mest tamelijk droog, dan verdient het aanbeveling hem goed te begieten.  Het 
broeien treedt spoedig op en na acht dagen is de hitte soms zoo groot, dat de mest 
op enkele plaatsen begint te verbroeien en wit wordt.  De hoop moet dan geheel uit 
elkaar gehaald worden en opnieuw worden opgezet, nadat men den mest weer goed 
gemengd heeft.  Ook kan men dan weer, bij het op maken van den hoop, gieten, als 
de mest te droog is geworden.  Meestal gaat de hoop opnieuw broeien, doch minder 
hevig  en  de  mest  is  dan  na  twee  weken  gereed.    In  België  en  Duitschland  zijn 
kweekers, die den mest voor de tweede maal uit elkaar halen, ja, die dat tot 4 à 5 
maal herhalen, alvorens zij hem in de kweekruimten brengen.  Welke methode, men 
ook  volgt,  steeds  moet  men  er  voor  zorgen  een  stof  te  krijgen,  die  vochtig-warm 
aanvoelt, reukeloos is en haar veerkracht verloren heeft.  Wanneer men een handvol 
mest neemt en het stroo breekt bij het minste wringen af, dan is hij goed. Loopt er 
vocht uit, dan moet men den mest nog eens luchtig op een hoop zetten, opdat het 
vocht  kan  verdampen.    Het  voorbereiden  van  den  mest  geschiedt  in  den  zomer 
buiten,  doch  moet  in  den  winter  op  een  voor  koude  en  regen  beschutte  plaats 
gebeuren.  Is de mest gereed, dan brengt men hem in de kweekerij en maakt er daar 
bedden  van.    Deze  bedden  kunnen  verschillend  van  vorm  zijn,  doch  de  Fransche 
kweekers geven de voorkeur aan boogvormige bedden, die 30 c.M. hoog en 50 c.M. 
breed zijn.  De top der bedden wordt iets afgeplat.  In de omgeving van Maastricht 
legt men in de breede gangen der grotten 4 bedden aan, waarvan er twee langs de 
wanden loopen en die dan door een pad afgescheiden zijn van de overige twee, die 
men tegen elkaar aan vormt.  In de smallere gangen legt men slechts één middenbed 
aan.    De  bedden  worden  meestal  met  de  handen  gevormd  en  zoo  stevig  mogelijk 
aangedrukt.  Blijkt de mest te droog, dan kan men hem nog een weinig besproeien.  
Zijn de bedden gereed, dan plaatst men er thermometers in, die spoedig verhooging 
van temperatuur aangeven.  Bij goed materiaal stijgt deze even wel niet zeer hoog 
meer en blijft zij gewoonlijk op ±30 o C.  Is deze temperatuur bereikt en neemt men 
geen  stijging  van  den  thermometer  meer  waar,  dan  kan  men  gaan  poten,  beter 
gezegd enten.  Bij grootere hitte zou het wit verbranden, bij lagere temperatuur dan 
15o  C.  verdient  het  geen  aanbeveling  de  bedden  te  beplanten,  daar  het  mycelium 
zich  dan  niet  uitbreidt.    Het  "lardeeren"  der  bedden  geschiedt  met  stukjes  mest, 
doortrokken  met  mycelium,  die  ongeveer  7  bij  5 bij  3  c.M.  groot  zijn;  deze  brengt 
men  dan  in  gaatjes  van  ongeveer  5  c.M.  diep,  ±20  c.M.  van  elkaar.    Is  het  poten 
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(enten) gebeurd, dan drukt men de gaatjes weer dicht en wacht tot dat het mycelium 
tot ontwikkeling komt.  
Het gieten verdient in deze periode geen aanbeveling, doch is de ruimte te droog, 
dan kan men de paden flink bevochtigen.   
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Kan men na ongeveer drie weken constateeren, dat het mycelium zich uitbreidt, dan 
bedekt men in Zuid-Limburg de bedden met een mengsel van leem en mergel, om 
den mest vochtig en warm te houden en het plukken te vergemakkelijken.  De laag, 
die  men  met  platte  houten  schoppen  aanbrengt,  moet ongeveer  1 c.M. dik  zijn  en 
vast aaneensluiten.  Om dit te bevorderen, giet men de bedden den dag, volgende op 
het plakken, aan.  In droge ruimten moet dit gieten soms om de drie dagen herhaald 
worden, doch in de natuurlijke grotten is dit meestal niet noodig en volstaat men er 
mede,  om  direct  vóór  het  oogsten  één  keer  te  gieten.    Later  kan  dit  niet  meer 
geschieden, daar dit de champignons zou beschadigen; men bevochtigt dan alleen de 
paden.  Ongeveer drie weken na het bedekken der bedden vertoont het wit zich aan 
de oppervlakte;  het levert  na veertien  dagen  hoeden, die  dan geplukt  kunnen 
worden.    Dit  plukken  kan  van  één  bed  ongeveer  twee  maanden  onafgebroken 
voortduren.    Een  bed  kan  per  strekkende  meter  in  dien  tijd  ongeveer  3  à  4  K.G. 
champignons opleveren en brengt zoo ongeveer 10 maal zijn waarde in geld op.  
Het oogsten moet dagelijks geschieden door de hoeden, welke een doorsnede van 3 
c.M.  hebben,  voorzichtig  af  te  draaien.    Men  past  er  zooveel  mogelijk  op,  dat  de 
stelen niet afbreken, daar dit het optreden van ziekten ten gevolge kan hebben.  Om 
dezelfde reden is het verkeerd de champignons af te snijden. 

 

SPRENGER.  
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Van Jacques  de Gier  kreeg  ik een  foto  toegezonden  van  een  opschrift  in  de 
Bronsdalgroeve  met een bijzondere strekking. De inhoud en de onder-
tekening intrigeerden me en ik had populair gezegd een donkerbruin 
vermoeden wie die maker zou kunnen zijn. 
Een dag later ontmoette ik die bewuste persoon bij toeval in de Gamma en hij 
wist  mij  te  overtuigen  dat  hij  daadwerkelijk  de  maker  was  en  kleedde  dit 
gesprek bovendien aan door mij te vertellen over het “waarom”. 
Op  de  komende  ledenavond  zal  de maker  waarschijnlijk  jullie een en  ander 
toelichten. 
 

 
 
(On)waarheden als een koe. 
Ja zeker, en vraag niet hoe. 
Het punt is, wat is fout, wat is waar? 
Aan U de eer, raden maar. 
 
Vleermuis Wetenswaardigheden  
In de Zuid-Limburgse mergelgroeven 
komen vleermuizen voor. 
De vleermuis is een beschermde  



12 
 

vogelsoort. 
De vleermuis is een trekvogel 
die ’s zomers in Afrika leeft. 
Ze brengen vaak ziektes mee en 
kunnen ook hondsdolheid krijgen. 
Ze blaffen dan als honden, hetgeen 
je op de winteravonden dan ook  
kunt horen. 
Vleermuizen houden een winterslaap. 
Ze hangen dan aan hun kop aan het 
plafond. Af en toe worden ze wakker 
om met hun soortgenoten te vrijen, 
of omdat ze dorst krijgen. Ze likken 
dan hun vel af, waarna ze weer fijn 
droog zijn en de dorst weg is. 
 
Vleermuizen hebben een soort radar 
waarmee ze hun weg kunnen vinden. 
Deze radar stoort soms zelfs de 
vliegtuigen. Het is eens gebeurd 
dat een piloot bijna in een 
mergelgrot geland was. Hij had 
gelukkig op het laatste moment 
in de gaten dat zijn vleugels 
niet door de ingang van de grot 
gingen. 
Tegenwoordig kun je met 
apparaatjes het geluid van de 
vleermuis-radar horen. Het is 
een soort mitrailleur geluid. 
Hier mee kan hij een vliegende mug 
neerschieten, waarna hij deze 
opeet. 
 
Nu nog een verzoek als het effe kan, 
Straks komt wellicht nog een andere fan, 
die wil dat verhaal ook wel eens lezen gaan. 
Laat het daarom onbeschadigd staan.                        
 
 EGI. 
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Crowdfunding actie voor Natuurpunt Riemst 
De  lokale  afdeling  van  Natuurpunt  te  Riemst  beheert  ongeveer  60  hectare  natuur 
verspreid over de Tiendenberg  en het  Plateau  van Caestert  (Vlaams  gedeelte).  Een 
team van vrijwilligers is dagelijks bezig met het beheer van de terreinen. Dat dit werk 
zijn  vruchten  afwerpt  mag  blijken  uit  het  prachtig  landschap  en  wandelgebied  aan 
beide zijden van Kanne. 
De vrijwilligers  hebben een  grote  klap te verwerken:  15  augustus  werden  alle 
machines (bosmaaiers, kettingzagen) en toebehoren uit de lokale opslagruimte 
gestolen.  Van  de  ene  dag  op  de  andere  is  het  werk  van  35  jaar  verdwenen.  De 
machines zijn onmisbaar voor het lokale team in het beheer van de zéér waardevolle 
natuur op de Sint Pietersberg. 
Natuurpunt wilt zo snel mogelijk terug aan de slag. De natuur wacht immers niet! De 
graslanden, bossen  en houtkanten  vragen  elk een  specifiek onderhoudsbeheer. 
Zonder materiaal en dus zonder beheer gaat de natuurwaarde zeer snel achteruit. 
Voor deze machines ontbreekt het nodige budget. Als lokale vereniging van 
vrijwilligers dienen we immers voornamelijk zelf in te staan voor het verzamelen van 
voldoende  financiën.  Om  het  gestolen  materieel  terug  aan  te  kunnen  schaffen, 
hebben we zo’n 15.000 euro nodig. Een nieuwe bosmaaier kost 980 euro per stuk, 
een degelijke kettingzaag kopen we voor 650 euro. 
Help jij mee dit te verwezenlijken?  
 Zie: www.crofun.com/nl/project/gestolen-materiaal-legt-st-pietersberg-plat 
(Zie ook de oproep tot hulp en meer informatie in het filmpje op deze pagina.) 
 

MEET THE UNDERGROUND PRESS 
“Rozengeur uit het oude Rome” (Dagblad de Limburger van 6mei 2016): we hebben 
een aardig beeld hoe het oude Rome er uit zag. Maar hoe rook het daar? De meest 
flamboyante en wrede keizer van allen, keizer Nero, haalde alles uit de kast om zijn 
belangrijke  gasten  zijn  luxe  en  weelde  te  demonstreren.  Onder  andere  door  ze  te 
bedwelmen onder rozengeur. Dat was de duurste van alle geuren. Museum 
ROMEINSE KATAKOMBEN presenteert een zelden belicht aspect van het oude Rome 
en neemt u mee op een “geurreis” tijdens een expo over dit onderwerp.  

“Onderaards  schieten,  stinken  en  vluchten”  (DdL  van  26  augustus  2016):  in  een 
provincie met veel onderaardse ruimtes ligt het voor de hand dat het verzet in WO II 
zich  voor  een  deel  dáár  afspeelde,  in  de  gangen  waar  alleen  Limburgers  de  weg 
kenden. De in 2010 overleden Willem van SCHAIK wordt geprofileerd als de gids die 
alle  geheimen  kende  van  het  gangenstelsel  en  de  vluchtelingen  naar  het  zuiden 
loodste. Als echte kenner van de relatie van de Duitse bezetter met het 
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ondergrondse wordt natuurlijk Jacquo SILVERTANT geciteerd: “In het diepste geheim 
bouwden de Duitsers in Limburg aan hun Endsiech”  
 
“Mergelgrotten overrompeld op Monumentendag” (Het Belang van Limburg van 13 
september 2016): “Dit overtreft onze stoutste verwachtingen”, bekent Mon HEYNEN. 
Hij is de eigenaar en exploitant van de Mergelgrotten van Zichen (de KUIL onder de 
LINDESTRAAT – red.). Hij leidt inmiddels de zoveelste groep binnen in het 
ondergrondse Grotterieke , het gezellig cafeetje ondergronds. Dit alles naar 
aanleiding van Monumentendag.  
 
“Laatste ondergrondse champignonkweker” (HBvL van 5 oktober 2016): de 
champignonkwekerij van Jos  COENGRACHTS in de GROTTEN van KANNNE  is 
(volgens de krant – red) de enige nog actieve, ondergrondse kwekerij van het land. 
Jos kweekt de Paarse Ridderzwam, een delicatesse die aan speciaalzaken en 
restaurants wordt geleverd. “In het najaar vind je ze ook in het wild, maar dankzij de 
hoge  luchtvochtigheid  en  de  constante  temperatuur  kunnen  wij  het  hele  jaar  door 
kweken. Elke week levert onze productie zo’n 25 kilo Paarse Ridderzwammen op.” 
“Groeispurt  in  het  donker”  (Seasons,  nr.  8,    oktober  2016)  in  dit  glossyblad  een 
artikel over het champignonkweken in de GROTTEN van KANNE, met mooie foto’s en 
een  beetje  (veel)  redactionele  onzin.  De  naam  van  de  kweker,  ene  zekere  Tom 
BRUUL, zal bij menige lezer een lampje doen branden. Dat er sinds de sluiting van de 
mijnen  in  de  grotten  champignons  geteeld  worden  is  een  van  de  vele  dichterlijke 
vrijheden van de verslaggeefster. Zoals de bakken, waarop gekweekt wordt, 
afkomstig zouden zijn uit het voormalige Oostblok. Maar dat de kweker een  aardige 
man is, daar zou ze zomaar gelijk in kunnen hebben….. 
 
“Gemeente viert pensioen Philippe Duchateau” (HBvL van 21 oktober 2016): 
Philippe DUCHATEAU werkte sinds 1977 bij de gemeente Riemst. In 1996 kreeg hij 
de kans om aan de slag te gaan bij de dienst Groeven en opmetingen. Hij werd het 
aanspreekpunt  voor  alles  wat  met  mergelgroeven  te  maken  had.  Ook  leidde  hij 
bezoekers rond en verleende hulp bij historische onderzoeken. Het was ook Philippe 
die samen met de Hulpdienst Groeven aantekeningen vond op de mergelwanden die 
waren aangebracht na een instorting van de ROOSBURG in 1859. Hij zal zijn expertise 
nog geruime tijd beschikbaar stellen aan zijn opvolger Mike LAHAYE. 
 
Met  dank  aan de  trouwe  correspondenten  Alan  Claessens,  Johan  Janssen, Gilberte 
Nicolaes, Jan Paul van der Pas en Peggy Versteegh 
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@telenet.be. 
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Programma ledenavond 
-Joep Orbons zal ons in woord en beeld “bijpraten” over de succesvolle gezamenlijke 
werkdag in de Apostelgroeve. 
 
-“Caestert-onder en boven”” 
Praatjes bij plaatjes door oud-bewoner Ed de Grood. 
 

 
 
Foto: FW - Apostelgroeve 



  

                                11 november 2016
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