
DE

)urlreerr\
/ak,''ttie- t^Íc

Uil,,(,'e:P,trr^ra

Ofte-
wel: é6n'
vallen ! Geach-
te boeren, burgers,

gogd rg (en d?t is hq.) komt de opbrengstredactie nu niets endeis Íneer dan'u v"Ëlsen. Ik had het e1

buitenlui, Berkmannen en
,e eur'en liillo allc:raal!
vóó r u ligt cje vie rde f ami-
Iiekrant, vo1 met zinnige
en onzinnige informat ie,
pu=)e!", dËoedels en min of
Í-n€€F verborgen wijs- en on-
v,iisheden. Éeeft iemand zich
,rui eens afgevraagd Yvat een
oningewijde van dit docu-
ment zou vinden? Een zekere
voorkennis omt rent f amili'e-
aangelegenheden en -verhou-
dingen 1s zeker gewenst .om
tot een verantwoórd oordeel
te kunnen komen. Excuses
ziJn hlermee verder overbo-
dró geworden en worden dan
ook niet gemaakt.

líisschien is het u oPgeval-
1en dat ons orgaan aan een
naamsverande ring onde rhevig
is geweest? Ook wij gaan
met de tijd mee. Een dyna-
rnische maatschappiJ vraagt
om een dynamisch image en
dynamische termen. De aan-
drager van de titel wordt
bij deze bedankt voor zijn
lnspirerende verzÍnse1 .

Verder ls de krant, voor
het eerst ln de geschlede-
nis, mentaal gesponsored.
Ook aan deze "ínust " valt
niet te ontkomen. AIs het

u ellen ten goede. Rest de
leesplezier eh voorpret te wen-

-wear in 't bronsgroen elkenhout 't nachtegaaltSe zingt
?!
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Límburg
Limburo qortil wel eens een ,,onnederlandse " provincie ge

noemc'l van\À'eg. de vele kaslelen. de klooslers en kapellcn' cle

velclkruizen laÀgs wegen en paden en de dlaleclen waarrn veel

btlitenlandse invloeden hoorbaar rlln'
Noord en M,dden-Limburg bieden de bezoeker ongereple na'

tuuí mel uitgeslrekle bossen en heidevelden Zuid-Lrmburg is

met nanr€ een landschap vol heuvels, grotten en beken en nog
zuidelijker kenl het een vaak wat hogere temperaluur dan.el'
ders inons land Bovendien draaglde inleressanle ílora lol het
buitenlands€ karakter brl in en om Maastricht is er sinds een

iaar oí tien zelís weer ryijnbourn', waarmee een slukje ve'leder
is herleeíd
Lieíhebbers van oude historie, íolklore en Íomanliek kunnen in
deze provincie mel haaí 2000 iaar oude cultuur hun hart beslisl
oPhalen

H istor isch buite nbee nlie
"'"'""-'" --Liíurtg ii Nederlands jongsle.provincie:pas in I835

[*arn à r slukle NederÍand bil ner konink'ii]' Voor drr

i,lrili' I -l.';\t \t ::r,'":l' hc r. ori'"í' ri'
elk e( r LiÉ r', Ove ionOer trun belrÉeÍ ha-dijr r' O;' d't
verdeeldherd wijzen de vele kaslelen-die u met name

in Zria'Li.Urrg aantref t Noord-Limburg heeÍt lange

iïJóno.t de heirschappij van de graven van Gelre ge'

ióten. totdar door vererving en ve(-o9g Spaanse he'
ien hie, grote invloed kregen ln 1528 kwam Noord-

Limburg-onoe' Spaans gezag waarondet hel ook na

àíloop ua" de 8O1arige oorlog bleeí Pas in 1 81 5

kwam aan die siruatie een eind

iuid-Limburg heeft de Belgische opstand van 2eeÍ

nabil meegemaakl en koos partiJ legen de Noord-

nedérlanOle regerrng' Mel name in Maastricht w'as er

noga! $'a1 ,"rzàt toen de toenmalige provinvie Lim-

6uig opgeaeera werd tussen Nederland en Belgiè

Van d,e-opstandrge gedachren zuhu nu echter niels
meet meiken. onóanks zijn voor buitenstaanders on-
verstaanbaa r dialecl is de Limburger op en top een
Nederla nde r '

Zuid'Limburg
óír1trt..tt r".n dè Maas overheersen het landelijke dalvan de

nó.r en het dal van de rustieke Swalm' Zuiderlijk Limburg.-
Jààt à. viuchtbate grond al sinds eeuwen dichtbevolkt - is
Jààral geotogisch inf eressant mel ziin -íossielen, m ineralen'
r, 

'r. "n'-eroËlsteenformalies, 
zoals bij Margraten. Ten gevol-

àó'van Oe m:ergetwinning ontstonden in de Romeinse tiid de

f,àngenstelselivan de Sint Pietersberg en de gemeentegrot in

Valkenbutg.
ier C.tUoön is Limburgs oudsle en belangriikste geologische
Íormatie, die alleen in óe Heimansgroeve bij Epen aan de op-
oervlakte komt. De steenkoollagen uit dit tijdperk vormden lan'

tà tiio e"n belangriike bron vàn inkomsten voor deze streek;
i, ii oe steenkoól ve.vangen door andere energie en zijn de

mijnen gesloten.
Gróte aàndacht is geschonken aan Íecreatievoorzieningen
waarvoor met namà Staatsbosbeheer zich inzet. Daarnaast
loopt de Stichting her Lim.burgs Landschap.natuurterreinen
oo (àt oÍ niet openloor publiek) en onderhoudt deze. Zoverza'
-eit ze ook oàlden om teÍreinen in het mooie Geuldal op te
iooen en zo ónder haar deskundig beheer te krijgen len einde
ze voor schadelijk gebruik te behoeden. ln dit verband moeten
àok met name genóemd worden het Gulpdal en de Gulperberg
met mooie panorama's, de mergelgroeven van Matgraten en
de Graetheide.
ln Zuid-Limburg drukken vooral de oudelandhuizen, de kas-
teeltjes íHoensbroek mel name) en oude vakwerkboerderiien
hun stempel op het heuvelland. Karakteristiek ziln bovendien
de kruisbeelden die men overal aantreft.
Grote delen van de provincie munten uit in schoonheid; vooral
de omgeving van Valkenburg, Schin op Geul, Slenaken en Gul-
pen is zeer de moeile waard. Alleen het mijngebied ten ooslen
yan de vveg Sittard-Heerlen-Aken heeft veel van zijn naluurlijke
charme verloren.
Vooral Valkenburg mag zich elk iaar op een ongekende toeristi-
tche belangstelling verheugen. Niel verwonderlijk als men be'
denh dat deze uit ca. l(N0 d8tèrende stad naast gevariserd nl-
tuurschoon ook veel inleressante en historische bezienswaar-
digheden bezit.

Oo de kaart van Nedertand liikl Zuid-Limburg er altijd

maa, zo'n beetje bij le hangen; een uitstulprng tussen

Duirsland en Belgiè in Wanneer u dooÍ het Merger-

ir"à ,"iti irlt u z'Íen dat dit gebied landschappeltlk
veel overeenkomslen heeft met de streken over oe

;;;";'U;tl;o;;s van de Belgische Ardennen e.n de

óuitse Eríel'geven hel gebied een eigen gezrcht' w'aar-

íi, i.irir..ï"uw (vaÈwerkstijl) dar buitenlandse tint-
ie noo eens benadrukt.
ïi"iï"à.rri"àli ".n 

gezocht vakanliegebied De uit-
à"ït)"riE u"is"ui"oen]d" f risse slingerende beekjes

Enïe-scnirOeràchtige dorpen bieden ieder iaar weeÍ
iiirËi. ià"tritàn eeË filnu vakantie Naasl deze.schit-
irr".,à. nrtrrrlijke omgeving heeft het Mergelland
ook een enormetrekpleister aan Valkenburg' één van

tleOàrta"as meest bezochte vakantiepla atsen'
i,iàiit varrenuurg en Vaals heeÍt het Mergelland geen

riaït" *"t" bezienswaardige plaatsen, hoewel
ítarrriËrtt nstuurlijk wet zeer dicht in de buurt ligt en

"à^ 
ö.rttiu daarheén zo gemaakt is Verder worden er

rn.r ni-é vanuit Valkenburg in hel zomerseizoen
daotochten qeorganiseerd naar tal van bultenlanose
É"iirÀ-i"sl" ÍVtonchau (D) en Vianden (L) liggen

oei stot van-rekening niet ver van de Nederlandse
[r"n.. -arr ook naa-r Parijs worden tochlen gemaakt
örr iía"n natuurlijk wel vroeg uit bed, en pas heel laat

er weer in.

Oo lalloze olaatsen is door de eeuwen heen steen aan
à. foO.. van hel Mergelland onitrokken' Mel name

in h.t *.tt.n is de kalksteen zeer geschikt als bouw-
§teen. Voor een deelgebeurde deze vr'inning in dag-
bouw (open kuilen), voor een ander deel in groeven,
veelalien onrechte grotten genoemd' De belangrijkste
arotlenslelsels vindi u in de Sint Pietersberg bij Maas-
iri.ht 

"n 
in de omgeving van Valkenburg Daarnaast

iiin er vele lientalten, mlsschien wel honderden kleine-
," oroeren. meeslal door de dorpsbewoners aange-
leo? voor de dekking van hun lokale behoefie De tola-
hïanolenqte van al deze ondergrondse slelsels is

"eËs 
o-"s.Èat op 5OO kilomeler. Slechts een klein deel

daarvin kan bezichtigd worden. Een ander deel is in
gebruik voor hel kweken van champignons Daar-.
iaast hebben veel gronen in de laatste wereldoorlog
diensl gedaan als schuilkelder: de diepgelegen.gangen
ziir, boóvriil Zonder zich er iets van aan te trekken oí
dé groevenvvel oí nlet gesloten zijn, wonen hier hon-
derden vleermuizen. De zeer constanle lemperatuuÍ
die hier onder de grond heerst, zoÍgt voor een ideaal
leefkhmaat voor deze dieren
Eén groeve is nog in gebruil. namelill' dre van Sibbe'
Hrer-worden nog regelmalig blokken kalksleen uilge-
taaod om tls bouwmateriaal gebruikt le kunnen lvor-
deriWannee' u in de gelegenheid bent een bezoel
ià., de* onde rg'onds1 wà'eld te brengei kunnen wij
g lslsr 63nraden dat le doen

Het Mergelland

o



De Mijnstreek
Grootscheepse daSl :"ttt. . -,- r atr* I

lnlt;ltrs'!i' l!1(:d' v' nrrr'rc\a' la'sleenb'otken 
I

6,eng. dt .g,ooischat,at w,rnning var, losse m_erger 
^ I X"t la,)iis.lrii

vuld, iets wat alleen de rijkeren zich konden veroor- I o
loven. U kunt op uw tochlen door het Mergeltand we! I Ë ;
eens op een wal vervallen vakwerkhuis stulten, waar- I -Si s
bij het ieem is weggeregend, waardoor u een goed I ;' ; g

zicht op het vlechtwerk kunt krijgen. Het overgrote I Ë * ?
deel van de vakwerkhuizen staat er echter keurig wit I § i Ëdeel van de vakwerkhuizen staat er echter keurig wit I E + Ë
geschilderd bij. met zwaíe balken, groene luiken en I : ö 0
fozijnen en geiellige plantjes, waardoor de huizen te- I Ë s i
H:'[ïf.ïï:1ïïln',ï",i'ià''"iap een rust ,oo,. t'"t oós 

I ;§Ëg
zrjn.

['àti=r*.ri,n.p1rlr1r-6r,erandcringen,T."] ,].h-"_t, I 
nei''""'"öl 

nae.nvandt kltrnt s1Íer.].tusse: Srttard.9:l::",
fosse me rgr'! wordl me't name gebrr'tikt br1 de produh- I a.n,"".fO en XerLradt houdl ler, nauw'sle verbaod
tr" uu.."À"",. daa,naast rs hel een prima meslsloí. I ;ï; ;;;;"",";;;,sre rar van InrluslÍre in drr gebred ro1

De ENCI (Eerste Ne derlanrlse Cemenl lndustrie) is in I ' '''' '-
- I rond 1970 dr mrlnt'otrr"' Hoer'r'e! er nu Q(-en sl€er

1923bcgo.ne naendc aío'a'insvandesrnlPreters- I tï;;",Ë^.;;'i g;.ï;fr",".'oworderirnNe dr.r
berg bi; À'iaasrrrcht'wa"'t::::'"t:tr:l':::^":*:-,-^ I ,arrd. rrr,,nr u de sporerr uan dcie-rndrsrire in de M1n
groÀds mergel werdgew'onnen Bij die ondergrondse I tdrru. ^urrr 

u us Jl''urerr rerr I

w,inning r..e.dc-- vee tíossrelt resten ontdel:l die dan' I slreeL nog goed terugvinden in hel landschaf' Op dt
r ^^r, - ..,^.À-^ rÀr..,iir i-. h;. r-. ^^-^ I r"r,e,ne"-uàn dt tv,aalí r'oormaltgt millen (zov"e'r''

verlrggesteldkonderr worden,terwijldatbildegeme I rerÍtrrruirvdrrut rvroc rrii' rLrr r'r'.! I

^L-^.-- -.À. ^t^.-.,.,^^-a.,rr d,o ^,, ^r,àr-.,;^i. .^^ I sraats'als, rn panrculrere handenl vindl u nog reslarr
chanrsee 'dr aÍg'aving zoals die nu plaatsvindt, tenv- erv e! "'''"- 

,.r*", ""1í;i;;;';;';::;- 
I len van bedr4ísgrebouwerr. liílrnslallatres err mr.Jn

ene male onmogellk is Verder verdwijnen bi,l de aí- I _ rr^. _-_-. r^-^ ^.,r^h^^À^.,ar..a rsteenbergen. Met name deze puinhopen v3llgn 3l van
graving de eeuv''enoude gansenstelsels _ I ;;;;; ;; il;";,r'ri." ËíOi, manier .tandschaps.
B9 het gehuchl I Hoolh op het plateau van Margralen I ;;;;,1,-";.. Gelukkrg heeír'men een aardige beslerr
wordt ook mergel gewonnen, waardoor hier een enor- I _:_^..^^- L^. Ë;i^-r^^^ ^À.,^-ÀÀh. .ró ^r;h.{^àrèó i,'rrcrt'c' ucrrv" I ming voor het mijnsleen gevonden: de grindgaten in
me put in het landschap is ontstaan. Het is mogelijk I .I de Maas kunnen er mee vr,orden opgevuld. en mis-
dat de mergeln,inning hier verder wordt uitgebreid, I ;chien dat wij op die -unl..Iàl ;;;;;;;a;; -
maar daar moel de regering nog deÍinitief over beslis- | :-^^ u-. :- i.,ir^r;:r ràr h;Àr ^.^rÀ í;Àà-^iÀr^ L^r---^- I steenbulten afkomen Een speciaalsoon landschaps6n He : is duidelijt. dal hier grole financiële belangen!r vvrvLrir" 

I wordr gevormd door het stedelijke gebied rondomlr,"t.rrll(:).''..:'le-:i:'i'""t\.)l ebelangrnslaa., | :,Y ' '' ' - ""'v 'v I Hee'le ., Kerkradt en de gemeent€ Landgraaí Drl _o€.

I bred van vriln,elgeheel aaneengegroeide slede-, tskaralile'ristiel.e huizenboLrr'. I
óeàt*irtenoà bouw,slijtvan huizen ren opzichre van I l::l:11-t:::Lï:::1 :lifl|",T,?::.li:.'.!":?!ji'eve'rr'lIi 'v!rvP''vrr'EreIr I sethermenvanHeerlenenhetMijnmuseumRolduc.wat in de rest van Nederland gebruikelijk is, geeft het I -
Mergelland een 'builenlands'tinlJe. Mel name in het I
westen zr:lt u overwegend kalkslenen.gebouwen I ur, -,jnmuseum Rolduc
legenkomen. wat dan vooralverband houdt met het I 

-' '' 
G-; in een gedeetre van de oude abdi; ondergebracht. Er

íeit dat drl malerraarhier op grote schaalvan nature I 
* 

wordt aandacht besreed aan de verschillende Íasen
voorkoml en betrekkehJk eenvoudig gewonnen kan I ;oor de steenkool de kachel in kan. De rondgang be-worden Meer naar hel ooslen is de kalksleen te groÍ I ;inr mel een uitleq over het ontstaan van steenkool^er^rrEs'! rE l'Ivr I Sint mel een uitleg over het ontstaan van steenkool enom er blokken van le zagen. dus moest hier naar iets I i
anders omsezien worden Leem bleek een seschikre I l:l:r-p,:'^":::ï.t"s::ï.::i.:f:ll::l:^r^".1^Y:'^^;;;;;,;ï;ï;;ï;.;;fi;,;;i.j,"ilïíIlrï'.,"ï'r)àï- I tt-*E9l::iir9"js,",g"i"-i "l!:19"-ir1e'"-19'n,-;;;il;,;;i;;;;ï;';;;i;, I ll:1"1-g::l!t s-*':ll'_i s:r:-"3_'.nan_1,d_e_y-elrio

;;;;;;;ïrï;;;;."ai;;;:; "" I l":.0:::l':q:,.::jjr,i,r..^tl1??,^t:::'l:t"tI Hel museum is voorts in het bezit van een goed geso'vakwerkhuis wordl eersl een raamwerk van zware r ^
balken opgerichr, waarna lussen die balken vlechr- I leerde 

bibliotheek op mijnbouwkundig gebied

werk van rakken en rwijsen wordr aansebracht op dir I Y::^lYi:t-:l"j::dr:::.ti"^Tb""^'l:I^3'^d::!"-.il;*;,i";ï;;;Ëï;;;;;;;;:ËËi;àr[í "'' I :pend 
van maandas t/mvri)das de sehere das zater-

wordr om hel war berer resen warer bestand te I g:9.:ll"-":,:^T:9j:j::-B^","ï:!:tl-':L"19:: ::ll:!i"
maken. pas larer i, .en, ,iii""àrjlr"íàË'gïï"t O" I luli 

tot medio augustus elke zondagmiddag geopend

balken bruin of zwarr gaan reren. omdat liét bem I ln het winlerseizoen kunt u hier elke drnsdag- tlm
toch altijd vrij gevoelig bleeÍ voor water werd steeds I vrijdagmiddag terecht en cte eerste zaterdagmiddag
meer dsruimtè tussen de balken met baksteen opge- I van de maand
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Ps sss t
Er is hie r sprake van sPionage
els zodaníg ! Wat is de uitslag
vEn onderzoekingen die verrich'
zíjn door enkele vooruitgescho.
ven posten? Commentaar over-
bodig - oordeel ze1f.

Onder de naam Furenthela was dit een grote Romeinse neder-
i"nino *a.t an overigens weinig is overgebleven. Het huidige
Voereïdaal is uhgegroeid tot een flinke plaats met nieuwe ar'
baiders- en villawijken.
De plaats wordl door twee aulosnelwegen aan d€

oosikanr van Heerlen gescheiden Voerendaal is een
ieer oude plaats; zij wàs onder de naam Furenthela
reeds bij dà Romeinen bekend Uil die tijd is echter
niet veel meer overgebleven
Voerenaaaf zetf heelt weinig bezienswaardige punten;

i;i vindt u meer in de omgeving van Ubacheberg' dat
iot d. g"-""nte Voerendaal behoort'

Atgemene warenmark op het Kerkplein op donderdag

ln Klimmen, enkele kilometers len yveslen van Voe-
Íendaal, staa i een I I *eeuws *erlge. Door verscheide.
ne aanpassingen kreeg het gebourrr, zijn huidrge uiter-
lijk Een van de meest ingrijpende verbouwingen werd
uilgevoerd onder leidrng van de archilect ir. P.Cuypers
Door de vele aanpassingen door de eeuv, en heen is er
geen ove rheersende bouwslrjl
ln het tamelijL strakke, sobere interieur bevindt rich
onder meer een drieluik yan een onbelende meesleÍ.

Ubachsberg is op een hei:vel geboun'C n'aa'doo' hel
,a'rt 21 5 meleÍ boven zeeniveau hgl lets ten zurden
rytn de ph!t6 hgt in rn bijzondet mooie omgeving de
molenVrou*cnheide. De molcn b niel bngcr ngelma-
tigtÉ bezoÈl.en Nabi, de molen is eenprn! yvaa' u bi
gíe4 weer fiaaie veróezichten over de omoeving het i

r**tÈPP
$-r»
S/recron

En toch
els je dit zo ziet
dan maakt Cemping
toch een tamelijk
indruk ? I
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Opinle

( OVERDF,UK LrIT HLI TUul'/r/.lrC-L\/Ll'Dt C)t'i f'l L:'Ll'j
"DE t\rJD" - 5JAl.uARl 1989)

HET VOORIIEt'íEt\ BESTOIiD p,L LAI"GIR, NU LIGT HLT
F EI T DÉ.4,R : E EN VI E RDE SAI'iEt'SCHOL I NG OP TUP-

NIVEAU EN OP EEI{ STRATEGISCH GEZI EN UlTGI-
KIEND PUliT, l(Al'itLIJl( UBACHLBLRC Iln ZL'llD-Lll''-
BURG. tlADERE AI\ALYSt VP.I( Df UITVT Rj(UREI'
PLAATS !ïERPT EEN NIEU,fi' LICHT OP DE SI\ODE
PLANNEN VA.N DE SAI.1ENSCHOLERS. HET EERSTE
DAT OPVALT IS DIT: UBACHSBERG BESTAAT NAU-

WELIJKS. HET GEHUCHT WORDT GEREKEND TOT VOERENDAAL, DA.T ZELF
AMPER VOORKOMT OP DE KAART VAN NEDERLAND, LAAT STAAT'i DE ERTOE
BEHORENDE GEHUCHTEN. HET FEIT DAT DEZE PLAÉ.TS, GELEGEN IN EEN
GtDl ID Dt..T t'íf t. oF :ICl-i A.L /.Li HtT /"e.r,l]i.l.GttL v/.1. Lf Df FiL/.1,D zuL
KUNNEN BESCHOUV/EN UITGEKOZEN IS IIJERPT DE NODIGE VRAGEIT OP. IIAAR
LA,c.T MEN ZTCH tilET VERGISSEN: HET UITER9TE ZUIDEN VAIi NEDERLAND
BIEDT VOLDOENDE PLAATSEN DIE KUI.INEN D]ENEN ALS UITVALSBASTS NTé,R
STEDEN VAN INTERI(ATÏONAAL ALLURE. AKEI.., KEULEIi, DUSSELDORF, LUIK
EN LUXEMBURG, HET LIGT BINNEN HANDBEREII<. AANGEZIEN DE BEDOELDE
LIEDEI{ OVER HET ALGEMEEN OVER UITSTEKEIIDE VERVOERÍ.íIDDELEN BE-
scHIKKEti (O.A. ALS SUZUKI ALTO VERMoT.1DE BOLIDE) OVERSCHRTJDT
HET PROBLEEI.í DE LAI{DSGREI{ZEN.

In Brussel zetelt het NAVO-hoofdkwarti.er. Vanzelfsprekend zijn
de hier gestationeerde autoriteiten volledig op de hoogte van
het komende evenement, dat gedoopt is tot ''Operatle Colmont 89".
Hier volgt een exclusief intervi.ew met een NAVO-topfunctlonaris.

De NAVO-topf unctione ris Generaal-Korporaal-
Sergeant-Majoor Liever'nmov heeft els
standplaats het NAVO-fÍliaal Brunssurr, en
is gespecialiseerd in grensoverstijgende
defensieaangelegenheden. Voor de goede
orde vermelden we nogmaals het tijdstip
waarop de operetie is gepland, n.1. VEÍl
29 april tot 6 mei 1989.

Nijd:
HeneerLlever' nmov, allereerst
bedankt voor uw bereidwillig-
heid tot een gesprek. Inmiddels
ls de Nederlandse, €n naar ver-
Iuidt, ook een gedeelte van de
Belgische en Duitse bevolking
reeós op de hoogte van Opera[ie
Colmont. Deze werd ruimschoots
vantevoren gepland door de be-
t re f fende pe rsonen . Hoe bent
u yan de plannen op de hoogte
gek ome n ?

Lieve r'nmov:
We zijn sinds vorlg jaar mei al
alert op dergelijke voorval-Ien.
Zoa1s u weet heeft de bedoelde
groep die geen nadere omschrij-
ving behoeft, toen de nodige óp-
schudding veroorzaakt 1n dé GeI-
derse Achterhoek en we willen
koste ryat kost voorbereid zijn
op een mogelijke herhallng. ón-
nodig te zeggen dat er nièts
meer te voorkomen valt, maar wewillen in leder geval de plaat-
seli5ke bevolking voorlichten
en ÍÍaa r nodig bescherming bieden.ÍAÀartantb)



N . : We beg rii Pe n uY, t e ruohoudend-
heid , Íïrèe.r onze vreag blee f
onbeantwoord. Hoe komt de
NAVO ean deze inlichtingen?

t-

krecen van dezt crrc,(F). !r'e ricens
opeieert deze zÓ subt iel, dat
nier,and eangehouder, kon worden
op grond van het ovÉrtreden van
de wet .

L.:

N.:

L.!

N.:

L.:

N.3

Det blij ft vooralsnog onui
gesproken Én het is in dit
Iadb r ook niet geoo r]oofd
hier op in te gaan en het
variËert ook e1 nèer gelan
de ernst van de zaak. Ik
kan u we1 zeggen dat een
soeciale divisie van onze
gLhe:.r" inlichtingendienst
ónderzoek hee ft vcrrrcht

Infilt retie?

Dat woord zou ik liever
niet in de mond willen ne-
men.

Det zegt voldoende. Wanneer
precies werd het vermoeden
een gegeven?

Dat was vermoedeliik eind
november, begin december
1988, toen er Plotseling
een intensieve communi-ca-
tie ontstond tussen de
Randsted en het zui-den des
1ands, gevolgd door een ka-
pitaalstrooni die geen dui-
delijk verband hield met
de economische situat ie of
de dollarkoers. Ik bena-
druk nogmaals: vermoedelij k,
ríent na vergelijking met
voorgaande operaties zijn
deskundigen tot de slotsom
gekomen dat de voorberei-
óingen eI 1n een eerder
stadium oPgestart waren.

U spreekt over voorgaande
operaties, Kunt u daar iets
meer over zeggen?

Voor zover nodig, Ja. Het
is Zo, dat in de jaren '86
en '87 een plaats in de
Duitse Eifel nogal. wat over-
last te vervíerken heeft ge-

,I/, ISSIHIIN IS HIï V\'OORD

MAIIA WAT ZWAAR

Niettemin heeft de BondsrePu-
b'l:rl t€ kenr,r' .€^cverr r,iet
lenger gediend te zijn vart
dergelijke bezoel<en, ook van-
wege het feit dat uitwisseling
van Europese ingezetenen Y;at
moeilijk ligt (Uit leverings-
verdrag -red.) en dit zou in
de toekomst wellicht een be-
zwaar kunnen zijn mochten zich
ernstige problemen voordoen
A1 met al heeft dit ertoe ge-
leid dat in 1988 een samen-
scholing in het thuisland
plaetsvond. DÍt was nabij
Ruurlo, op een plaats verscho-
len in de Achterhoekse bossen.
Om muiterii onder de autoch-
tone bevolËing te voorkomen
is de mobiele eenheid een aen-
tal weken in die streek gesta-
tioneerd geweest . lue ríet en het
niet zeker, meer we denken wel
te kunnen zeggen dat dit een
positief effect gehad heeft.
Wel hebben waarnemers een toe-
nemend ove rlast -ve roorzekend
gedrag geconstateerd, mogeliJker-
wljs doordat de bende zich in
haar vrijheid beknot voelde.

Waa'ruÍt bestond dat gedrag?N.:

L.: @
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L.:

(r
t c1'

( Knij pt 1n
de punt en
He rrie en

neus en cj raait aen
van ziSn snor)
stenk.

l,c .,,ol l'.: rrg bi J zon de reh. 3 Loc- I
ri s i : o

L.: Er is
vcl l" s:

cifiel:c,r zijn?

N. : Be doelt u boniearrs l-aoe rr en
het gebruik ven gi fgassen?

L.: Op kleine schaal n'eliswaar,
maar Zo zOU u het kunnen
zeogen, ja.

N.: De ernst van de zaak is
hie rmee weI bewezen . VJaa rom
i s de NAVO lnges c ha l< e I d?

L. : Zoeis gÉ zego ,
het toenemend
Egressief ge-
drag in combi-
netie met de
gekozen plaats:
op eigen grond-
gebied, maa r
op gerÍnge af-

stand van economische, so-
ciale en culturele Europese
zwaa rtepunten..De naam Ubachs
berg doet voorts vermoeden
dat de binding met Duitsland
nog altfSd 1n zwano is. Ver-
der 1s bekend dat de bende
zich geenszins laat intlmi-
deren door het r^''ettelijk ge-
zeg, dat is het politieappa-
raat .

N.: Wat denkt u te kunnen onder-
nemen tegen een mogelijk ex-plosieve situatie in frèt Lim-
bu rgs e?

L.: Het ligt niet in de lijn van
het NAVO-beleid om daa rove r
uitspraken te doen en zeker
niet ln dit etadium; het
enÍge dat 1k erover kan zeg-
gen ls dat de nodige maat-
regelen in acht genomen zuI_
1en worden.

Kun: i' je ts sp(

líet uitzoncjering van wat ge-
luics- Br-r stenkoverlast 1s €Í-,
meCe ciar,kziS de int e rnat Íona1e
maatregelen, niets te vrezen.
Hierbi3 dient vermeld te wor-
den dat de ove rlast ur,eliswaa r
verc:r.-;.aft r.;orot door de groep
q1= c€. 1,e É1, i,,Lar ci at y.,ij ter-
dege op de hoogte zijn van de
indrviduele gedragÍngen van de
deeln€nrers. Ons is bekend dat
er bepaalde subversieve ele-
menter, in de oroep voorkomen
dle als zodanig de boventoon
vo€ren. Het bevoegd gezag za)-lndien nodig niet 6aÉze1én op
te treden teoen deze oproer-
kraaiers dooi ze aan t; houden
en op te sluiten.
E

,NEIKE
VERAMEL'NG
A4ENSEN
,«NER'EIS
SCHEEF
GROE'ENEN
KUNNEN
ER
A4ENSEN
OMISPOREI',I

N.: Yu"l di! past toch niet geheel
1n het feitellJk probleem waar_
rlee ook NederJand kampt, dat
vEr', het cellentekort?

L.: Inderdaad J.9 dat zo, Ja, tBar,zoels gezeod gEBt het-hier om€Er-, internatiónaa1 probleer.

c€ € n g€
c. or, Ol't c ic

li.:

L.:



De i,elgisclrí regerinc hee f t
daaron reeds toegezegd de
grotten van Remouchamps ter
beschikking te steIlen. fn
het uÍterste gevel zijn er
nog wat kerkers 1n Luxem-
buigse kasteel ruïnes vrij .

N. r Is dit niet in st rljd met het
rec reat ie en t oe rismebeleid?

L.: ?l Het algemeen belang pre-
veleert. HierbiS wil ik nog
aantekenen dat deze maat-
regel de nodige belast ing-
celoerr bespLert, cjie er,ders
besteed zouden moeten wor-
den ean het ophef fen ven de
neoetieve oevoloen die het
g.óeps,rerbÍi.3 f ieroo rzaekt
in Ubachsberg eri omgeving.

tïat bedoelt u daar precies
mee?

N.3lïaaron heeft de NAVO oit zo
gelaten? V/as het niet beter
gelveest de rebellen t e con-
centreren in een zwaar ge-
isoleerci gebouw dat in geval
ven nood volledig en doel-
t re f fend omsingeld ken wo r-
den, a1s zodanig?

L.: Het zal u hopelijk dui-
de1ijk zijn dat wij de
situetie geenszins
goedkeuren. Nadeel van
een staca ravan i.s de
t amelij k onstabiele ,

c . q . onst evige vfoe r
die doorzakken in
welke vorm dan ook
zeer weI aannemelijk
maakt en waarvoor
geen enkele verzeke-
ringsmaatschappij ga-
rant wil staen. Aan
de andere kant bieden
dezelfde stacaravans
( ook we1 "st ref hokken,.
genoemd) een belang-
rijk pluspunt ln hét voordeeL
van de NAVO. U begrijpt dat ikhierover niet ken-uiIwelden,
maar u zult er ongetwijfeld
naar vragen en de bet rokkenen
hebben tenminste het recht v6ngeruststelling, daarom za)- ikdit ervan zeggen! caravans ziJn
geen onroerende goederen sls ubegriJpt wat ik bedoel en er
aijn vijf hellcopters vEn zwaarkellber oestetioneerd op Maas_
t richt Airport ....

li3t,e prel.t:3ke r, c:r
f e1d uitoeoe f end zul
Janmergenoeg voor he
verblijfp.liats vroeo
be l<e nC cerïordcn.

onc€tr',1j-
len wordcn.
n is de
tijdig

Suzuki Alto. Raaazend handig.

N.:

t.

N.:

L.:

Daa rmee bedoel
ik het herstel-
len van de sche-
de aan roerende
en onroerende
goederen op het
terrein van het
conferentieoord, het reinioen
c . q . cjesÍnf ect e ren van bepaal-
de ruimtes, het verwijderen
van groene en bruine glasscher-
ven e.d.

Om nog even op de verbliif-
plaatë terug te komen, uit
welingel:.chte kri.ngen is ver-
nomen dat de groep zich naar
alle waarschijnliJkheld zel
opsplitsen in een eantal
kleinere divisles, waarven
5 zích zul1en verschansen
in een soort blokhutten.
fs dat zo?

Dat k1opt, ja. Wat u blok-hutten noemt, zijn 1n feite
stacaravans die eigendom
zijn van de beheerder van
Cemping Colmont (Vandaar
Ope rat ie Colmont - red . ) .
Deze caravans hadden een
onopvallende dekmanteJ
Ínoeten bieden voor de ky;e-

§ suzttKt



lleerlen
Heerlen rs e€r slad roi teEe rsle ll'rgcr Orng'-'r'err

door tamellll. onpersoonlrlIe nteuwbouww't1l'en. is hel

cenfrum rrli aan oudhe,dkundrg' sc.haiten Deze

stammen roo' een deel nog uit de Keltische ti.ld, loen
h,e, al een kle,ne nederzellrng lag Later ontwil''kelde
dit gehucht zich verder, loen het aan een belangrtj[6'

Àoàr,nta handels*eg l\Àatrr l€ lrggen De naaÍ1 'v€:'

latiinste'tot Co'tovallum ln de middeleeuwen was de

y6j763gmste bron van inkomsten voor dr't vestlngdorp

de landbouw Toen de mrlnen eenÍÍ'taalop grote

ichaal rn produklre kwamen grng de ontwikkelrng voc''

Heerlen hard en alsnel werden verscheldene omrin
oende buurtschappen ingeluíd Hel oude cenlrum
íerd gaanden eg gesloopt om plaals te maken voo'
modeine gebouwen DaarbrJ sluitte men regelmatrg

op de íunàamenlen van zeer oude panden ln één ge-

vat werd zo'n oude restant overdekt door een hyper-
moderne kap en opengesteld voor publiek het Ther-
menmuseum.
Na de sluitrng van de mijnen is ool voor Heerlen hel
ler'en ve::,1.'Ea tr3:::: l.Èga "r'c'o'J : ts rr dt slar'r et;
aanlal rqLsoverh€rdsdrensler, o.,de:geb'acht

Maastricht

Een der mooiste steden van Nederland, tevens een
belangrijk centÍum van handel. verkeer, industrie, cul
tureel en relrgieus leven. He1 huidige Maastricht heeít
zich ontwikkeld uil hel ,,TÍajectum ad Mosam', een
belangwekkende veslingstad van de Romeinen, waar-
langs de heirbaan van Keulen naar Tongeren voerde
Trjdens de middeleeuwen groeide Maastrrcht verder
uit. onder de heerschappi.j van twee heren: de hertoq
van Brabant en de bisschop van Luik. Deze tweeledrg-
heid van bestuur kunt u nu nog altijd herkennen in de
statige dubbele trap van het stadhuis. Beide heren
hadden zo hun eigen, totaal gelijke toegang tol hun re-
geringszetel.
De laatste jaren is er hard aan hel uirerlijk van de stad
gewerkt; talloze gebouwen werden gerestaureerd en
het VrijthoÍ werd autovrij gemaakl. Dit plein maakt
cen bijna buitenlandse indru( met zijn gezellige ter-
Íassen en fraaie omringende gebouwen.
Tijdens herstel- en graafwerkzaamheden sluitte men
regelmalig op Íeslen ui1 een grijs verleden Zo werden
onder de Vrijthoí fundamenlen aangetroíen van Ro-
meinse gebouwen. samen met talloze gebruiksvoor-
werpen uit die ti.id. (Voor een deeltreft u die vondsren
nu aan in het Bonnefantenmuseum).
Maastricht is een goede verblijÍplaats voor een vakan-
tie. Benl u eenmaal in de stad zelí uirgekeken, dan zijn
er goede mogelilkheden om uitstap,jes in de omgeving
te maken.

SHARP
e/v% haarsche

AN\À'B-Heerlen, Honigmanstraat I 00 (045 -7 I 783 3)

AN\À'B-Maastricht, K oningspl ein 60 (04 3 -620666)

ANIÀ'B-Roermond, Stationsplein 2 (04750-l0l0l)
ANtÀ'B-Vcnlo, Picardië I I (077-18083)

YW-Heerlen, Stationsplein tl (045-7I6200)
YVV-Maastricht, Kleine Staat I (043-19363/15558)
WV-Roermond, Markt 24 (04750-33205)
VW-Sittard, IYilhelminastraaÍ 16 (M49O-2/l. M)
YW-Yenlo, Koninginneplein 2 (077-f 3800)
YYV-S'ecí c. o.,'\À'aag'I-a.ngpoort I (04 95G36800)

Vcrder zijn cr vele lleinere WV-Iantoren en -scrviccpos-

lcn, die fietser cn $andclaar YaaI dc bcste cn meest rcsentc

Informatie tunoen geven ovcr dc eigen rtreek- Hun rdrsssen
cn te'tefoonnummers zijn het cenvoudigst te verkrijgen via
bovengenoemde hoofdkantoren.

SimPelveld
Simpelveld, uitgegroeid tot een f linke welvarende plaals, heefi
enkele echl landelilke hoekjes bew'aa'd Dc Romeinen moelen
zich ar tot dit plelje aangelrokIen hebben gevoeld Er:ijn ver-
schillende reste. van Bomeinse landhuizen gevonden en relfs
rarcoíagen die nu in musea in Maastricht en Leiden re bezichti'
gen ?;Jn

lníormatie
VVV Oranieplein 16, lel 045'441463.

!\,itherm!naslÍaat .l9, te!. AAZ626, Bocholu
Fecrcatie/rport/

ontsPanníng
Anractiepunt Recreatieparh Simpelveld, Nijsr,.'illerweg 1,tel.4/.21251442556

Verr,l'armd openluchlbad met kleuler- en instrucliebad, zon- en
speelwei, speelwerktuigen, speeltuin, kleuterspeelhoek, mid'
getgolÍbaan, kanovijver, wateríietsen, irampolines, trimbaan,
verkeerstuin, kinderskelterbaan, Smusementshal. zonneler-
ras, liosk. café-reslauranl, recreatiebungalows. stacaravans.
Geopend var 1 mei t/m 30 senlemher

p6 g rg6Tggi iglgrrgin./
picknickplaats Vrouwenheide (zie Wandelterrein).

Picknickplaats in een oude kalkoven in de Putberg (zie Wandel-
terrei n ).

Kegelen Broekmans, Marh 68.
Midgetgolf ln Recreatiepark Simpelveld (zie Anractiepunt).

Speeltuin Hulsveld, met kinderbad, in de Norbertijnenstraat, aan de weg
naar Nilswiller bij hel Plane bos.
Recreatieparl. Simpelveld (zie Attractiepunt).

Trimbaan ln Recreatiepark Srmpelveld (zie Attractiepunt).
Wandelterrein.Putberg (deel van het reservaat Kunderberg) bij Ubachrbcrg.

zuidelijk van de weg naar Benzenrade. Sterk geaccidenleerd
terrein met hellingbos. Floristisch en geologisch belangrijk ge-
bied. lnleressanle dierenwereld (hermeliin, vos, wezel, bun-
zing, vroedmeesterpad, geelbuikpad en hazelworm). Wandel-
paden met trappen op de steile hellingen. Overdekle picknick-
plaats in een oude kalkoven; zitbanken, schuilhut. Vrij toegan-
lelijk op de paden. Het klakgraslandreservaat is niet toeganke-
tiik'

.Vrouwenheide (deel van het reservaat Kunderberg), gelegen
op de één na hoogste punt van Zuid-Limburg (215 ml, is een
grindkop die met grove dennenbos en reslanten struikheide is
begroeid. Uitzichttoren met picknick- en schuilhut. Parkeeíer-
rein. Kalkgrasreservaat is niet toegankelijk.

Gulpen

Zoals zoveel van de in het Mergelland gelegen plaat_
Een, onlleenr Gulpen zijn aantrekkelijkheid vooral aan
z_i1n íraaie omgeving De schilderachtrge dalen van de
Gulp en de Geul vormen daar een belàgrijk onderdeel
van. Gulpen is voor dir gebied een geschiti vakantie_
oord, tamelijk ruslig maar wèlgezellig Het bekende
ÍecÍealiepark Gulpeóerg is een atlraètiepunt waar
mel mooi weer bezoek uil de verre omtrek voor komt.

lnÍormatie
VVV, Dorpsstra at 2'l, tel. O44SO_ 1 4 4 4.

Hecreatie
Becreatiepark Gulpg(erg ligr aan de panoramaweg.
op de Gulperberg Hier ii oÀder mee, een midgetgölÍ_
baan. een dierenpark, een grote speeltuin, eerikin?er_
bad, een rodelbaan, vijver óet mini_bootjes, een mini-
treintje. mini-aulo's, trampolines en een àrtornat"n_
hal Het recreatiepark is van april t,/m september
dagelrlks geopend
Recreatiepark Foreldorado ltgt aan de weg naar Euve-
íem, aan de voel van een heuvel Hrer is àen bron dre
voor kristalhelder water zorgt voor de íorellenkweke_
rij. die de kern van dit pretpaJk vormt Er kan tegen be-
lalng in vier vilvers gevtst worden Daarnaast wordl
uitleg gegeven oveÍ het Íorellenkvyeken. Los van her
íorellengebeuren Etaan de speeltuin mel sketlers en
trampolines, cen,zwem_ rn kanovijver voor kinderen,
cn cen midgergolÍbaan Langs de óeve, van cle Guip'
rijn wandelmogelijt:heden ei er is een restauranr.
*aa. yisschotels de hooídmool van het menu vormen
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DROEDELS

Xen je ze nog? De magische tekeningen Droedels
werden zc genoemd, en nremand weet eigenlr;k nog
u,aarom.
ln de vijftiger jaren zijn ze een tijd lang een enorrne
rage geweesl, en was iedereen bezig met het verzin-
nen van nieuu,e droedels. Op scholen, op íeeslen, op
kantoren en in winkels werden snel even een paar
droedels getekend en voorgehouden Rara wat is dit2
Een aantal droedels hebben landelr.lke bekendheid
gekregen, zoals de beer dre aan de achterkant een
boom beklimt, de Mexicaanse wielrijder en de girafíe
dre langs een wc-raampje loopt. Het geherm van de
droedel zit in het'camera-standpunt', waardoor een-
voudige voorstellingen, eenvoudige lijntekeningetjes
in een kader, onherkenbaar worden.

Nog steeds zr,;rr droedcls een pnma manier orrr lr, eÈrr
groot gezelschap de [jd door te brengen. Met een paar
glazen bier oí wijn is het voor de meesten niet moeilijk
meeÍ om een geniale droedel te vezinnen. Om vast in
de stemming te komen volgen hier een aantal droe-
dels. De andere zul je zeli moeten vezinnen!

to
,o
o

blogsuqt q &
làa*te bbdàle
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J.:

J.:
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Et\ D/.1. \/u,LCT HIER til. \líEER-li.LUt)t It:TtRVIEi','l'iET EEN

ZEGSI'.1I.I. V/.I. DE ROEIÍRUCHTt BE Ri"I.y.Ii- DYI'/.STI E , JOZEF
DE TRtII.I.iACHINIST.

- \r,'at vi.ndt u van het voornemen or, fl,€t zo'n 30 familie-
leden op staP te gaan?

t-i75D/.r-.J I

Kunt u aat mlsschien toelichten?

Ik heb het over het winnen van prijzen, ja,
ZYJENDE L , da t is het !

door bepaeJ-de mensen,

U doelt wearschijnlijk op de uitslag van een.fietsPuzzeltocht,
v;aarL-rir o\/rrigené opgernerkt dient t€ r,'orden dat één ver, uv.

bloedeigen telgen tot de wlnnaa rs behoorcje?

Niks mee te maken! Eén grote oplichtersbende, dat vias het I

Het lijkt ons beter om over te gaan near een ander onderwerp,
daar dit blj.Jkbaar nogal gevoelig 1igt. Vr'at wilt u zeccer ovÉ r
de manier van huisvesten in Ubachsberg?

? | De brand erin.

Hebt u verder.nog iets op te merken over

Sazekerl A1 die mergeltroep, a1s het er
zooi binnen de kortste keren tot achter
golven Je tent blnnen, probeer daar maar

de te bezoeken omgev j- ng?

gaat regenen zit die rot-
je oren en stronren de gele
u,eer eens uit te komen,

^.{.o
s
qJ

t.§
\

Éft die 6tiLksmurrie I

!\
E
w

.eJ
$
A)
§

- l'Ja deze veelzeggende doch ongetv',i j f e1o
goedbedoelde spraakwaterval de laatste
vraag. Hebt u verder nog iets te melden
ten aanzien van de vakentieplaats?

J.: 3e, van de Sint Pietersberg is haast niks
meer over en tegen de tiJd dat uíij er zijn
is hij er helemaal niet meer. Ik kan net
zo goed thuisbliJven!

HartellJk bedankt voor uu/ moedgevende antwoorden.

(Twr"tt

Íbte kl,u^,

JJJI J 
JJJJ.1 J

UaaÍis*weecre
detropafnqarbene
Mbineistfonkyfie
endegxTteisdeplee

Cabarelier..)
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Limbu rgse vo!L s oebr u i h e n
h Lirnh.rrg vvorCl va- a' . evc-i.^rt.rlr,: g6,- íecr.: qc-r33t:
Geen íeesl ler ,: echle , zL, st('l onc,p, d(. bevorl,,ng ai.c her cernavat, Vorst€rr en Rad(..i v?- Elt zi). e, hel gehèlr jaa,msl
doende

ileiletste,i

Een kaalgehaLte Mei4en in Noorbeek

daan, op een heel klein pluimpie aan de top na. Vervol
gens wordt hij door de ene groep verslopt, waarna de
àndere ploeg zoektochten onderneemt. ln de loop van
de maand kan de boom talloze malen van eigenaar
verwisselen. Waar het om gaat is wie hem eind april in
bezit heeft. Die mag de mei-den dan op het dorpsplein
planten en gaal met de eer strijken
U vindr de vreemde kale stammen onder meer in
Noorbeek, Schinveld, Valkenburg en Montíon

ook kent men er girdeschutterijen: de folkroristische onder heny:.rl:: stechrsJeesletiJk met vaandef . en scnlerun mer kruis,.Yoel' en hanC,booo ívan 6gi tot septembeí rijn sr s6hL,nrra.
lge.stg1!, Oe schunèrilen v8n rranding echrer schieren met zwa.Íe ouxsen op ,,pneskes" oÍ,,boelen.,, houten klossen vaa Z x2cm. Daarnaasr wordr nos her Koningivóg;ir.;;;Ë; beoefend.tn Vatkenburg. f,r!heer, sïr,inrerJ ei rrj.iJàËï'elïÍ.t de schrrr,terij aae de présence als de jonlheid van de stià en het dorphel onhrakende leven symboliseen mer de rnji-Oun.
Tegelen heett iedere 5 iaa. rijn Passiespelen en verder be.
oeíeni de Limburger de kege.lspon mel vee! enthousiasme Hr.1
àeeh als Gigen v!riant hel ,,beugelen", wrróij op cen hme;baan met de hand ru,are logels óoor cen rinj-worOen 9e-speeld

Molerrs rn Lrnrburg
Lrmbure heeh hel voorde,e,'o\e. eeq ílrnf aanlal rrvie
r(-. eot);it. ic l,t.SCI, ir, \i.,.J a.ft{:t' d!.-f p,O
!'rrrar( ntOJ( i,ri rS vO()' dr óc,ij.)\..g !:r' g 'r ,i6, 61
chanreLe., ge.t,rulI te Í.ai(..)a, wat€-.|..aaht \^y'aler
rS bt trOu$baa'Ct I alS l ': f i"(,r da', w rrr,i te'r., 1l
ool de behuizin.J van e€.'- welc,'a jmc'rr r, srnrlicler
kar blr;r,en dan br1 een windrtok rr hel ge.r,a' rs Nlresl-
al irjkt het op enlg€ aístarC er a e{ !aoo., \^ oonhurs
pas t\al drchterbu ge'l.c,rrt r ?rf i u aa' dr zi,l 3ni s61,
\4,a'lerÍad zitlen
U zult dus op uw lochte: 61611r Irrplf erg zelden aan de
hoÍ,zcrn dÉ grol€ \rte[.e.. j'.'u]s{. ()' lri à'€.r, d,t L v rr,
Nocrd-Brabant zo bi; he: lands r,ap hc,.en Daa.
t€ge nover koml u mel nar,e rn ZurC Lrn'rtjurg vrrJ grote
rruaterradmolens tegen met z\\,arÈ schepraderen De
molen van Wqlre is zelÍs met een dubbetrt,iet uitge-
ÍUsl

Kasteltr
Lrmburgs kastelenbezit om!,at meer dan honderd kas-
lelen en ruines Drt bezit is erg ongelUl. over de provin-
cre verdeeld in Noord- en Mrdden-Lrmburg vindt u
sr€:hls enkele kastelen alleen bi1 Baarlo liggen enkele
''.-: :.'aa t-lr -hI br; ell.a.:' ln hr' \','o. ".-,(. daa.e:tt
gi |JJr-ZL.€i k6Slt a'.C.,:-\,. au; (ri!,,rIC,i)
gave zalkomen te slaa-, rrrannea. u ze alremaaiwrlt
beliijken Bezichriging van vrijwel alle kastelen is
slechls aan de buitenzi;Ce moge!,1k er ziln naurt,elrlks
huizen waarv'an ook he: lnteleuí te bezrchtrgen rs De
kaslelen waar dtl wèl mogelrl[, rs ziln dre van Hoens-
broek en van Elsloo. Kasteel Wrttem is in gebrurk als
holel. en zo voor hotelgaster, in ieCer gevalvan binnen
le bezÍchtrgen

f)e bieren van Limburg

In het zuiden van Nederland speelr bier een grotere rol in het
dagelijLse leren van dc mensen dan in dc rest van het land. Dc
Limburgers d-rinken gemiddeld per hoofd zo'n I l0 lirer bier per
jaar. Een heel verschil met bijvoorbeeld de Croninger _ die àan
het andere eind van de schaal zil - en die slechtirond 6O lirer
consumeefl. De verklaring voor dit verschil moel men $,aar_
schijnlijt zoeken in andere tevensopvattingen en -ge\À.oontes.
De Limburger leefr wat meer .op straat', dai wil zeggin dat ool
het horecabezoek wat frequenter is. Ook drinken in bnze zuide_
lijkste provincie de wouu,en wat meer bier dan elders het get,àl
is. Het aantal festir'ileilen is er ool groter en deze gaan gepraard
mer hel drinl,en van veel bicr, bijroorbeeld met carnavai. Zo_
doende is her al met al geen uonder dar in de zuidelijle provin-
cies de brouu,erijen u'ar dichter gezaaid zijn dan éldeis. Een
aantal en,an zijn nog kleine, tradirionele bedrijven met vooral
cen plaa-tselijke of regionale distriburie. Ongetu.i;fetd blijfr het
lokale of regionale chauvinisme een Íol spelen bi.l Oe merkprefe_
rentie.
Limburg heeft eveneens een aantal eigen bieren. Daaronder,
volgens een bekende slagzin, ,het bier $,aar Limburg trots op
is', Brond's Bier uit rrVijtre. Brand is oen goed biei van hit
pilse_ner-type, met een zacht-bittere smaak. H-et topmerk is ech_
ler !111!'1 Up '52, veel sterk€r gehopr dan in Nederland ge-
bruikelijk is en daarom mer rechr Jen pittig, hoppig bier mer Jen
uitgesproken öirtere geur en smaak. Èet i-s een inài"iOr.et, ia_
raktensrrek bier van her pilsener-type, dat wel .het naar oÉjec_
tieve maatstaven beste bier van Nedlrland' is genoemd, Votiens
ben'aard gebleven documenten gaal de geihiedenis ,-- O.
brouu'erij terug tor minstens t34ó. Sinds íEzl staar de famitie
Brand aan hel hoofd van dit familiebedrijf. Brand bedienr ein
kwaliteitsmarkt en rrordt daar zeer om geu.aardeerd.
Ook Gulpen Pjls is een hoppig pils; de brou*,erij maakr ook
Gulpen Dort, een zeer vol, consiitent bier van heidonmunder_
t,?e, mei 6qo alcohol en een oud bruin.leeair.pibener van De
beu'* van Valkenburg schrijfr zijn k*,aliteir to€ 8an her zuivere
s'ater u.aarnee hel gebrouwen *ordr. Ridder pibener komt uit
Maastricht; cen s.at zrÀ'aarder dortmunder van deze Uror*ciij
heel Moltcier. Een veel zu,aarde; don, het meesl alcoholischË
bier.var: Nederland, is het SuperDo nmunder (1 ,S9o) van AIfa in
Schinncn, die oot Allo Edetpik maakl. De itiin. Lira.Uoom-
brouue:ij in Neer brourxi crn ongepaqleuriseerd Lindcboom
Pikenrr.

Y,,l.}.P DIl IS IiI ET9 VER3ELEI(EI, I'IET
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Krgk ecns hrer:
nog Íneer over bier
Voor dc serleus geinteresseerde
t5 hrer wat rk signaleerd"

DONDERDAG 9 FEBRUARI 1989

UitgeKiende marktsrrategie brengt ingeslapen brouwerfl bij top
tJoor Araoud Cornel'ann }rutt Sroo[ [rornt,orcel het kor iu de jarol 

^ugU 
blnq lQ

pOMMELEN 
- Dc ware lrct- markLdandccl van Dourmclsch Ís, ryl9t!q,Y88. Os- coqlqE€Dl' Ult§lur'

Irclbsr nocnr! rrr. ,,rrrr"iàili;i- hour.tr:n ma-rhoringruanag,srs J' van uod pila, de .laou o Jrrsn \rrist
uu,,'hcr p*u*c p1" à.ïïïïi"it dcKerLhof enJ.a.E.clr,--'*.,il hss buirpnlandso biol-pes{ qa!'
l?*{ urr de krauen brj dc D«rmrncl- r.ë ech!8r in hcr middcn. ffi;ö- gscht I} d80rmo€ pau oolt do bo'

rcrre Brouworx ".*,,Ï.1 il:;1# t'err,1oc pra!€n zo rucr utaac. o-o oË [Hï,ï1tr ,ïï,1*ï[tiiufuuË#.óug,:wild eea ïeffenO" U.""Àlog varrS vsll de iovoorcringe
kre^.d. Want hcel 1o;l;ililï! U.oiwerij eo hor aisniluri*ppg- land too'-Douruolrch pacre dEar

bnruwerli uir Dornrnelen een slui- raot aoerï à U Àog ,,r"tu ue"nt' Sogg h: Esn pib Elo( q€a waÈ 8f'

bcdruf rot de vier urL.esl tlorercn- Produlst'iccg.l'or: ,,Dtt! vorlllllca PIE' * Hog it
dc brïuwcnpu van Nudcrland. De wo Iicvcr nio!." I nior voor niots dat uotdy café'a tn
wug, nà{rr hol succcs was kon. In op 99 I AÍnöurrdam voor hst Brabads€
lurtlo jaren vcroverclen do sig- og,urrsclriinldk vorzadr,gdo . t il' I bier kiozsn. Dornsrslrcb dri.olea
na.rlrodi krades Dommelsch eÀ strÀdrkl van Nederlaad bleeL ptl$ I hoon bij joug, moderrr eu kunst-
nanr"c pouue- op de vaderlatdsc ts zUtr voor bgt bopptgo prodult ' zinnig. ból houal do brouworii
brerruarkt. Gcplatd succc.s virnwe- ur Dorornolen. bierdridsend Nederland mk voor
gc cËo srerl doordachte rrarke- L,un opvalloq$ vorsch\ins€I. Do in do rc.lA^Bec&Epqgn0§. EA b.t
iirgsuat gie. Maar ook succes van- bierconsunpria b I{qd,IF'1g ahar sE[.
wcfo hot-sinrpclo l'err dar Nedcr- schoÍneolt al jarcn rond de 82 li-
Ior,-rttc pil,udrinhoru ru' aanÉl ja- r,,,, r,.i nóra ia3 do *r:ii,iï.il ,"iiï'ïtïïHÏi']19" d,;vil
rcr, 6elirlen beolorca ,"ns wa! an- 'taL ook nauwoldla ouij

d€r.:i rë wiuen dan hcr urassaprÈ wordr ochr cog', u89 .q;fi.í"S Í:ï'i,}i;:i,|ïï*i.t }:|,ffi;dutt van de grou brouwers. dan! Lon in NodQrl8nd," vgnr
da.rr brg,on hcr Bec. De oprnars de KcrLhof ea Va.u IITUta.;IÀd 13-Yll.$r de Lapioleu dio nodig

va' Doromelsch Bicr: succesvol ""ri-iÀÀ JÀu" sóàos 
"É6; y.Yo[ voor do 8sa8.q$rr de lsId€' '

mduagcrr in oen ocv.rllrg, verande- w.f ae Étaqppffds voorÉ;h- lijlse markr sr.nooit' waren qllso'

rcrrd€ si,lIi'l .dcrc bior opï toón. Droah ze' ii."ïrtlïirtï*H#ïÏi,"rï

Er ls rn geknrpt, toegegeven
titb?r de csscntie 1s bewaard gebleven

Het Dommelsch-sucqesverhaal

. scordc concerno Arrclc BD Piodboq-'\a, drl u0 uir Bëtsié 
r

W*!:4<"* .,ïo -b,c?\.
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Er zitten vijf Berkmannen om de
tafel en ze dragen ellemaal een
pet je. De af spraak is a1s volgt:
degene die een zwart petje draagt
liegt, en degene die een wit pet-
Je draagt, spreekt de waarheid.

NeIlie zegt:
' Ik zie één wi.t petje en drie zwarte.'
AnneniÍeke zegt :
'Ik zíe drie wit te Peti es en één zvÍa rte .

Jan zegt:
'Ik zíe ellemaaI zwarte Peties."
Lenie zegt:
'Ik zie aIlemaal witte Peti€s."
Hans valt uit zijn ro1 en zegt a}leen:
'Hoe lang moeten vYe die dingen nog
'ophoude n? ! ''

De vrasg ls: wat 1s de kleur ven
het petje van Hans en waarom?

Pet-oplossing op de laatste bledzlJde

;w
4=VVV
6ELa Batte

La Batte heet voluit
"Quai de 1a BEtte".
Hier, €h op en in de
aang renzende kaden
en straten wordt
's zondegs een vlooien-
ma rkt gehouden .

1-
o
E
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Het i: tnr,ldciele ee n publrel,. ge i',e ir ci.t LLr. ( rc€; rzdici)ert
uit de croep zich hecït afgesplitgt or eerr pu:zeltocht te or-
gEniseren. Deze zal plaetsvinden op een drg dat iedereen van
óe familie aanwezig zal zijn. Or toch [,og iets te raden ov€r
te laten wordt hier €err brélnbreker c€lntroCuc€erd, Y'ieL ruit
de g roepssamenstelling duideli.5 k wordt . Tenmingt e , dat 1s cie
trcdoeling.

Onde rStaand€ puzzel is een soort locikwiz ( oncev€e r zoal'- die
ven vorig jaar) , waa rbiS door looisch denken de oplossinE ge-
vonden kan worden. (I.íoet kunnen... ) Deze ke e r ig geerr 5t reep-
schemB bijgeleverd. Uitgangspunten zljn 5 euto's waarin 5
groepen; één van de groepsleden 1s bestuurder ven de euto.

euto 1 aut o 2' auto 3 !'r eut o 4 euto 5

l-oJ
ot-
-otr
lIr

o
l-
E

x

Kees. Franci.s, Max,
Annemieke , Ma rg riet
Danny, Jacqueline,

Aanwijzingen

Hans, Lij nie,
, B€rtje, Ineke
John, L€nne rt ,

Voor de goede orde vermel-
den v,i j hie r de deelneme rs
Jan, Dick, Corrie, EIs,
, Danië1, €roy, Joë1,
Torr , Leny J.B.

1. De vier jongsten worden begeleid door slechts (

ouders en zitten in vier verschill_er,de auto's.

ít'aq

tan h un

7. (Echt)paren zijn gescheiden.
3. Geen van de euto's wordt bestuurd door een vrou, noch

door één van de gebroeders Berkman sr.
4. In de laatste twee euto's zitten vi.er personen in plaats

van vijf. De bestuurders hiervan zijn geen vaders; de be-
stuurclers van de auto's 2 en 3 nemen ieder hun (jongste)
zoon mee.

5. Danny en Margrj.et zitten in auto 2. Hierin zit tevens een
Hee rj ensdamme r .

6. Pe viJfde euto (ver)voert wel reclame maar géén kleine
kinderen. Hoewe1...-één van de meerijders i; Max.

7 . Lenne rt gaet met peppa .mee , Jacqueline ook .
B. Om Praktische redenen zijn spoorwegfanaten strikt gescheiden

gehouden. Dit geldt ook voor de Roiterdemse divisié, met uit-
zondering van twee. Deze laetsten gaan eIs eerste op pad.

. Hans en Leny passen op Annemi.eke. Kees vervoert o.a. een oom.. De enige Nurnansdorper zit bij Lijnie in de groep.

Tip: dit spel i-s ook revend te spelen, màar brengt we1 hetgevaèr ven vechtpartijen met zich mee.

P"iH t{
N B : Ëry'iz?fu1te
il^ r'J'tfi*,fi*a"

o
1C

* Wg.;g i'g"A vc»' b'l+.,-^d*t
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ín , rol( er nog iek tc nelder, d)€r
y,iHe wie-uen , hoilu, , dt)ergai ,

feuze.+1 of *,der rh7*u1 en /o/
Ltw'pe.^d eesTc+ts ? hbt sollint

eiLehou-tdal 1 bronsg re1
th aars batoilrl Ltorott 6l*sr *r -
f!h" L,e.z*ts . //e* up*t
ua)l* l»a-aaV slu-i t-t- lí" ,
hct ra-adf lgen vqa., m
6r?rrt líelsea oe/< *

Vrowute*t hoi&

Àls geea sndere

provin:ie is Limburg njl: oor scgeI. ei legerCen woorin dt

sngsl voor een vijondige en onbegrepe:: omgeving tol

uitdrukking lromt. Hel zijn verhqler, over verzonl<en legers,

weer*'ol ver.,, eeu wi g brqn dende Lo s teelhelen, spo} en de

bisschoppen en hooldloze jonkvrouwen. Ool de

onzekerheid ovet de loop von gre::zei komt in deze

verholen noqr boven, oÍ dit nu de grenzen von hel
grooÍschop, de dorpsEond oí hei eigen boelenlond
woren. Ia Mrdden'Limburg bijvoorbeeld vertelde merr zijn

kindelen op dontere herlsiovonden, qls er een gure wind
over de heidevelden rqqsde 'dot hel don soms gebeuí dot

de gloeige mon door de lucht rijdt. Don striikt hij neel op de

dsten der hoeftes en geselt de schoorsteen met vurige
lettingen. lflee u dcm, ols gij oÍ uw voorouders de

lcmdmetel omgekocht hebben om uw lond groler te meten

don hei inderdood is. Woni het kon dcn gebeuren dot de

schoorsteen door de vuurmon woldt stuk gegeseld, zodqt

het puin door de schouw op de wurploots valt. Don wordt

tetting in de hoad drukte, en hem bevql in zijn hemd het

Iand op te meten, nel zo long tol de wore grootte gevonden

wos. Àcn zijn verbronde vingers kon men dqn vool oltijd
de g,rondschelm herkennen.

Oo[ kon men 's nschts door de velden dolende
vuurmsnnen dsnllellen, die, zeulend mel een loodzwore
roodgloeiende steen, iommerden niet te welen wsq ze

hun pijnlijke losl neer moesien leggen. Dot wqren boeren

die tijdens hun leven grensstenen vezel hodden, ol
lcmdmelers die vols gemeten hodden.

Btd í
?

b lYtola.t rar4 Vrowu:ea hoi& lt
k Daetn atlaa a,l !
Utral"r bgk a.llq à Aet on,tuiw.
lhao, onö fs fiitaar*ttttd,
*tet zou hezl ?"d l.un,en ....
,( A.l sr,hlt+eftà*-. tut tact *lief*- bL

stast ,' & bibUolheL L; àtz.q
( ru.brieL geLsen, Re,uzsn . d.,Ërge-n e ,nt.)

It

{*l*"t^,*'ï"iryt4,ibft
DE OUDE }TOLEI{
GEHEET Yf,I'ST,TÀ{D, PU§ TN,ITIA YooR
EEN HEK$. DÍ, §IIEKÍX ITVET§EX, VfA EEN
GENEN,ITOE, EIEKIS,IC I TEIÍ.
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Deze uitoe've werci met cje m€Éste
zor_e. sanienoeste Id. Lr kan ecl-r ter
door de uitgÉver oeen errkefe Lén-
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