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Vandaag 
� Pe he1€nkegelcLub Verenigde

nenden uit Rimburg houdt V<;indaag (zaterdag) het ko
j 

nm?skegelen op de baan van
1 

cafe-dancing Galaxy in Nieu-
w_enhagen aan de Markt. 't Be-

l gint om 10 uur en om 21 uur is
er een gezellige avond in dekantine van camping 'De Watertoren' waar iedereen vanharte Welkom is. 

Bijkantoor 
! • Ton Gielen zal gistermorgen' vreemd opgekeken hebben. Zijn 
! Lollega's van de gemeente
j andgraaf hadden namelijk
1 
ten bord in zijn tuin geplaatst.et daarop de mededeling: 'Af
tltng bevolking gemeente andgraaf. Bijkantoor Ubach 
tver Worms. Heden gesloten'.
k�m werk bij de afdeling bevol-

1 �ng van de gemeente en is noraliter 24 uur bereikbaar voor 
�rne�:1-tezaken. Gisteren vierde 
d J zi1n zilveren jubileum en at betekende een dag 'vrij'. 

Vuurwerk 
1 '• Na koninginnedag 1987 mogen We constateren dat er twee• Programmapunten zijn die veel 
;ensen op de been brengen. In 

1 

8
e e erste plaats de braderie in ' runssum, daar kwamen dui' Zenden mensen op af. Als dat zo 

! d�orgaat zijn binnenkort de 
1 unnke!s op koninginnedag ge-
W<;><>n Weer open. De tweede pu
�liekstrekker is het .vuurwerk. n Hoensbroek kwamen don-· derttagavond wel erg veel men
sen een kijkje nemen. Het is heel moeilijk te schatten hoeveel mensen er waren maar na af
loop liep een ond�rwetse stroom 
tlk van de droomvijver waar 
� vuurwerk werd afgescho-

' naar het centrum van Hoensbroek over de Juliana
fernhardlaa:n en richting Lotroek en Ten Esschen waar veel 
�en de auto hadden staan.
k 

0mmige mensen moesten eentoa.rtier in hun auto wachten Voordat ze weg konden rijde� 
0mdat e r nog steeds zo'n massa Volk op straat liep dat er voorautomobilisten geen doorkomen aan was. Dus ......... komendJa.ar extra aandacht voor hetvuurwerk, dat schijnen de men! �n tenminste leuk te vinden.

1 v
eel knallen en pijlen, maar

, t 
00ral meer grondwerk. 't Por-ret van de koningin en de JB ge. dat is toch altijd leuk. 
uur? Tja ....... 

Herdenken 
i • Volgende week maandag is ; ::Odenherdenking. Deze herden
' b in1 g heeft kortgeleden nog in de , e angstelling gestaan omdat 
1 :en commissie speciaal met die 
1 i 

aak belast een onderzoek had 
i ngesteld naar de 4 mei-viering 
1 �n mogelijke alternatieven had , OOrgesteld. Maar voor de ver
! anderende inhoud van de do
t den.herdenking hebben we geen 
1 Commissie nodig. Die inhoud Verandert omdat de Nederland-se bevolking eigenhandig die 
1 g<>d_enherdenking heeft uitge-
1 

reid. Niet alleen worden de 
1 1lachtoffers van de Tweede We- ;., 
1 ;eldoorlog herdacht, maar veel-
1

1
��-worden in die personen die 

1 "Vt'."1l gevallen zijn de slachtof
/fers herdacht van het natio-
11aal-socialisme en feitelijke de 
/ � O.chtoffers van alle politieke 
1 rl-�chtsmisbruik. Maar ook her-
/ "-"nken we de slachtoffers van 
j � concentratiekampen, die al-
l �n maar omdat ze jood waren, 
: rl-�osexueel of zigeuner, wer-
1 "":n omgebracht. Rassendiscri-
t 111tnatie, discriminatie op 
t �rond van geaardheid, huids-
' t �u.r, geloof of politieke over-
1 �ging, daartegen wordt een 
i 'lll 

nklacht ingediend als bloe-
en worden gelegd bij de mo-

0umenten voor de gevallenen. 
'

de

e personen waar het direct na 
. Tweede Wereldoorlog om 

9ing, worden minder belang
�Jk naarmate de tijd vordertalhoewel we ze nooit mogen
tergeten) maar de ideeën blij-

en. De verkrachting van de
lltocratie en tolerantie van soli
�Clriteit en vrijheid, de vertrap-
1.�ng van het gevoel van mense-
8ik eigenwaarde, het misµlaat-

geweld, de uitroeiïng van 
�en; door de slachtoffer teectenken en de herinnering
�n dat vreselijke levendig te

Uden, blijven we hopelijk sa
�� waakzaam dat zo iets
·-vuit meer kan gebeuren. 

ONDERBANKEN - De carnavals
verenigingen in Onderbanken wil
len van het gemeentebestuur een 
hogere subsidie. Met name CV Sjil
vend Alaaf wil dat het gemeente
bestuur met meer geld over de
brug komt nu deze vereniging de 
organisatie van het jeugdcarnaval 
heeft overgenomen van de ter ziele 
gegane KWJ. In plaats van duizend 
gulden wil Sjilvend Alaaf tweedui
zend gulden hebben. CV De Kee
scheknup van Bingelrade wil 
graag wat meer reductie op de con
sumptieprijzen in het gemeen
schapshuis en CV De Zeemplek
kesj in Merkelbeek wil een goede 
verdeelsleutel om financiële pro
blemen te voorkomen. 

De carnavalsverenigingen hebben
de financiële wensen in een brief
aan het gemeentebestuur kenbaar
gemaakt. Maar het gemeentebe-

Carnavalsverenigingen 
willen meer subsidie 

stuur denkt niet dat de CV's te hel- Schinveld meer geld nodig heeft 
pen zijn. In een nota over het 'carna- voor de organisatie van het carna
valsprobleem' wordt gesteld, dat valsfeest voor een kern met vijfdui
alle verenigingen in de welzijnssec- zend inwoners, dan carnavalsvere
tor er in subsidiëring de laatste ja- nigingen in kleinere kernen. We 
ren. op achteruit zijn gegaan, maar moeten hierover maar eens praten 
dat voor carnaval dezelfde bedragen in de commissie 'algemene- en wel
zijn uitgetrokken. ,,Het ligt aller- zijnszaken', want daarvoor is deze 
minst in de rede het carnavalsbud- nota bedoeld," 1egt wethouder Boy 
get te verhogen ten koste van ande- Goossens uit. 
re werksoorten binnen de welzijns-
sector", aldus de nota. ,,We hebben 
geen geld, dus een verhoging zit er Schinveldniet in, hoewel ik me kan voorstel-
len dat de carnavalsvereniging van Behalve het financiële probleem 

speelt in Schinveld ook nog een
probleempje tussen de carnavals
vereniging Sjilvend Alaaf en de ho
reca-ondernemers en de CV De
Uule, die als onderdeel van de
Stichting Ouderenwelzijn jaarlijks
een carnavalsavond houdt. Sjilvend
Alaaf en de horeca hebben wat one
nigheid over het te houden 'auw
wieverbal'. Datum, maar ook zaal
huur en de verdeling van de onkos
ten spelen daarbij een rol. 

Afgelopen carnaval hield de horeca
op vrijdag 'auw wieverbal' en de
carnavalsvereniging op zaterdag,
maar dan in gemeenschapshuis 't
Kloeëster. ,,Ik hoop echter dat we
ook in dit opzicht tot een betere sa
menwerking kunnen komen in onze
gemeente. Dat komt het carnaval
ten goede en daar zijn we tenslotte
alleen maar mee gediend," meent
Goossens. 

Bezuinigingen De Weverziekenhuis niet helemaal gehaald 

ennu 

' 

• Tijdens de traditionele 1 mei-viering van de PvdA-Brunssum ging het er gisteren luchtig aan
toe. SociaListische voormannen hielden op deze Dag van de Arbeid in Brunssum geen zware
speeches, maar speelden een partijtje 'politiek ganzebord'. De kandidaten, waaronde� _T'U!e�de
Kamerlid Rein Hummel en wethouder John van Dijk van Brunssum, moesten daarbiJ pittige
vragen beantwoorden over de geschiedenis van de vakbeweging en de socialistische beweging
in onze streken. Uiteindelijk was het geen politicus die als eerste over de streep kwam. Theo Of
fermans, directeur van Humanitas Limburg, maakte als eerste de 50 punten vol.

'Niernand van betekenis bekleedt kaderpositie' 

PvdA: CDA heeft 
OM al OJ;!g�geven 

HEERLEN - Het CDA wekt 
de indruk de Oostelijke Mijn
streek eigenlijk al te hebben 
'opgegeven'. Die voor zijn 
partij prettige boodschap 
had PvdA-Tweede Kamerlid 
Rein Hummel gisteren voor 
de 1 mei-vierders van de 
Heerlense PvdA. Hummel 
heeft die indruk gekregen, 
omdat 'van de kaderposities 
binnen het CDA, of het nu 
gaat om een van beide Ka
mers of de Staten of het colle
ge van GS er niemand uit de 
Oostelijke Mijnstreek een rol 
van betekenis speelt' .. 

Om de PvdA, die de wind toch al in 
de zeilen heeft, daar optimaal van 
te laten profiteren is, volgens Hum
mel, van de socialisten in de Ooste
lijke Mijnstreek een zeer sterk per
soonlijk engagement noodzakelijk. 

Eilandje 
Toch staat Hummel niet uitslui
tend te juichen bij de teloorgang 
van de invloed van de Oostelijke 
Mijnstreek binnen het CDA: .,Se
dert het vertrek van René van der 
Linden naar het kabinet is de in
vloed van het Limburgse CDA in 
de fractie van de Tweede Kamer en 
daardoor in de Kamer practisch tot
te verwaarlozen omvang teruggelo-

( ADVERTENTIE) 

pen". 
Een groot deel van de toespraak
van Hummel ging over de nood
zaak om de grote winst van de 
PvdA _bij de verkiezingen van de af
gelopen jaren vast te houden. 'Meer
naar de kiezers toe', is de les die 
Hummel zijn partijgenoten voor
hield. ,.Laten de GS-leden daartoe 
gestimuleerd door de Statenleden
maar van hun eilandje afkomen en 

· naar de gemeenten in de provincie
trekken om samen met onze lokale 
bestuurders een maximum aan po
litieke invloed uit te oefenen."

In zijn toespraak liet Hummel
geen spaan heel van de plannen
van minister De Korte (een 'rege
rings-risicofactor' volgens het
PvdA-Tweede Kamerlid) met de
!PR-regeling. Zoals bekend wil De
Korte in het kader van deze rege
ling alleen nog investeringen ex
tra subsidiëren die meer dan 75 
arbeidsplaatsen opleveren. 

Net als de Limburgse Werkgevers
voorzitter drs J. Smeets vindt 
Hummel het criterium van 75 ar
beidsplaaten onmogelijk om mee 
te werken. Meer ziet hij in de ge
dachte van dezelfde Smeets om de 
provincies de middelen voor de
IPR zelf te laten beheren. ,.Dan
kunnen we er tenminste van verze
kerd zijn dat niet voor de zoveelste
keer op een Haags ministerie een
regeling wordt verzonnen die zich
in elk geval ook kenmerkt door een 
volstrekt gebrek aan ook maar de 
minimaalste geografische kennis
van dit land." 

HEERLEN Dertien ver
pleegkundigen van het De 
Weverziekenhuis in Heerlen 
hebben definitief hun ontslag 
gekregen. Het ziekenhuis van 
Heerlen kampt met ernstige 
financiële problemen. Daar
om werd al eerder aangekon
digd dat als de bezuinigingen 
niet gehaald zou worden er 
ontslagen zouden vallen en 
dat is nu dus inderdaad ge
beurd. 

Zeven miljoen gulden moet het De
Weverziekenhuis zien te bezuini
gen. In eerste instantie werd geke
ken of dat via maatregelen in de ma
teriële sfeer te halen zou zijn. ,,Halen
.we het niet, dan moeten er helaas
ontslagen vallen", zei een woord
voerder van het ziekenhuis eerder
toen de bezuinigingsmaatregelen
werden bekend gemaakt. 

Het blijkt nu dat de bezuinigings
taakstelling niet is gehaald. Van de
negentien leerling-verpleegkundi
gen die in februari hun eindexamen
deden zijn er zes al naar elders ver
trokken, dertien hebben veertien
dagen geleden te horen gekregen
dat er een collectieve ontslagaan
vraag is ingediend en gisteren heb
ben ze van het Gewestelijk Arbeids
bureau een brief ontvangen dat die
aanvraagd is goedgekeurd. 

Een tweede groep leerlingver
pleegkundigen doet in september 
eindexamen. Voorlopig is voor 
deze groep nog geen ontslag aange
vraagd. Het is nog niet duidelijk 
wat men hen zal gebeuren; daar
over zal pas in september een be
sluit genomen worden. 

Eremedaille 

voor W. Dado 
BRUNSSUM - In de opsom
ming van de onderscheiden 
Limburgers bij gelegenheid 
van koninginnedag is abusie
velijk de naam van de heer 
L. W. Dado uit Brunssum niet
vermeld. Hij ontving de ere
medaille, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau. in
roud.
De heer Dado is plaatsvervan
.rend bedrijfsleider bij Assem
blage Bedrijf Bünerg van
de Stichting Bedrijven van
het Fonds voor Sociale Instel
lingen (SBF) in Brunssum.

( ADVERTENTIE) 

an1, 
st in styling 

Mode for men & girls 

Tom Taylor 

Tripper 
Ball Rille 

Mexx Think Pink 

Love Cracker 

Wrangler 

Double duty 

Dautzenbergstr. 27 Heerlen 
(t.o. Vroemen-Thissen) 

Theaterpassage 7 Kerkrade

• De schade aan de apparatuur was enorm.

HEERLEN - In de
Streekschool aan de 
Rector Driessenweg 
in Heerlen heeft in 
de nacht van don
derdag op vrijdag 
een brand gewoed 
die een enorme 
schade heeft aange
richt aan de appara
tuur en behoeve van 
de cursussen (voor
namelijk op het ge
bied van bijscho
ling) die er gegeven 
worden. Volgens de 
brandweer heeft de 
directeur van de 
school die schade 
geschat op een mil
joen gulden. 

Miljoen schade 
bij brand in 
Streekschool 

blust maar - naar
verwachting - had
het toen al een et
maal gesmeuld in
het gedeelte van de 
school. Door gebrek
aan zuurstof breidde
het vuur ziêh met
verder uit. 

school stonden veel
apparatuur voor
electro-techniek en
metaal-techniek en
computers. Aan die
apparaten is nu dus
behoorlijke schade
ontstaan. 

De Heerlense brand
weer heeft gister
morgen direct de
binnenbrand ge-

Twee houten wan
den brandden af en
het plafond werd
ook flink bescha
digd. In het bewuste
gedeelte van de

Omtrent de oorzaak 
van de brand is nog 
niets bekend. 
Brandweer en poli
tie stellen een on
derzoek in. 

Opening verbouu,d kantoor 1 leer/en op � 111ei 

AMRO-hanken 

Z-Limhurg gaan

meer samenwerken 

• 

ID 

HEERLEN - In de komende maan
den zullen de AMRO-kantoren in 
Heerlen en Maastricht nauwer 
gaan samenwerken. Bepaalde ad
ministraties worden uitgewisseld 
en er komt één personeelsafdeling. 
Dat zei districtsdirecteur H. Hol 
deze week op een persontmoeting 
over de opening van het vernieuw
de AMRO-gebouw in Heerlen. Tot 
op heden staat de Heerlense 
AMRO-vestiging op de tweede 
plaats in de Limburgse AMRO
hiërarchie. Maar volgens een van 
de Heerlense directeuren, de heer 
Sweers, hebben Heerlen en Maas
tricht altijd nauw samengewerkt. 
Zo is Sweers vice-directeur van 
het district Limburg. 

Voor een bedrag van tien miljoen 1s 
het Heerlense bankkantoor op
nieuw ingericht, van allerlei geavan
ceerde technische apparatuur voor
zien, en is een deel van het gebouw,
aan de zijde van de Geleenstraat,
vernieuwd. Ook de beveiliging is
aangepast aan de eisen van deze
tijd. 

Automaat 
De balie loopt na de verbouwing, in
tegenstelling tot vroeger, dwars
over de begane grond van het ge
bouw. Vandaar uit kan de klant ook
de administratieve medwerkers van
de bank zien zitten op de bovenste
etage. Uniek in Limburg is de geld
automaat, waar men zeven dagen
per week, en 24 uur per dag geld kan
afhalen. In tegenstelling tot bijvoor
beeld een stad als Tilburg, waar
men voor het eerst een geldauto
maat invoerde, bevindt de geldauto
maat zich binnen in het bankge
bouw. De klant kan via een magne
tische strip een deur openen om
daarna ongestoord en tussen geslo
ten deuren geld af te halen. 

Kleuren 
Aan het kantoor dat in 1969 ge
bouwd werd is bijna alles veran
derd. De buitenmuren waren aan re
novatie toe. Alleen de steunpilaren, 
waar ook de flats boven het bankge-

Bosbrand 

Kerkrade 
KERKRADE -:- Gistermiddag 
heeft een bosbrandje gewoed 
in het Kaffeberbos in Kerkra
de. 

De brandweer van Kerkrade 
was geruime tijd bezig met het 
blussen. 
Struiken en kleine bomen vie
len - aan de rand van de Groe
ne· Long - ten prooi aan de 
vlammen. 

bouw op rusten,. herinneren nog aan
het gebouw van weleer. Met name
de kleurenstructuur binnen geeft de
bank een zeer modern aam:ien. 

Op 8 mei zal burgemeester Van 
Zeil de bank officieel openen. Dan 
zal ook de voorzitter van bestuur 
van de AMRO mr. R.J. Nelissen een 
toespraak houden. Op zaterdag 9 
mei houdt de bank Open Huis, 
waar iedereen zich kan overtuigen 
van de vernieuwingen die de bank
heeft ondergaan. Rond de bank zul
len zich dan allerlei festiviteiten
afspelen zoals de presentatie van
de grootste vlaai ter wereld. 

Eén postcode 
voor Landgraaf 
LANDGRAAF Landgraaf 
wordt nu ook door de PTT offi
cieel als woonplaats erkend. 
Binnenkort komt de gemeente 
voor het eerst onder die naam 
voor in de postcode- en telefoon
boeken en verdwijnen Nieu
wenhagen, Schaesberg en 
Ubach over Worms. Gisteren 
werd de eerste kaart met de 
nieuwe benamingen van de drie 
postkantoren overhandigd aan 
wethouder Bonten. Deze zei erg 
blij te zijn met de nieuwe ont
wikkeling en sprak over een 
'historisch moment'. Het PTT• 
kantoor in Nieuwenhagen zal 
voortaan kantoor Landgraaf 
gaan heten, het kantoor in 
Schaesberg krijgt de naam 
Landgraaf-Kerkplein en het ge
bouw in Ubach over Worms 
wordt Landgraaf-Hovenstraat. 

Tot nu toe kwam 'Landgraaf
niet in het postverkeer voor,

. maar de naam is met ingang van
1 mei opgenomen in de 'burger
lijke stand' van de PIT. De ge
meente heeft nu eigen postcodes 
en zal ook in het nieuwe tele
foonboek vermeld staan onder
de nu vijf jaar oude naam. De
wens om alle inwoners van de
drie kernen onder een noemer te
vermelden werd al in de begin
periode van de herindeling geuit.
Sinds 1982 wordt in rijbewijzen
en in paspoorten alleen nog maar
Landgraaf vermeld en het zou
problemen kunnen veroorzaken
als men niet kan achterhalen dat
Nieuwenhagen, Schaesberg en
Ubach over Worms daaronder
vallen. 

De PIT heeft al naar 15000 adres
sen setjes van tien adreswijzi
gingskaarten gestuurd, waarop 
de nieuwe postcode met woon
plaats vermeld kunnen worden.
Omdat d1rekteur Helwig van de
postkantoren Landgraaf, op deze 
manier een bijdrage heeft gele
verd aan de promotie van de ge
meente. kreeg hiJ gisteren vijf 
vla's van wethouder Bonten. 
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	Gewapend aan de koffiepluk... Geen zeldzaam tafereel in het altijd rumoerige Middenamerikaan se Nicaragua. De – gebaarde met het half automatisch machinepistool in het midden van de foto is Kristian Tor es (27), lid van het Centraal Comité van de Sandinistische jeugdbeweging De Negentiende Juli.
	Dit is een nieuw prototype van de Franse vliegtuigfabrikant Dassault, tijdens een speciale testvlucht boven een vlieg dekschip. Het toestel wordt mogelijk aangeschaft door de Franse marine. De foto is gemaakt tijdens een presentatie voor de Britse marineleiding.
	MISS PIGGYin een 'pikante pose', vanmiddag weer van de partij in een aflevering van Jim Hensons komische poppenserie The Muppet Show" – Super Channel, 18.00 uur.
	Minister Brinkman van WVC heeft vrijdag in Maastricht de officiële heropening verricht van het grondig verbouwde en heringerichte Bonnefantenmuseum. De minister liet zijn gelukwensen vergezeld gaan van een geschenk in de vorm van de overdracht in permanente bruikleen voor de afdeling oude kunst van een collectie van 120 Italiaanse schilderijen uit de periode 1300 tot 1500. Volgens Brinkman heeft deze collectie van de Rijksdienst voor Beeldende Kunst thans een waardig onderdak gevonden en kan zij nader bestudeerd worden. De overdracht symboliseerde hij in de aanbieding van één schilderij, een Madonna met kind van Phüipmo Lippi van rond 1470 aan directeur A. van Grevenstein (links op de foto) van het museum.
	...als in het, zo te zien vrij barok ingerichte, vakantiehuisje waar de elf gijzelaars een bange nacht doorbrachten. FOTO WIDDERSHOVEN " Gisteren was de technische recherche druk bezig met het nemen van vingerafdrukken, zowel in de bankkluis (zie de lege geldcassettes op de achtergrond)....
	Limburgs Dagblad
	LANDGRAAF – Atletiek '87. Een vooruitblik op een nieuw seizoen met bekende en onbekende personen. De aanloop naar het WK in Rome en recreatief bezig zijn, verpakt in drieëneenhalve pagina, compleet met ranglijsten en toernooikalenders. Sport en kunst, twee totaal verschillende werelden, maar toch met bepaalde raakvlakken. „Atletiek is een vorm van kunst". Het is een van de artistieke ontboezemingen van Lou Thissen, de maker van deze 'gouache' ('n bepaalde kunsttechniek). De titel van het door de Landgraafse kunstenaar vervaardigde werk heet: 4.90 m. Het verwijst naar de hoogtes die doorgaans worden behaald door tienkampers in de discipline polsstokspringen, in dit geval de Brit Daley Thompson. Werk van Lou Thissen, die '4.90 m' op een doek vervaardigde van 100x65 cm, is regelmatig te bewonderen in de Art Gallery in Amsterdam. Lou Thissen is tevens een van de kunstenaars die na een strenge voorselectie medio juli werken mag vertonen tijdens de Trajecta '87 in de Maastrichtse Eurohal.




