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De mijnen opdoeken?
Limburg vormt front!

Alle politieke families en vakbonden eensgezind -
«Saneringsplan» nog rampzaliger dan eerst gedacht

Op initiatief van de Limburgse burgemeesters is gisteren te Be-
ringen een «overleggroep van Limburgse politici» samengekomen
om de dreigende mijnsluitingen in deze provincie en een mogelijke
algehele liquidatie van de Kempense steenkoolnijverheid te bespre-
ken. Alle politieke formaties waren vertegenwoordigd. De drie vak-
bonden hadden zichzelf uitgenodigd op dat forum waaraan op voor-
hand geen ruchtbaarheid was gegeven. Zo'n vijftigtal afgevaardigden
uit alle mijnen konden in een soort van «publieke vergadering» van
gedachten wisselen met de politici. Opzet was op de eerste plaats een
«breed Limburgs front» te vormen en actiemogelijkheden voor de
/eer nabije toekomst uit te stippelen. Er was sprake van een « r n i i i i -
niuiiiprogramina» dat - als het niet gevolgd wordt — voor eender wel-
ke regering /on stuiten op een massale verwerping van Limburgse
zijde. 7x> vlug mogelijk komen er contacten, met de K.S., met de na-
tionale regering, met de Vlaamse executieve. «Dringende besprekin-

gen» want - zo werd gehoord - het is vijf na twaalf voor Limburg.
Eind vorige week is er vanuit het directiecomité van de K.S. een plan
uit de bus gekomen dat méér dan ongerustheid wekt. Interpretatie
vanuit de vakbonden: dit is geen sanering meer; dit komt neer op de
ontmanteling van de Limburgse mijnen.

Wat deze krant aan het licht bracht toen de paniek te Winterslag
de kop opstak blijkt niet alleen waar; de vooruitzichten zijn nog veel
somberder, niet enkel voor deze mijn of voor de andere zetels, maar
ook voor de werkgelegenheid in de streek van Genk - die op vrijwel
niets terugvalt - en voor de relatieve welvaart in deze pro\incie die
zoals geweten geteisterd wordt door een werkloosheidsgraad van
ruim één kwart van de actieve bevolking. In vakbondskringen wordt
gezegd: dit zogeheten saneringsplan is de doodsteek voor Limburg.

/,, v \trdtrnpbl: 5

Buchmesse Spaarkasbediende van Bree
bouwde op klantenkosten

Op de internationale boe
kenbeurs deze week in Frank-
furt, de grootste ter wereld,
was de enige Vlaamse auteur
van rang niemand minder dan
Jean-Marie Pfaff. Samen met
collega Sepp Maier heeft de
beroemde doelman een boek
over keepen geschreven. Dat
het een bestseller wordt, lijdt
geen twijfel. Overigens stond
het internationale evenement
in het teken van de grote con-
currentie van het boek, name-
lijk de nieuwe media. Kan het
boek zich temidden van het vi-
suele geweld handhaven, is het
boek nu na jarenlange waar-
schuwende geluiden toch ten
dode opgeschreven? Een im-
pressie in Cultuur op Zak, bh.
4

2.180.000 fr. verduisterd
Een spaarkasbediende van Bree.

die enkele jaren geleden te hoog
had gemikt bij de bouw van zijn
woning en daardoor in de schulden
was geraakt, is zaterdag jl. door
onderzoeksrechter Luyckx \.'i\
Tongeren aangehouden weg»1 ,\
valsheid in geschrifte, gebruik er-
van en verduistering van 2.180.0OO
fr. ten nadele van klanten van zijn
Firma.

De 38-jarige Georges Vanherck

van Bree was als bediende aange-
steld bij het Breese filiaal van de
maatschappij voor verzekeringen,
hypothecaire leningen en spaar-
kas Assubel. Nadat hij einde van
de zeventiger jaren te Bree een
v- ming had gebouwd, geraakte hij
meer en meer in financiële moei-
lijkheden bij de aflossing van de
bouw- en inrichtingskosten van
zijn huis Om dit gat op te vullen
begon hij vanaf 1981 geld van As-
^.ubel-klanten voor beleggingen in

eigen zak te steken. Hij overhan-
digde hen fictieve kwijtingen,
maar stortte het geld niet door
aan de hoofdzetel te Hasselt.

Op deze wijze heeft hij zowat
2.180.000 fr. achterover gedrukt
zonder dat iemand lont rook. Zijn
geluksster zou evenwel woensdag
jl. plotseling verdwijnen, toen een
van zijn klanten anderhalf mil-
joen kwam terugvorderen, die hij
bij hem destijds voor belegging

had overhandigd. Vanherck kon
vanzelfsprekend dat geld niet te-
ruggeven en ook niet terugvorde-
ren van zijn hoofdzetel, waar het
nooit was toegekomen. Hij meld-
de zich te Hasselt, in de zetel van
deze stad, die bij de politie, die
hem doorzond naar haar collega's
van Bree En zo kwam Vanherck
terecht bij de Tongerse onder-
zoeksrechter, die hem in arrest
nam.

L.S.

Containermuur
voor Tongeren ?
Voor reconstructie oude wallen
Uit goede bron is zondag ver-

nomen dat de Centrale Stuur-
groep van 'longeren 2000 enkele
dagen geleden een enorm ambi-
tieus container-project voor
principiële goedkeuring heeft
voorgelegd aan de raad van be-
heer van de V.Z.W. Tongeren
2(MM>. Het project, van de hand
van een Tongerse architect, zou
erin bestaan om de middeleeuw-
se wallen en een aantal stads-
poorten door middel van contai-
ners te reconstrueren.

Het nieuws lekte uit nadat de
Centrale Stuurgroep van Tonge-
ren 2000 de/er dagen besprekin-
gen voerde met de Tongerse fi-
nanciële instel l ingen, die voor
sponsoring werden aangezocht.
In ile raad van beheer zou de

realisatie op gemengde gevoe-
lens zijn onthaald, vooral omdat
het hier gaat om een tijdelijke
reconstructie van de historische
stadsmuur, project dat een slor-
dige 28 miljoen frank zou kos-
ten.

De opzet is gigantisch: 650
containers met /es treinen van
Antwerpen naar Tongeren
transporteren Deze monumen-
tale gevaarten in de vorm van
een muur of poorten opstapelen
en afwerken naar getrouw beeld
en gelijkenis van een heuse mid-
deleeuwse wal waarop een
schi ldknaap en een ridder met
kruisboog kunnen plaatsnemen
en de wacht houden.
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Geen water:
verffabriek
brandt af!

Zondagmorgen heeft een
felle brand miljoenen-
schade aangericht in de
verffabriek C.P.B, gele-
gen aan de Ransberg-
straat 26A te Neerlinter
(Linter). De blussings-
werken, die door de
brandweerkorpsen van
Tienen en Leuven wer-
den verricht, werden
enorm gehinderd door
een gebrek aan water.
De oorzaak daarvan
blijkt gelegen te zijn in
het feit dat de waterlei-
dingsbuis, die door deze
straat loopt, te klein is.

(Foto: Chantal Rotsaert)

Anderlecht
alleen leider

n l

Anderlecht (op de foto Enzo
Scifo) is alleen leider in de hoog-
;te voetbalklasse. Het won zelf

et 1-0 van Kortrijk, terwijl
'Gent bij Waregem verloor. On-
deraan speelde Waterschei 0-0
op Beerschot. Kampioen Beve-
'ren verloor - een week na de ne-
derlaag op Racing Jet - nu op
eigen veld van Cercle Brugge...

In tweede klasse komt Charle-
roi op gelijke hoogte van Tonge-
ren. Beringen versloeg Molen-
beek, Hasselt won van Boom en
de twee Limburgse derby's
(Winterslag-STVV en Eisden-
Overpelt) eindigden op een ge-
lijkspel.

Alain Prost won de G.P. van
Duits land 1 - 1 en drijft de span-
ning in de titelstrijd ten top.
Lauda heeft in de W K-stand nog
4,5 punten voorsprong...

Kelly won met groot gemak
Blois-Chaville. Over zijn
krachtsexplosie en de overige
sportgebeurtenissen van het

-weekend informeren we u uitge-
' breid op de sportpagina's. U kan
er terecht vanaf bladzijde 11.

LOTTO
(officieus)

40ste lot totrekking van za-
terdag 6 oktober:

Winnende nummers :
l - 4 - 30 - 33 - 39 - 40

Bijkomend nummer : 28.
A a n t a l ingegeven formulie-

ren (ongeveer): 2.300.000
Globale m/et (ongeveer) :

286 miljoen Ir.

TOTOX
Wedstrijden eindigend op

gelijkspel:
2 - 7 - 8 - 5 - 1 5

TOTO 12
Toto 12. wedstrijd nr. 40 van
7 oktober 1JS4:
2- 1 - X - l - l - l - X - X - l -
2 - X - l

TIERCÉ
EN

QUARTE
(Nr . 16, Fop. was niet aan

de s tar t ) .
l i t s l a g :

12- 1 8 - \^ - 19
Opbrengst Quarté:
I n volgorde:

154.704 fr . /20fr .
Niet in volgorde:

12 .892f r . / 20 fr.
Bonus: 350 f r./20 fr.
Opbrengst Tiercé:
In volgorde:

28.325 fr . /20 fr.
Niet in volgorde:

5.665 fr . / 20 fr.
Bonus: 90 f r . /20 fr.
Trio:
Opbrengst: 8.416 f r . /20 fr.
Winnend koppel:
Opbrengst: 1.546 f r./20 fr.

FRANSE
TIERCÉ

(/aterda}>)

Aankomsten:
3 - 1 2 - 5

Opbrengsten:
In volgorde: 1.431,80 FF.
Niet in volgorde:

265.40 FF.
Koppel: 79.30 26.10 -

58.20 - 24.90

(/ondag)
Aankomsten: 8 - 22 - 14
In volgorde: 77.00 FF.
Nie t m volizorde:

15.40 FF
Winnend koppel: 5.10 - 3.50

- 10,70-9,10

TTB-dag
succes

M i n i s t e r v a n Verkeerswezen
i-n l'TT, Herman DeCroo, toon-
de /ich /omlag hi|/onder opge-
togen over de reeds bekende re-
s u l t a t e n van de tweede trembus-
cj.ig « I - e n geweldige promotie
\ooi het openbaar vervoer» , al-
dus de min is te r . «Vooral nu
voor de eerste maal op nationaal
v l . i k actie wordt gevoerd».

t r e k p l e i s t e r s , /o vervolgde de
h De Croo, waren onder meer
ile Belgische k u s t , Brugge en
( i e n t voor wat het Vlaamse
landsgedeelte betreft. Voor Wal-
lonië dienden extra-treinen te
worden ingelegd r ich t ing Namen
en I . u i k . t e r w i j l de eerste trein
u i t Aa r l en , ook al diende te wor-
den ontdubbeld. Ook voor de
toeristische windroos van Brus-
sel, niet onder meer het spoor-
WL'ginuscum, bestond ruime be-
langs te l l ing . Ken en ander bleek
int de waarnemingen van zowel
de buurtspoorwegen als de
spoorwegen en de verschillende
MIV's . Met zelfs de zon erbij
l i | k t het wel of alles vandaag
mee /n» , a l d u s De C roo.

Kunst en
Kunst Maken

«Kunst en Kunst Maken» is de
titel van de project-tentoonstel-
ling die zaterdagavond in CC-
Hasselt werd geopend. Door
Dré Steeman werd deze titel in
letterlijke zin ervaren. Middels
een ludieke happening maakte
hij het talrijke publiek opmerk-
zaam op het ongewone karakter
van de expositie. Als een bizar-
re figuur mengde Dré zich tus-
sen het publiek en pakte er uit
met allerhande toestanden,
waarbij de stofzuiger een be-
langrijke rol speelde. Al stofzui-
gend werd een immense ballon
opgeblazen en tot grote verbijs-
tering van het publiek tot ont-
ploffing gebracht. Andere onge-
wone acties waren zijn zelfge-
monteerde versie van «Kunst/a-
ken», een strijkactie en een re-
ceptie waarbij niemand drank
kreeg.... Meer hierover leest u
op pag. 8.

(Foto Jos Gijsels)

Pater Schillebeeckx
weer op het matje

Vaticaan spant derde proces aan
rooms-katholieke theoloog Dr. Edward Schillebeeckx heeft Ratzinger met door RonDe rooms-katholieke theoloog Dr. Edward Schillebeeckx heeft

zich vorige maand bij kardinaal Ratzinger van de Vaticaanse congrega-
tie voor de geloofsleer, die waakt over de zuiverheid van het rooms-ka-
tholieke geloof, moeten verantwoorden voor zijn theologische opvattin-
gen. Dit heeft Schillebeeckx, oud-hoogleraar te Nijmegen, zondag in
het nieuwe Ikon-radioprogramma «Het vijfde deel» bekendgemaakt.

Het is de derde maal dat het Vaticaan een proces tegen Schillebeeckx
heeft aangespannen. Bij vorige gelegenheden is het niet tot een \eroor-
deling gekomen. Die kans acht Schillebeeckx nu wel aanwezig. Hij zei
alles te zullen doen om een veroordeling te voorkomen, «maar ik zal
ook niet ontrouw aan mezelf worden».

Het Vaticaan onderzoekt nu Schillebeeckx had aan zijn ge-
het boek «Kerkelijk Ambt» uit sprek met Ratzinger geen rucht-
1980. Daarin bepleit Schille- baarheid wi l l en geven om het pro-
beeckx de mogelijkheid dat in be- ces tegen de Braziliaanse bevrij-
paalde uitzonderlijke gevallen een dmgstheoloog Boff niet in de
leek kan voorgaan in de eucharis- schaduw te stellen,
tie. Eerder stonden zijn opvattin- Schillebeeckx, lid
gen over de secularisatie en de
christologie ter discussie

der Dominicanen,
Ikon-radio dat het

van de orde
zei v oor de
gesprek met

Ratzinger niet door Rome was
aangevraagd, maar door zijn
eigen generaal-overste, de Ier Da-
mian Alovs ius Byrne. De brief
van kardinaal Ratzinger. die
Schillebeeckx begin augustus ont-
ving, was een soort u l t imatum.
Om dat te voorkomen had Byrne
een gesprek met Ratzinger voor-
gesteld. Schillebeeckx noemde het
een «open gesprek».

Byrne heeft twin t ig jaar in La-
tijns-Amerika gewerkt en midden
ir. de bevnjdmgstheologie ge-
staan. «Hij heeft me door dik en
dun verdedigd», aldus de Nij-
meegse theoloog over z.ijn gene-
raal-overste, die aan het gsprek
had deelgenomen.

fd-ev verder op hl:. 3


