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Product van Nieuwenhaagse sn1alfilmer
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NIEUWENHAGEN - De film "Re
tour" van de Nieuwenhaagse ama
teursmalfilmer May Quaedflieg is
op het Wereldfestival van Ama
teurfilmers (Unica) in het Euro
gresgebouw in Aken onderschei
den met een bronzen medaille_ Het
is voor de tweede keer dat de Nieu
wenhaagse filmer een dergelijke
onderscheiding in de wacht sleept.
In 1976 behaalde hij met zijn teken
film Oh Mona Lisa" op de Unica in
" eveneens brons. Op het we
Wenen
reldfestival in Aken werden 106
films afkomstig uit 25 landen
beoordeeld_
"Retour" van May Quaedflieg is een
tien minuten durende film die han-
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Pijnlijk

Zaterdag is een me1sie ge
wondgeraakt toen ziJ met
haar ouders stond te kijken
naar parachutisten die op het
Burgemeester van Gruns
venplein in Heerlen wilden
landen. Wat een feestelijke
gebeurtenis had moeten wor
den, werd een pijnlijke aan
gelegenheid. Het is eigenlijk
een wonder dat er niet meer
ongelukken zijn gebeurd. Twee parachutisten waren gelukkig zo wijS
om het platte dak van het vroegere VVV-kantoor als landingsplaats
te kiezen. De gebeurtenissen van zaterdag tonen aan dat parachute
springen bij gelegenheid van bijzondere evenementen in goede ba
nen moet worden geleid. Het gedeelte van het Burgemeester van
Grunsvenplein, waar de parachutisten moesten landen. was te klein
en de afzetting onvoldoende.
Omdat het steeds vaker gebeurd dat parachutisten worden ge
vraagd openingen en andere volksfeesten luister bij te zetten, is het
zaak strengere bepalingen op te stellen omtrent de organisatie op de
grond. Anders gebeuren er misschien nog echte ongelukken.
W.O.

delt over de mysterieuze terugkeer
van een reeds lang overleden meis
je. Dit Roald Dahl-achtige gegeven
lokte volgens het juryrapport tij
dens het festival bij zowel de jury
als het publiek veel discussies uit.

Hierdoor werd "Retour" tot een van
de meest opvallendste films uitge
roepen. Ook werd in het juryrapport
veel lof toegezwaaid aan de subtiele
cameravoering en de perfecte span
ningsopbouw.
May Quaedflieg heeft ruim één jaar
aan het tot stand komen va'l deze
film gew erkt. De opnamen voor de
ze film werden gemaakt in Eygels
hoven, Elsloo, Klimmen en Maas
tricht. De hoofdrollen in deze pro-

• Máy Quadvlieg tijdens het monteren van zijn bekroonde
film.

ductie werden vertolkt door Ine derwijzer Jef Caelen... Retour" be
Kirchberg uit Nieuwenhagen, actri haalde in 1981 tijdens de Limburgse
ce bij het Limburgs Jeugdtoneel en smalfilmfagen goud en plaatste zich
de Nieuwenhaagse toneelvereni eveneens in 1981 bij de nationale
ging Kiekes Wead; Huub Hanssen "Ten Best". Op het wereldfestival in
uit Nieuwenhagen eveneens van Aken werden vier Nederlandse
Kiekes Wead en de Spaubeekse on- films vertoond.
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Twintig bewoners dienen bezwaarschrift in bij GS

·
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In
, Vr oeger t. tJ d en, toen er nog
f'1 tv, geen teletekst. geen su
l.eten en geen glasvezelkabel.s
üriden en het nieuws op heel
1 tr ager manier rond de
rdbol reisde dan thans. toen
� d e dorpsomroeper nog een
l'tgrijke taak. Hij vertelde
llle nsen op gezette tijden wat
Qebeurd was, welke besluiten
· burgemeester had genomen
Wanneer er geslacht mocht
den. Zo'n ouderwetse dorp
roeper. die vroeger de taak
n de krant vervulde, liep za
d.ag nog eens in Bingelrade
d ter gelegenheid van de
boerenbruiloft.
ll!ge[raadse
Qrdige bijkomstigheid is dat
tel Goffm. de eendagsomroe
Van ingelrade, in zijn da
t Jkse B
leven ook wat met de
l
?n t te maken heeft. Hij werkt
.J het Limburgs Dagblad, niet
J de produktie van het
leuivs, maar op de afdeling
JQr supersnelle computers het
1tttnistratieve werk doen,
Q
0 Qr vru!!f}h llre!l, dagen en
lttsjaren mee gemoeid waren.
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I

toch maar toevallig als
· 0OOe bezoeker van de nazo
Tbeu rs Uit & Tlmis de
0u.wburg binnenstappen en
n Judith Bosch te lwren krij
. • dat je een JO-daagse bus
b naar Spanje gewonnen
t, compleet verzorgd voor
ie personen. Frans Stikkel
tk.en Ine van Loo overkwam
9isteren. Strijdvraag blij ft
tll,Urlijk, wie van de twee nu
eCt es
de 15.000e was, maar
!!gezien de prijs voor twee
8onen was, bleef dat gezellig
het midden. Het tweetal,
, dg eleid door de organisatie
Judith Bosch natuurlijk,
· rct op het podium van de
Uwburg gehuldigd door
� and minder dan Wiltem
Ja: .Je zult toch maar de
. Ooe ZtJn.

Js,
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E:r werd nog meer gewonnen,
!lar nu door mensen die er wel
Is voor moesten doen en niet in
schouwburg maar op de
1
s
van Curver
Q
i1 mat. Het team
Brunssum heeft zaterdag het
1.r ver-voetbaltoernooi,
dat
rlijk s gehouden wordt tus
· teams van de vestigingen te
iJen
, Brunssum, Ede en Beek,
' onnen. De politie van Kerk
(te won het internationaal
etbaltoernooi in Maastricht.
e zijn trots op jullie, allemaal!

�rhaap
1

E:en huisvrouw uit Vaals was
t haar vriendin 'n dagje het
e
\, rgelland ingetrokken en had
t zo'n direct-klaar-toestel di1 • se foto's gemaakt. ,,Kijk
Ier", vertelde ze haar man bij
1.tskomst·, ,,zie je mij en de
\�:-Vrouw bij de schaapskud
. Zegt haar man na lang na
' · ken: ,,Inderdaad. Jullie heb
een hoed op".

Actie tegen nieuwhou lan
op co1nplex Roda Confectie
.

KERKRADE -Twintig bewoners uit de Vroen-, Ursula-, Clara en Bosveldstraat in Bleijerheide-Kerkrade hebben bij Ge
deputeerde Staten van Limburg een bezwaarschrift inge
diend tegen het nieuwbouwplan op het terrein van het voor
malige bedrijfscomplex van Roda Confectie. Onlangs hebben
GS een verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de bouw
van 160 woningen in dit gebied. ,,Het realiseren van een flat
gebouw van 160 woningen leidt tot verpaupering van de
buurt", menen de bewoners. ,,De bouwhoogte loopt op tot
meer dan vijftien meter en ligt direct achter de tuinen." Bo
vendien vrezen zij een sterke toename van geluids- en stankoverlast door het drukke verkeer in deze nieuwe omgeving.

Kattenshow

NUTH - De Nederlandse Katten
vereniging Hobby-Kat houdt zater
dag en zondag aanstaande haar
tiende internationale kattenshow
in sporthal Keelkamp in Nuth. De
ze van oorsprong Limburgse ver
eniging, die inmiddels leden uit
heel Nederland, België en Duits
land telt, toont komend weekend
raskatten van allerlei leeft ijd en
afstammi ng. Daarnaast kunnen ge
wone huiskatten meedingen naar
de titel "beste huiskast".
Wat de raskatten betreft kan de be
zoeker genieten van siamezen, bur
mezen, abessijnen, Europe se kor
tharen, oosterse kortharen en ge
krulde rex-katten . Bi j de halflang
haren zijn deze keer ook de Turkse
vankat, de somali, de balinees en de
main-coon te zien. De langharige
perzen krijgen gezelschap van de
colour points, de schildpad en de
chinchilla.
Keurmeesters uit Nederland West
Duitsland, Spanje en Noo�egen
zullen het aanbod beoordelen. Tij
dens de show wordt tevens het lu
strumboek van Hobby-Kat ten doop
gehouden. Deze uitgave omv at 175
pagina's met informatie voor kat
tenlietbebbers. Sporthal Keelkamp
is zaterdag en zondag geopend van
10 tot 18 uur.
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AMSTENRADE - Door nog onbe
kende oorzaak reed taxichauffeur
S. uit Heerlen zondagnacht op de
Allee in Amstenrade tegen een lan
taarnpaaL
Op het moment van de botsmg had
de chauffeur twee klanten m de au
to. S. werd ernstig gewond bij de
aanrijding en moest naar het zieken
huis worden overgebracht. De twee
klanten. L. en G. uit Amstenrade.
liepen enkele sniJwonden op. maar
konden na behandeling huiswaarts
keren. De riJkspol!t1e van Amsten
rade verzoekt in verband met het
ongeluk eventuele getuigen zich
met haar in verbinding te stellen. te
lefoon 04492-1555.

Verklaring

trokken zaterdag in Bingelrade aHe aandacht tijdens de vierde
ook
ar
het boerenbruid spaar 1982 kreeg ruim voldoende aandacht.
Ma

Bingelrade
terug naar
oude tijd

Ambtenaren van
luchtvaartdienst
getuige van ongeluk

meente Heerlen afgegeven voor het
springen met parachutes, nadat on
ze dienst een ontheffing had ver
leend", aldus adjudant Van Keulen.
"Momenteel kunnen wij echter nog
weinig zeggen hierover; er zal een
uitvoerig rapport worden opgesteld
voor de Ri jksluchtvaartdienst", al
dus de adjudant. Er blijken geen
exacte regels. te bestaan die gehan
teerd worden voor plaatsen waar
wel of niet gesprongen mag worden
met parachutes. De Dienst Lucht
vaart van de Rijkspolitie bekijkt de
ze situaties per voorkomend geval.
Het onderzoek dat is ingesteld naar
de oorzaak van het ongeval is inmid
,,Er was een vergunning van de ge- dels in volle gang.

HEERLEN - Ambtenaren van de
Rijkspolitie Dienst Luchtvaart,
hebben zaterdag het onge luk met
de parachutist op het Burgemees
ter van Grunsvenplein te Heerlen,
met eigen ogen zien gebeuren. Ze
stonden slechts enkele met ers van
de plek waar de parachutist van de
Afcent Paraclub Brunssum, in het
publiek landde en daarmee een ze
venjarig meisje verwondde. Eén
van de ambtenaren van deze spe
ciale dienst van de rijkspolitie
heeft het meisje persoonlijk naar
de hal van de stadsschouwburg ge
dragen.

(ADVERTENTIE)

BRUNSSUM - De CDA-afdeling
Brunssum heeft in een brief aan
CDA-polit1c1 die zich bezighouden
met volksgezondheid, haar be
zorgdheid uitgesproken over de
plannen van minister Til Gardeniers
om het Brunssums ziekenhuis te
sluiten.
De CDA-afdeling spreekt van "grote
verslagenheid onder de Brunssum
se bevolking" en van "nu reeds
merkbare ernstige negatieve effec
ten voor het ziekenhuis zoals perso
neelsverloop en problemen bij het
opvullen van vacatures."
In de 1brief, ondertekend door CDA
voorZ tter Adams van Brunssum.
wordt ook melding gemaakt van het
feit dat in één week tijd in Brunssum
20.000 handtekeningen werden op
gehaald voor het behoud van het
ziekenhuis.

-,

De bewoners zijn het ook niet eens
met de procedure die door de ge
meenteraad is gevolgd. ,,Het door
de raad genomen voorbereidingsbe
sluit is in strijd met de wet op de
Ruimtelijke Ordening", zeggen de
bewoners. ,,Een voorbereidingsbe
sluit is namelijk het creëren van de
mogelijkheid om geen bouwvergun
ning te hoeven te verlenen en niet
zoals de raad nu gedaan heeft, om
het verlenen van een bouwvergun
ning mogeli jk te maken. De bouw
vergunning is in strijd met het hui
dige bestemmingsplan. De juiste
procedure zou zijn: wijziging van
het bestemmingsplan. Hetgeen ech
ter veel meer tijd kost."
Onmiddellijk nadat de gemeente
raad het voorbereidingsbesluit had
genom en, verklaarden de CDA- en
PvdA-fracties niet op de hoogte te
zijn geweest van de bouwplannen.
Het college van B. en W. van Kerk
rade schrijft echter aan de bewoners
dat de raad wèl van tevoren uitvoe
rig was inge De bewoners hebben
toen b ij beide politieke partijen om
opheldering gevraagd voor deze te
genstrijdige verklaringen. ,,Na vijf
en een halve maand hebben wi j nog
geen antwoord gekregen", aldus de
indieners van het bezwaarschrijft
bij GS. ,,Het vertrouwen in beide
partijen is dan ook ernstig ge
schokt."

CDA-Brunssum
in actie voor
behoud
ziekenhuis

BINGELRADE - Ernesti
ne Lemans en Leo Heu
nen, het "bruidspaar" tij
dens de boerenbruiloft
van Bingelrade, straalden
zaterdagmiddag van op
recht genoegen toen zij
in een fraaie koets door
Bingelrade werden gere
den.

De vierde boerenbruiloft
van Bingelrade werd. mede
door het fraaie weer, een
ouderwets gezellig feest.

,,In toekomst vaker 1nisbruik ''

Volmachtaffaire
lliet voor rechter

van onze verslaggever

HEERLEN - De volmachtaffaire
die gespeeld heeft tijdens de ge
meenteraadsverkiezingen
vorig
jaar, krijgt geen vervolg voor de
rechtbank. Officier van justitie mr.
Nabben heeft het onderzoek stop
gezet. ,,Uit het onderzoek is geble
ken dat er geknoeid is met handte
keningen_ Maar ik heb onvoldoen
de bewijsmateriaal om aan te to-

nen wie die valse handtekeningen
heeft gezet", aldus mr. Habben.
Op 21 oktober vorig jaar werden in
Zuid-Limburg vervroegde verkie
zingen gehouden. Deze waren nodig
in verband met de gemeentelijke
herindeling. Veel kandidaat-raads
leden probeerden van tevoren vol
machten te verzamelen, om zeker te
zijn van stemmen. Aan het licht
kwam dat sommige mensen vol-

Bingelrade zette de klok
een paar decennia terug tij
dens de optocht, waarin
vooral de imposante bier
wagen, getrokken door zes
stoere "Belgen", de aan
dacht trok. Ouderwetse
boerenwerktuigen.
kledij
van een halve eeuw gele
den en gebruiken uit vroe
ger tijden werden zaterdag
nog eens tevoorschijn ge
haald.
Burgemeester Vincent Rit
zer voltrok na de optocht in
de feesttent het huwelijk
tussen Ernestine en Leo,
waarbij het paar uiteraard
in de on-echt werd verbon
den. De organiserende har
monie en voetbalclub heb
ben inmiddels besloten dat
er ook een vijfde boeren
bruiloft in Bingelrade ge
vierd zal worden.

machten hadden gegeven zonder
dat ze er zelf iets vanaf wisten. De
affaire leidde tot een golf van publiciteit en er werden kamervragen
over gesteld.
Twee Heerlenaren dienden bij de officier vanjustie een aanklacht in tegen Aktiegroep '81, omdat deze par
tij gemanipuleerd zou hebben met
volmachten. Mr. Nabben zei giste
ren desgevraagd: ..Het staat vast dat
valse volmachten z1Jn afgegeven.
Maar het heeft geen zin deze affaire
voor de rechter te brengen, want ik
heb te weinig bewijzen".
Hij vindt wel dat het onderzoek
heeft aangetoond dat kwaadwillen
den in de toekomst vaker misbruik
kunnen maken van de mogelijkheid
volmachten te vervalsen. De Kies 
wet biedt volgens Nabben te weinig
bescherming tegen misbruik.

Scholier l1reekt
beide polsen

RANSDAAL - Rob van Muiken
(11 ), leerling van de St.-Theresia
schooi in Ransdaal. brak \·onge
week vriJdag tijdens gymnastiekoe
feningen in school beide polsen. Dat
gebeurde tijdens ringoefeningen.
Hij werd naar het ziekenhuis ge
bracht. maar kon na behandeling
weer naar huis terugkeren.

Betrapt bij
inbraak

KERKRADE - Een 25-Jarige Heer
lenaar werd gist&rm1ddag m een
winkel aan de Markt in Kerkrade
betrapt toen hij electroapparatuur
wilde meenemen zonder te betalen.
Een 24-jarige man uit Kerkrade
werd gistermorgen gearresteerd op
verdenking van een inbraak, in de
nacht van zondag op maandag, in de
Brigittagracht in Kerkrade. Bij het
onderzoek bleek dat de man zich
aan meerdere inbraken had schul
dig gemaakt.

1---------------Kwart eeu,,T
kleuterschool
in Schi111111 ert

SCHIMMERT - Vandaag viert de
Maria-kleuterschool aan de Mont
fortstraat in Schimmert haar 25-ja
rig bestaansfeest. Een kwart eeuw
geleden gesticht door de zusters
Dochteren der Wijsheid heeft de
kleuterschool in die 25 jaar heel
wat kinderen al spelende voorbe
reid op de lagereschooltijd.
Het zilveren jubileum zal vandaag
met de kinderen worden gevierd.
Om 10 uur worden zij met hun ou
ders aan school verwacht, waar dan
een fancy-fair zal worden gehouden
met allerlei spelletjes.

