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Minder geweld in TV-series tijdens nieuw seizoen 

R zoe t uitgevers voor 
commerciële ra io en T 

Van onze rtv-redactie 

VERSUM - De TROS zal
h blijven inzetten voor 

erciële radio en TV in 
land. Wanneer andere 

oepen in ons land in de 
.�ije toekomst niet bereid 
.iken om in een dergelijk 
lil te participeren, dan 
kt de TROS zijn partners 
ers in de mediawereld. 
OS-voorzitter mr. Henri 
.. �erop deelde dit gisteren
Qilversum mee tijdens de 
l'sconferentie over het ko
llde winterseizoen. 

één de AVRO steunt voorlopig
Zienswijze van de TROS. Reden

orn de TROS ook uitgevers als
Î�legraaf, de Perscombinatie en
•�Du in de komende tijd zal
lahten te interesseren om in Ne

nd te komen tot één commer-
1 radio- en TV-seizoen . .,Zo no
doen we het alleen en schakelen 0
D
k de politiek bij onze plannen 

k esgevraagd liet mr. Minderop 
Weten dat de TROS momenteel 
in gesprek is met de Vlaamse 

i
n 
tnerciële TV, die vermoedelijk 
oktober een zendvergunning

de Belgische regering krijgt.· 
alt als slogan 'Hilversum, wordt
t ker!' zei mr. Minderop voorts

de Nederlandse omroepen de
�lllst van buitenlandse satelietzen

s onderschatten. Men blijft spe
ten op bescherming, c.q. subsi

u' Van de Nederlandse overheid. al staat vast dat Sky Channel 
r hoog scoort. Vooral bij de 
hd. Het zogeheten 'ondertiteling

·-1 Od' voor buitenlandse commer
e stations, zo deelde mr. Minde-

� Verder mee, zal door het Euro
liof worden verworpen. 

rogramma's 
ltuwe coryfeeën, die de TROS 
0� aangetrokken voor haar TV-
rrarnma's (vanaf oktober heeft 

de dinsdag als vaste uitzend
!IIÏr llliddag-TV begint dan bij alle 

,3 °epen een uur later, vanaf 
4.: Uur) zijn Astrid Joosten {ex-
, AJ, Carry Tefsen, Leonie Sa

. 'sen Tetske van Ossewaarde (ex
)\ 'Il ), De radio- en 

_
TV-afdelingen

} � de TROS zullen m de toekomst
r_. 11.

t 
Veel meer dan in het verleden

> �èt elkaar gaan samenwerken. 
: �t name gaat dit gebeuren met 
; \t JchJagerfestival in Kerkrade 
,; '-1 e TROS zowel op radio en TV 
. 't

t 
Uitzenden. Ook de TROS; 'Il �Wsshow komt voortaan zowel

ldio als TV. 

e TETSKE VAN OSSEWAARDE • TROS-voorzitter mr. Henri Minderop
... ook in gesprek met de nieuwe Vlaamse 

commerciële Televisie ... 
... net als Astrid Joosten. Leonie Sazias en Carry 

Tefsen nu als presentatrice bij de TROS ... 

TV- en radiodirecteur Cees den 
Daas liet weten dat de TROS voort
aan minder films zal uitzenden 
waarin gewelddadige scènes voor
komen. Films, waarin dit nog wel 
voorkomt (zoals tijdens het komen
de Nazomer-Filmfestival) werden al 
eerder geprogrammeerd. Maar na 
oktober mag de kijker bij de TROS 
minder geweld verwachten. 

Ron Brandsteder gaat in het nieuwe 

winterseizoen voor de TROS een se
rie van elf fondswervende program-

ma's presenteren onder de titel
Ron's Honeymoon Quiz. Aan deze 
shows, waarvan de eerste op 1 7 no
vember wordt uitgezonden, 1s een
lotenverkoop gekoppeld. De op
brengst hiervan is bestemd voor 
ontmoetingscentrum De Buitenjan 
in Veldhoven. waar kinderen, die 

normaal niet weg gaan toch van va
kantie kunnen genieten. 

In iedere aflevering staan drie 

bruidsparen centraal. In alle vra
gen- en spelrondes draait het om 

hun voorgenomen huwelijk. Het 
paar dat wint kan een luxe huwe
lijksreis tegemoet zien. Naast de 

kandidaten ontvangt Brandsteder 
ook een aantal artiesten uit binnen
en buitenland. 

André van Duin 
Op 5 oktober trekt de TROS ander
half uur uit voor een programma 
met oud en nieuw theaterwerk van 
André van Duin, waarmee alvast 

een beetje wordt vooruitgelopen 
op de show, die Van Duin momen
teel voorbereidt ter gelegenheid 
van het 100-jarig bstaan van Thea
ter Carré. Bovendien zal de TROS 
een serie korte dierenfilmpjes van 
André uitzenden naar het voor
beeld van 'Animal Crackers', dat 
in 1986 de Nederlandse inzending 
naar het Gouden Roos Festival van 
Montreux vormde. De nieuwe dra
maserie 'Medisch Centrum West' 
(opvolger van 'Dossier Verhuist'> 
komt vanaf begin volgend jaar op 
het scherm . 
Op 15 september start de TROS met 
de uitzending van een eigen familie
komedie in 16 delen onder de titel 
'De familie Oudenrij n'. Hierin
wordt aandacht besteed aan ver
keer, verkeersgedrag en verkeersri
sico's van een Nederlands gezin. De 

serie is gemaakt in opdracht van 
Veilig Verkeer Nederland en deels
gefinancierd door het ministerie
van verkeer en waterstaat. 
Vaste onderdelen van de TROS
dinsdagavond zijn Popformule, 
TROS Aktua en TROS Aktua Ex
port en de Wondere Wereld van 
Chriet Titulaer. 

Op de 16 wisselavonden (op vrijdag 
en zaterdag) van de TROS kan de 

kijker een aantal bekende program
ma's verwachten: De eerste de bes
te, Op volle toeren, Kieskeurig en 
Dierenmanieren. Ook het populair
wetenschappelijke programma 
�ijk TV met Wubbo Ockels wordt 
gecontinueerd. Nieuw op de wissel
avonden is het spel 't Kan verkeren, 
dat gepresenteerd wordt door Carry 
Tefsen. De formule is ontleend aan 
Blind Date, dat in Engeland zeer po
pulair is. Per aflevering worden 
twee gasten aan elkaar gekoppeld 
door middel van een vraag- en ant
woordspel. In een volgende uitzen
ding wordt verslag uitgebracht van
de belevenissen van de duo's. 

Politieagenten op discotoer tegen voetbalvandalisme 

'Een bas itaar heeft meer 
effect dan een waP.enstok!' 

9., 

i 
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Tel. 045-739273 

Boff eesten Bingelrade 

met Goldried Quintett 

... zowel zaterdag- als zo11dagaPolld up de b,:ke11clt: 
Hujfeeste11 iH Bi11gelrade ...

BINGELRADE - De inmiddels vermaarde Hoffeesten in 

Bingelrade staan komend weekend in het teken \·an twee
gezellige en onvervalste Tiroler avonden. Zm,·el zaterdag
als zondagavond treedt dan het Goldried Qumtett uit Tirol
op. Dit is ook zondagochtend tijdens het Frühschoppen 
van de partij. 

regelmatig in het Zoetermeerse
hoofdbureau te vinden. Ook buiten 
diensttijd. In de schietkelder wordt
vrijwel elke avond gerepeteerd ... We 
hebben onlangs tijdens een open 
dag in het politiebureau opgetre
den. En iedereen was laaiend en
thousiast. Het was eigenlijk de eer
ste keer dat we het nummer 'Crimi
naliteit' speelden. Veel toeschou
wers zongen mee en na afloop
brachten ze een staande ovatie. Van
allerlei kanten kregen we het advies
om er een plaatje van te maken. 
Maar we wilden niet te hard \'an sta
pel lopen. Eerst hebben we er wat 
deskundigen bij gehaald. Ook een 
paar muzikanten \'an de groep 'Tra-

van een ·onbekende' Zl.Jdl' zit·n Äl, 
muzikant heb je immer:- H"l'l m.c.·ei 
o\'erredingskracht dan als agi�nt 
Een uniform ml't pistool L'll pla.tt('
pet werkt afstotend. Om m,,,ir 1I1t-1
te spreken o,·er hL·t tl-nuc \,rn •d, 
ME. We moeten het n,etl..,al\·,lli.Öä·
lisme samen met de tueschuU\\'efs
oplossen. Zonder hen te d\\·1111,�n 
Het móet op vriendt'lijke \\ IJZl' slJ<· 
cesvol kunnen \\·erken" 

Heizel-drama HEERLEN - Michael Jackson is deze week de nieuwe lijstaanvoer
�er van de Nederlandse top veertig, zoals die vrijdagmiddag vanaf 
ri S

.03 uur weer op Radio 3 valt te beluisteren. Spijtig voor Madon

sf· Ondanks alle succes moet zij deze week haar eerste plaats af
h aan aan Michael. Maar, zoals bekend, is een nieuwe plaat van 
aar al weer 'in de maak'. 
1 ( 4) 1 just can't stop laving you - Michael Jackson 
2 ( 2) Right next door - Robert Gray Band 

ZOETERMEER - ,,Het is 
een boodschap voor de 
jeugd. Een boodschap ver
pakt in een discodeuntje. 
Want juist dan is de kans 
groot dat ze er iets van op
pikken. Aan wijze woorden 
alleen hebben ze niets. Jon
geren nemen veel sneller 
iets aan, als ze zichzelf er
gens in herkennen. We heb
ben echt niet de pretentie 
alle wijsheid in pacht te 
hebben. Ook als politie
agent pak je het voetbalvan
dalisme niet een-twee-drie 
aan. We Willen louter een 
bijdrage leveren. Omdat het 
nu eindelijk eens afgelopen 
moet zijn met die terreur. 
Het wordt echt te gek rond 
de velden. Vroeger zongen 
ze 'ga je mee naar het sta
dion', tegenwoordig is het 
'bij welke wedstrijd zullen 
we zondag eens een rel trap
pen'. Om van die absurde 
toestanden af te komen, 
hebben we dit liedje ge
schreven. En hopelijk werkt 
het". 

� fasi' ('Kleine wasjes. grote wasjes·) 
hebben we naar 'Criminaliteit' laten
luisteren. Zij waren n>l lof over het
initiatief". vertelt Ro Deira. 

De swingende agent uit Zué'tenn;.er
is destijds de:·mate gq,!rept'n d0llr 
een herhaling \,m hl'\ Heuel-dra1na
op de tele\'1s1e. dat hij nug dJL'ZL·lfd,·
a\'ond is gaan zitten urn het l1edj(•
'Criminaliteit. kap nou toch op tijd 
uit zijn pen te laten dül'll'll. 
..De tekst moest \'an een d1scu-ntm..,
\'oorzien worden om onzP doel.
groep te bere1kt·n". \\ et'l Ru Dl'ira.
die zijn penne\'l'ueht dt• n,lgl'ndt 
dag aan zijn mu,-;1eerendv t·"llega·� 
heeft laten huren ... Dt• ht:ll' gn)e!J
\'ond het een te gek 1dl·e". hl'rrnnert
zich de zanger \·an de groep ·sca}a· 
die 0\'engens al ruim I par b<c'staat.
maar tot dusver niet up grote schaal
van zich heeft laten horen. 

3 ( 1) Who's that girl - Madonna 
4 ( 6) La bamba - Los Lobos 
S ( 3) Papa chico - Toni Esposito 
� (10) Let your sun shine - Ashton en V.Kolck 

( 5) Een kopje koffie - VOF de Kunst 
8 ( 1 1 ) 1 love to love - Tina Charles 

1� (14) Under the boardwalk - Bruce Willis 
( 7) Sweet sixteen - Billy ldol 11 ( 12) Balla balla - Francesco Napoli

�� (
(
1

.
8
9
)
) 

Voyage voyage - Desireless 
Star trekkin' - The Firm 

�4 (22) Wishing well - Terence Trent d'Arby 
1

5 ( 8) lt's a sin - Pet Shop Boys 
1 � (28) Jive tal kin' - Boogie Box High
18 (15) Fake - Alexander O'Neal 
19 (23) U got the look - Prince 
2o (24) Duudeljo - De Duinstappers 
21 ( 17) 1 heard a rumour - Bananarama
2 (30) Don't look any furhter - Dennis Edwards
2� (13) Nothin's gonna stop me now - Samantha Fox
2 (26) Always - Atlantic Starr 
2; (36) Roadblock - Stock/Aitken/Waterman
2 (33) Bridge to your heart - Wax 
2� (27) The rhythm devine - Yello en Shirley Bassey
2 (16) Helene - Julien Clerc 
2� (19) Head to toe - Lisa Lisa and Cult Jam
30 (32) Tearing us apart - Eric Clapton en Tina Turner
31 (-) Didn't we almost have it all - Whitney Houston 

t 
32 (20) 1 want your sex - George Michael 
33 

(37) C'est la ouate - Carol'in 
34 (21) Alone - Heart 
3S 

(-) Songbird - Kenny G 
36 (-) What have I done to deserve this - Pet Shop Boys
37' (-) Easy lady - Spagna 
38 (25) Sold .- Boy George 
39 (31) A barlar calypso.,.. Elli Madeiros 
40 

(-) Boys (girls) say when - Point Black 
(-) Just don't want - Freddie McGregor 

De vijf agenten van de gemeentepo
litie Zoetermeer hebben talloze re
acties gehad op hun song 'Crimina
liteit', die overigens nog niet op 
plaat is uitgebracht, maar al wel di
verse malen op de radio te beluiste
ren was. Veronica liet vanuit Hilver
sum speciaal een taxi naar Zoeter
meer rijden om een cassettebandje 

op te halen, wdat het liedje via de 
radio kon worden uitgezonden. 
Het is niet zomaar een geintje van 
de agenten. Uiterst serieus wordt al
les aangepakt. In hun vrije tijd. Ove
rigens maakt ook een dienstplichtig
militair bij de luchtmacht deel uit 
van de groep 'Scala', waarin de 
agenten zich verenigd hebben. 

Professioneel 
'Criminahteit, kap nou toch op tijd'
is een eigentijds swingend nummer
waarop zang1.•r en initiatiefnemer 
Ro Deira als een professioneel 'rap
per' verwoordt hoe de situatie is 
rond de Nederlandse voetbalvel
den. 

• De zingende politiegroep van Zoeternieer, die zich ook wel
SCALA noemt. 

'Oom agent gaf hem een bon, het
ging weer eens mis op het perron·,
'Als je naar het stadion gaat, drink
dan toch jus d'orange of spa' en
'Voetbal vinden wij ook fijn, verpest 
het niet. dat doet ons pijn' zijn enke
le regels uit het liedje dat op korte 

termijn op single zal verschijnen. 
Het initiatief wordt van alle kanten 
toegejuicht. Hoofdcommissaris W. 
Vink van de politie Zoetermeer 
heeft zijn muzikale onderdanen in
tussen volledige steun toegezegd. 
Ook de Federatie Betaald voetbal
Organisatie (FBOJ van de KNVB
heeft de agenten geprezen urn hun
inbreng in· de strijd tegen de toene
mende criminaliteit bij het voetbal
len. En het landelijk Bureau Voor
koming Misdrijven heeft laten we
ten het uitbrengen van de plaat te 
zullen bekostigen. mocht zich geen 
maatschappij melden die de release 
voor zijn rekening neemt. 
Kortom: dát waar iedere beginnen
de popgroep van droomt. lijkt de 

vijf Zoetermeerse politieagenten zo 
in de schoot te worden geworpen. 
En daar is het hen in feite helemaal 
niet om te doen geweest. De educa
tieve tekst wordt af en toe komisch 
onderbroken met llarden Engelsta
lige kreten als 'Allright' en 'Right 
On'. 

Zanger Ru Deira. drummer Hans 
Altena, gitarist Ron Gerretsen, bas
sist Ron Groot en sologitarist Peter 
Mallee van de politie Zoetermeer en 
dienstplichtig militair Tim Ooster
broek leveren met hun anti-vanda
lisme-song naar eigen zeggen meer 
dan . de bekende druppel op de 
gloeiende plaat. 

Bonnenboekje 
"We hoeven er niet van te leven. Het 
is louter bedoeld als kleine bijdrage
aan _het hele pakket van maatrege
len m de bestrijding van het voet
balvandalisme. Als het een flop 
wordt, ben ik toch blij dat we het ge
daan hebben. Politiemannen zijn op 
voetbalvelden meestal 'boeman
nen'. Ze zouden agressief gedrag 
van toeschouwers uitlokken. Maar 
ik bestrijd de criminaliteit liever 
met een gitaar in mijn handen dan 
met een wapenstok. Met muziek 
heeft zo'n streven veel meer effect." 
zegt Ron Gerretsen. Hij krijgt on
middellijk bijval van drummer 
Hans Altema: .. Ja.je kunt toch beter 
een liedje zingen dan dat je met je 

bonnenboekje staat te wapperen". 
Ondanks het feit dat twee van de 
vijf agenten op het ogenblik nog 
met vakantie zijn. is de groep 'Scala' 

Optreden 
In een professionele studio is het
nummer op cassetteband gezet en
ver.-olgens werd het aangeboden
aan de lokale radio in Zoetermeer.
Via \'ia hoorde men in 'Htl\'ersum·
van het liedje. En nu is het nummer
bijna dagelijks op de radio te horen.
"Het voetbalseizoen was nog geen
week oud, of de eerste rellen op de
tribunes waren al weer uitgebroken. 
Wat dat betreft komen we precies 
op het juiste moment met dit 
plaatje. Al was het natuurlijk beter
geweest als een liedje met zo'n tekst
niet nodig zou zijn". meldt Deira. 
Tijdens het gesprek wordt de initia
tiefnemer regelmatig in de rede ge
vallen door de soldaat. .. Het zou 
prachtig zijn als we eens voor aan
vang van een zogenaamde risicodra
gende wedstrijd op het voetbalveld 
konden optreden. En op die manier 
alle toeschouwers nog eens op het 
hart kunnen drukken dat voetbal
vandalisme helemaal nergens toe 
leidt", zegt Tim Oosterbroek. De an
deren zijn het met hem eens. ,,Het 
gaat ons echt alleen maar om de 
boodschap. We willen een steentje
bijdragen aan alle andere initiatie
ven die al genomen z1Jn om het \'an
dalisme rond de velden in te dam
men. Het is niet eenvoudig. Dat we
ten wij ook wel. Onder het motto 'al
le kleine beetjes helpen· hopen we 

alleen maar dat jongeren onze bood
schap ter harte nemen". 
De muzikale politie-agenten zijn er
van overtuigd dat jongeren vaak al
leen ·vatbaar· z1.1n als zij benaderd 
worden op een wijze die hen aan
spreekt. Ro Deira: .. Een agent in 
uniform werkt vaak averechts. 
Daarom laten we de politie nu eens 

"Het is een eenmalige gl•beurteri1s 
Dat hebben we met z·n Lbsen al be.
sloten. Hoe groot lwt �ucce,; ,IQk
mag worde11. We goan na ·cnm111àh•
teit' niet weer iet,; dergelijks doen.
Er IS genoeg te bedei1h•n. 'Rniek
niet m bij een gezin' zuu een aardigl·
tekst zijn m het kader ,·on dL· aan.
pak \'an woninginbraak. Maar daar
beginnen we met aan. Dan schieten 
we ons doel voorbij. We \\·Illen uns 
beperken tot de üt•stn,1d111g van 
\'oetbal\·andalisnll'. 1J1e dublwr 1s al
zwaar genoeg. Bu\'end1en hvbben
we niet eens tijd om weer 1eb derge.
hjks te doen. De respun, op liit
nummer o\'ertreft onzl' H'IWal·htin
gen al ruimschoots." zegt Hans A[te. 
na. 
Op basis \'an het massale nwt·-zmg. 
effect dat Frank Boei.)l'n ht.•t'f't rnet 
zijn Nederlandstalige l1edies. hui.ien 
de agenten dat jungertèn b111nenkort
ook de tekst \·an 'Cnrrnnal1tL·1t· luîd
skeels meezmgen ... Dan lwbben Wt'

dát tenminstt' bereikt. Ah Jongeren
meezingen. merkl•n zt: \'anzelf ook
wat er aan de hand 1s. En dat 1s on;;
doel geweest. We hoen,n aan ne1
plaatje geen cent te \·erd1enen. Dat
is nooit de opzet gl•weL·st. Als i'l'
maar uit de kosten kumc·n Mogehj.
ke winslen \\ Jllen \\·e mdtl'!tijç!
schenken aan (•en of ander<· 111,tel
ling. dw zich ook mzl,t \'tll>l' dt.' .bè·
striJdmg \·an de terreur rund• fü·
voetbalvelden"' 

• 


	Limburgsch dagblad no. 201 27.08.1987
	Limburgs Dagblad sport
	Tomnatengevecht
	Impasse
	Geen akkoord in mijnstaking
	Het weer
	Reagan: beurt nu aan Sovjetunie Kohl bereid af te zien van Pershings
	Oefening 'Reforger' officieel van start Nat welkom voor VS-militairen
	In borst
	41 vluchten
	Man slaat hand aan zichzelf Vrouw door vroegere vriend doodgeschoten
	Lijk gevonden in bossage Cadier en Keer
	Doden bij gevechten in Pakistan
	Minister Wörner naar voren geschoven voor hoogste NAVO-functie
	Gevangenisopstand duurt voort; vier gijzelaars vrij
	kunst
	Prijswinnaars Elisabeth concours in Kerkrade
	Tijdens viering eerste lustrum Con Amore met Jesus Christ Superstar
	Op 14 september officiële uitreiking Eerst nominaties, dan toekenningen toneelprijzen
	OPERA EN OPERETTE IN OPENLUCHTTHEATER
	Leerorkest voor jazzmuzikanten
	Proza en poëziewedstrijd
	de woeste wespen
	recept Aardbeien met pistache-rijst
	SOL naa Muziekhu Amsterda
	Oplossing van gisteren
	Uitgeversmaatschappij Limburgs Dagblad
	uurbelasting
	Aanvaring: twee meisjes gedood
	VS wijzen voorstel Gorbatsjov voor top Veiligheidsraad af
	Edelmoedig
	Oproep
	In plaats van bezuinigen op huursubsidie Gemeenten willen snel doorstromingsheffing
	Stakingsacties op Filippijnen: politie schiet op betogers
	Dit jaar start invoering landelijk alarmnummer
	Bereidheid pensioenbreuk aan te pakken neemt toe
	binnen/buitenland Inzake omstreden interview Gonsalves: volledige instemming van minister
	Overleg Iran-VN over Golfoorlog zonder resultaat
	Veel schade door bosbranden aan Côte d'Azur
	Wunsiedel nog steeds trefpunt van rechtse extremisten
	Koningin hervat werkzaamheden
	Reserves
	PUNT UIT Hulp
	Benzine
	'Pixote'
	Onschuldig
	Gedood
	Mishandeld
	Pitbull
	Inbraken
	Uitgever deelt in opbrengst STER-reclame
	Kolengas
	KEURSOVERZICHT Flauw
	Ruim 50 miljoen werknemers in wapenindustrie
	beiirs van amsterdam slotkoersen/optiebeurs slotkoersen/optiebeurs
	Adviesbureau onderzocht toekomstige rol duurzame energie Rapport: kolen rond 2050 belangrijkste brandstof
	Staatslening tegen 6,5%
	economie Half jaarwinst Wolters Kluwer helft hoger
	Wollters
	Kluwer
	Financiering bijnd rond Lening voor Kanaaltunnel
	Beurs & Valuta Goud en zilver
	Advieskoersen
	Wisselmarkt Amsterdam
	INDEX Amsterdam ANP/CBS
	Avondkoersen Amsterdam
	NEW YORK Dow Jones
	Programma's
	André van Duin
	Nederlandse top veertig
	Professioneel
	Politieagenten op discotoer tegen voetbalvandalisme 'Een basgitaar heeft meer effect dan een wapenstok!'
	Bonnenboekje
	show Minder geweld in TV-series tijdens nieuw seizoen FROS zoekt uitgevers voor commerciële radio en TV
	Hoffeesten Bingelrade met Goldried Quintett
	Heizel-drama
	Optreden
	Nederland 2
	DUITSLAND 1
	Duitsland 2
	Duitsland 3 WDF
	Duitsland 3 SWF
	Radio 1 RADIO
	Radio 2
	België/TV 1
	Radio 4
	België/TV 2 België/RTBF 1
	België/RTBF 2
	SSVC Radio 3
	Radio 5
	televisie en radio Nederland 1
	Sky Channel
	Super Channel
	FILMNET
	ROZ.
	BRT 2
	TV5
	RTL-Plus
	TV-KANALEN, GOLFLENGTEN
	TELEVISIE
	RADIO
	Belg. Rundfunk
	Luxemburg/RTL
	Tv
	Tas
	Huwelijk
	Terug
	Herfst
	'Normaal beeld'
	Hulp
	Design-prijs voor bedrijf uit Simpelveld
	Politie vindt partij drugs
	Brutale beroving
	Sittardse taptoe valt in water
	Opening supermarkt Lang wachten voor gratis boodschappen
	LANDGRAAF GAAT ONDERZOEK INSTELLEN NAAR MOGELIJKE RELATIE Goed verenigingsleven: stuk minder criminaliteit
	Boomtak velt 'Eendje'
	BIJ KORPS GEMEENTEPOLITIE IN LANDGRAAF Verhuur cellen moet bezuiniging opvangen
	Man bewusteloos aangetroffen op fietspad Lemiers
	Géén sporen, wél geruchten inzake Brunssumse moord
	Geruchten
	Goed wapen tegen amokmakers Discotheek met pasjesregeling open in Sittard
	Lastposten
	Politie haait blauwe Eend' eer uit de ether
	Vleesvee
	Voerense raad beslist terugkeer Happart weer in 'oude' rol
	Examens
	Herten drie dagen Petit Paris
	provincie Binnenkort start fokprogramma voor Belgische Witblauwen KI-Limburg unaniem achter fusie met Brabantse KI'S
	Colonnes
	Speciale toestellen veroveren Limburg Telefoneren met een magneetkaart
	Pacemaker voor Poolse peuter
	Onderbrengen
	Radio-apparatuur uit patrouillewagen gestoten Vrees voor storing in radioverkeer bij NAVO-manoeuvres
	Overval op tankstation in Aken
	Wapen in auto gevonden
	Federatie van Ouderverenigingen maakt zich zorgen 'Zakelijkheid in sociale werkplaatsen neemt toe
	Belgen bouwen mobiel dorp voor Democraten in VS
	Verdachte van moord vrij door procedurele fout
	Nieuwe raadsheren bij Arnhemse hof
	Rotsluin weer open
	in gesprek Schoolverlate
	Overhaast
	Beslissing over zonering DSM nog lang niet rond
	SCHAESBERG
	MAASTRICHT
	VALKENBURG
	GELEEN
	SITTARD
	EXPOSITIES Heerlen
	KERKRADE
	HOENSBREK
	NUTH
	GELEEN
	Sittard
	Maastricht
	VALKENBURG
	CARDIER EN KEER
	Stafmedewerker VSL Heerlen Koninklijk goud voor H. Souren
	Nieuw onderkomen peuterspeelzaal Heerlen-Noord
	Rodeo op draf- en renbaan
	OOSTELIJKE MIJNSTREEK REDACTIE: 739282 JOURNAAL Heerlen
	Gemeente Landgraaf raakt dure grond kwijt Bufferzone tussen nieuw stort en natuurgebiedje
	Comité 'Verkeersveiligheid Jabeek' Ouders: „We worden aan lijntje gehouden”
	Hoensbroek
	Molenberg
	Bingelrade
	oostelijke mijnstreek BIOSCOPEN HEERLEN
	Vrijspraak voor autobestuurder die vrouw aanreed Moeizame behandeling van eenvoudig ongeluk
	Bocholtz
	Merkelbeek
	Parelmarkt in Brunssum
	Brandende banden
	Loterij voor uniformen St.Caeclia
	Inbraken in auto's
	Van Doorneveld: „Geen ramp als je een keertje op de bek gaat” Fortuna: gemiste kans door frei sochacki
	'Preekkoren voor Gullit
	Het zat tegen
	Jan Reker: 'Het was behoorlijke klus' VVV voorzichtig
	Norton dood
	Alemannia op nippertje
	Rob Baan neemt maatregelen na Roda's verlies in Volendam 'Zo kan het niet langer' door huub paulissen
	Huub Driessen terug bij MVV
	Record Napoli
	Errste divisie
	Scoreverloop
	topscorers
	gele kaarten
	buitenland DUITSLAND
	BELGIÊ
	toto/lotto
	Oefenvoethal Oefenvoetbal
	Nederlandse profs op dreef in België Kneet demarreert
	PSV EN AJAX NIET IN ACTIE Pluvius spelbreker
	Ton van Nunen stapt op bij Sittardia
	FC Antwerp ongeslagen
	Pieters en Oosterbosch niet enige verliezers Dreun voor Niidam
	Willaarts wijst Borussia MG de weg Kassa voor Bayern
	sport Eredivisie
	Wiljan Laarakkers neemt geen risico Koek maakt meer indruk dan ruiters
	Cloodt naast Van Oppen
	Trio in finale Wk roeien
	Oosterbosch 'steunt' UCI
	Denen gehandicapt
	Feil Haaf nieuwe leider Dambond
	Hoensbroek rekent op ruim 10.000 bezoekers Kart ing wedstrijden met zware bezetting
	sport Pompeuze opzet maar veel prominente afzeggingen Nog twee dagen...
	NA TERECHTWIJZING DOOR ENGELAND Hockeyteam moet duel met zichzelf aangaan
	'Op plaats lopen is tijdsverspilling' Aouita's keizerrijk wordt steeds groter
	Rome-gangers
	SPORT KORT
	Hockeycijfers

	familieberichten
	Ann. 1
	Ann. 2
	Ann. 3
	Ann. 4
	Ann. 5
	Ann. 6
	Ann. 7
	Ann. 8
	Ann. 9
	Ann. 10
	Ann. 11

	advertenties
	Adv. 1
	Adv. 2
	Adv. 3
	Adv. 4
	Adv. 5
	Adv. 6
	Adv. 7
	Adv. 8
	Adv. 9
	Adv. 10
	Adv. 11
	Adv. 12
	Adv. 13
	Adv. 14
	Adv. 15
	Adv. 16
	Adv. 17
	Adv. 18
	Adv. 19
	Adv. 20
	Adv. 21
	Adv. 22
	Adv. 23
	Adv. 24
	Adv. 25
	Adv. 26
	Adv. 27
	Adv. 28
	Adv. 29
	Adv. 30
	Adv. 31
	Adv. 32
	Adv. 33
	Adv. 34
	Adv. 35
	Adv. 36
	Adv. 37
	Adv. 38
	Adv. 39
	Adv. 40
	Adv. 41
	Adv. 42
	Adv. 43
	Adv. 44
	Adv. 45
	Adv. 46
	Adv. 47
	Adv. 48
	Adv. 49
	Adv. 50
	Adv. 51
	Adv. 52
	Adv. 53
	Adv. 54
	Adv. 55
	Adv. 56
	Adv. 57
	Adv. 58
	Adv. 59
	Adv. 60
	Adv. 61
	Adv. 62
	Adv. 63
	Adv. 64
	Adv. 65
	Adv. 66
	Adv. 67
	Adv. 68
	Adv. 69
	Adv. 70
	Adv. 71
	Adv. 72
	Adv. 73
	Adv. 74
	Adv. 75
	Adv. 76
	Adv. 77
	Adv. 78
	Adv. 79
	Adv. 80
	Adv. 81
	Adv. 82
	Adv. 83
	Adv. 84
	Adv. 85
	Adv. 86
	Adv. 87
	Adv. 88
	Adv. 89
	Adv. 90
	Adv. 91
	Adv. 92
	Adv. 93
	Adv. 94
	Adv. 95

	illustraties
	Helmut Kohl op voorwaarden
	Boeren willen nationale strontdaq
	panda en het doosje-doosje
	puzzel van de dag
	Een gedeelte van de parkeerplaats voor het Heerlense politiebureau werd in de vroege woensdagochtend meteen afgezet toen de zwaar gewonde man uit Utrecht zich daar meldde. In de auto 'zie foto) werd het vuurwapen gevonden.




