
1ste bedrijf, 20ste scène
Files. Weekend. Zaterdag en zondag wordt het druk rond
Utrecht. In de Jaarbeurs wordt de verzamelbeurs Najaar ge-
houden. Dat is vooral te merken op de A2 en de A12. (Het vi-
sioen verdwijnt.)

Slecht geslapen? Kriebel, jeuk, prikkels in je benen?
500.000 Nederlanders hebben last van het Restless Legs
Syndroom. Blijf er niet mee rondlopen! Kijk op: www.rest-
lesslegs.nl. (Het visioen verdwijnt.)

Minister Ronald Plasterk (Media) wil wettelijk vastleggen
dat tv-zenders alleen in de nachtelijke uren reclames voor
sekslijnen, ook via teletekst, mogen uitzenden. Porno daar-
entegen mag wel na 22.00 worden uitgezonden, schrijft hij
in een brief aan de Tweede Kamer. In de Kamer bestaan al
langer bezwaren tegen de seksreclames, die vaak mislei-
dend zouden zijn. De getoonde dames komen bijvoorbeeld
niet zelf aan de lijn. (Het visioen verdwijnt.)

Je was schoonkrijgen zonder chemicaliën die allergische re-
acties kunnen veroorzaken? Dat kan! Met een wasnoot.
Wasnoten of zeepnoten worden al eeuwenlang gebruikt in
India en Nepal. De waskracht schuilt in de schaal. Daar zit
een stofje in, saponine, dat werkt als zeep wanneer het in
contact komt met water. Met 500 gram schalen kun je al 50
tot 150 wasjes draaien. Gebruik de wasnoot niet voor wit-
goed, dit kan verkleuren. Ook verkrijgbaar in een vloeibare
variant, vanaf € 2,95, www.wasnoot.nl. (Het visioen ver-
dwijnt.)

De Indiase minister van financiën, Palaniappan Chidamba-
ram, heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland een nieuw sti-
muleringspakket voor zijn land afgekondigd. (change-
ment.)

Winterse buien. Meer en meer krijgen de buien vanavond

een winterse lading. Er is veel wind maar ook zonneschijn.
Morgen kans op sneeuwbuien afgewisseld door zon. Het
blijft winderig. (changement.)

Het paard als trekker. Weg met de ronkende tractoren op
het platteland. Een Drontense landbouwschool gaat er weer
les in geven: hoe werkpaarden te gebruiken in de landbouw.
“Het lijkt misschien ouderwets, maar dat leken windmolens
ook.” (Het visioen verdwijnt.)

De Tweede kamer is enthousiast over samenwerkingsvor-
men waarbij kleinere gemeenten aan de ene kant bij het ver-
vullen van bepaalde taken wel samenwerking zoeken, maar
aan de andere kant als gemeente zelfstandig blijven en zo
hun identiteit bewaren. (changement.)

Een informatiebord met een foto van Hitler, vlakbij de Ca-
nadese begraafplaats in Holten, is gisteren afgedekt met
plastic. De afgelopen week waren de emoties hierover opge-
laaid. De Stichting Wereldtijdpad verwacht het bord binnen
enkele weken te kunnen van andere illustraties te voorzien.
Het bord, dat handelt over de Eerste en Tweede Wereldoor-
log, maakt deel uit van een wandelpad dat aandacht vraagt
voor het verleden. De eerste 7,5 kilometer zijn vorige maand
in gebruik genomen. (changement.)
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1ste bedrijf, 20ste scène
Twee oorlogscorrespondenten in Hoog-Catharijne.

DE EERSTE: Eentachtig. Die daklozenkrant wordt ook steeds
duurder. Ik vraag me af waar hij dat geld eigenlijk voor no-
dig heeft. Hij is toch dakloos?

DE TWEEDE: Geen huur, geen vaste lasten, geen gas en elek-
tra.

DE EERSTE: Nop nop nop.

(changement.)

1ste bedrijf, 21ste scène
Albert Heijn haalt een serie aardappelkroketjes terug uit de
winkel, omdat deze tijdens het frituren kunnen ontploffen.
Het gaat om AH aardappelkroketjes met houdbaarheidsda-
tum 04-2010. Consumenten die de aardappellekkernij in
hun diepvries hebben, wordt gevraagd ze terug te brengen.
Zij krijgen dan met excuses geld terug van AH. (change-
ment.)

Morgen kunt u vers brandhout halen uit het Almeerse Ka-
thedralenbos. U kunt zich tussen 10 en 16 uur melden bij
boswachterij Almeerderhout (ingang Vogelweg/Nachte-
gaallaan; prijzen vanaf 1 euro per stam). (Het visoen ver-
dwijnt.)

Boterg. oma laat zich ongeremd nemen en laat alles toe!
Mijn overrijpe k.. mag er nog best zijn (0,55pm) 0906-
9886. (Het visioen verdwijnt.)

Bevochtiger en luchtreiniger. Twee in één. Zonder filterkus-
sens: geniaal éénvoudig, zeer hygiënisch. Nr 1 in Europa.
100% made in Germany. Wij maken één produkt en dat
sinds 20 jaar perfect. Gun uzelf en uw gezin een schone en
gezonde leefomgeving. (Het visioen verdwijnt.)

Kinderen tekenen daklozen. De tekeningen van de kinde-
ren. (changement.)

Boom ligt ziek op bed. (Het visioen verdwijnt.)

Sonja Bakker maakt de overstap naar de televisie. Vanaf het
voorjaar helpt ze in S.O.S. Sonja bij RTL4 personen die voor
een bijzonder doel willen afvallen. Volgens haar methode.
(Het visioen verdwijnt.)

De Enschedese Museum Twentse gaat ‘aandelen’ uitgeven.

Particulieren en bedrijven kunnen een aandeel kopen voor
€ 1000. Het museum hoopt zo € 1 miljoen binnen te halen.
Bij een rente van 4% zou dit het museum €40.000 opleve-
ren. Het museum wil met de emissie ook de verbondenheid
met cultuurliefhebbers versterken. (Het visioen verdwijnt.)

IKEA verzoekt klanten die een ALVINE of IRIS vouwgordijn
met datumstempel 0823 of eerder hebben gekocht contact
op te nemen met de klantenservice van Ikea. Na opgave van
naam en adres ontvang je dan zo snel mogelijk via de post
een gratis reparatieset met een set koordremmen. IKEA
heeft een melding ontvangen van een ongeval waarbij ie-
mand in de koordlussen verstrikt is geraakt. (changement.)

Laura ligt klaar voor Bart, hij komt thuis met een NEGER!
0906-20.340.06, 50cpm. (Het visioen verdwijnt.)

19.30 u. Can’t Buy Me Love. Waarin liefde en geld de hoofd-
rol spelen. Twaalf vrijgezellen leven drie maanden onder
één dak in een Gooische miljoenenvilla. Vijf jongens en ze-
ven bloedmooie meiden spelen 24 uur per dag een intrige-
rend spel dat wordt beheerst door hebzucht, (gebroken) be-
loftes, liefde en pure lust. Uiteindelijk trekt één nieuwge-
vormd koppel aan het langste eind en maakt kans op een
enorm geldbedrag. (Het visioen verdwijnt.)

Wil de kwaliteitskrant zich in deze tijd van internet handha-
ven, dan heeft hij een eigen agenda en eigen profiel nodig.
Dat betogen twee journalisten die het kunnen weten. (chan-
gement.)

(changement.)
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