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Door Cerrit [an Zwier
E BOOlTOCHT VAN de
Duitse kust naa r de
Noordfriese Halligen levert ee n boeiend schouw spel op.
Rondo m liggen vreemde bouwsels op de horizon . die erui tzien
als ontplofte vulkanen of als verzakte piramiden . Som s is er in
de wijde om geving van zo'n verhogin g verder niets te zien dan
water en slikplaten. Op andere
plaatsen liggen er meerdere op
een rij die door een streep land.
dat nauwelijks boven het wateroppe rvlak uits tijgt. worden verbo nden. Zou het noorden van
Fries land of Croningen door de
zee zijn overstroo md , dan zouden de terpdorpjes ook op deze
m anier boven het verdronken
land uitsteken.
Het gaat hier inderdaad om
terpen. die in deze contreien
Wa1fte" worden genoemd. Huizen en boerderijen betwi sten elkaa r de ruimte op de door me nsenhanden opgeworpe n heuv els .
De terpen dragen soms namen
die naar een speciaal gebouw, zoals een kerk of sch ool, verwijzen.
Wij vertrekken vanuit het haventje van Scblüttstel, dat niet
meer is dan een sluis in een di jk.
lets noordelijker ligt Dageb üll,
de thuishaven van de veerboten
naar Föhr en Amrum. Onze boot
gaat eveneens naar Amrurn ,
maar doet onderweg de Hall igen
Hooge en Langeness aan. velgens het vaarschema kunnen de
passagiers voor Hooge na ruim
een uur van boord. Kenneli jk
wenste men bij het opstellen van
het schema geen rekening te
houden met de wispelturigheid
van het weer en het wad. Wij vertrekken met laag water en na
ruim een uu r is Hooge nog heel
ver weg . De boot draait zich in de
modder vast. wendt en keert. terwijl de schroef de vaargeul in
f'en modd erkolk verandert. De
passagiers kijken gelaten om
zich heen en bestellen hun eerste Flensburger of Holsten of
een ander regionul bier m erk
van de dag . Een en keling wenst
kotti e met een scheut rum erdoor. bekroond door een muts
van slagroom. een zogenaamde
Pharisäer. eveneens een bekend
regionaal drankje.
Om de aandacht van de toeristen nog verder van het vastgelopen schip af te leiden. galmt er
opeens een vrouwenstem door
de lounge en over he t dek . ' Kijk
om u heen en geniet van het
heerlijke uitzicht: beg int ze. Op
de brug vond men het kennelijk
een mooi moment om een bandje op te zetten. Niet alle tien Halligen zijn bewoond, deelt ze
mee. En de bewoonde eilanden
kenn en een vertrekoverschot.
Vroeger leefde men er van landbouw en visserij; het schaarse
hooi werd in lakens van het land
gehaald en de koeienmest diende als brandstof. Maar tegenwoordig brengt het toerisme veel
geld in het laatje. Een HaUig is
van origine een onbedijkt eiland
waar het getij zijn stempel op
drukt. Tegenwoordig is een aantal Halligen door een lage dijk
omringd . He t woord hall wijst op
de zoutwinning die vroege r door
het verbranden van turf werd
verkregen. Ze legt uit dat de HalIigen niet de restanten zijn van
een weggeslagen kust, maar dat
het om door de zee opgeworpen
slibbanken gaat. Du izenden jaren geleden werd he t geb ied
doo r Friezen gekoloniseerd die
gehard waren in de strijd tegen
het water. Zij wierpen terpen op
en lieten het vee op de kwelders
grazen. Hoewel de geschiedenis
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Een droef
stemmende
kroniek van
stormvloed en
verdrinken
van de Hall igen een droef sternmende kroniek is van stcrmvloeden en verd rinkingen . lieten de
bewoners zich toch niet door
Blanke Hans verdrijven. Ook niet
als het vee in de stallen tot aan de
buik in het zeewater stond. Meer
dan eens kondigde het Deense of
Duitse gezag na de zoveelst e
ramp aan dat men de bewoners
voorgoed naar de wal zou verschepen. maar die plannen zijn
nooit doorgezet. Integendeel. de
terpen werden verder opge·
hoogd en de hu izen kregen een
stalen fundament en een mantel
van beton. Op zolder is nu een
speciale vluchtruimte geschapen
waar de mensen zelfs een zondvloed moeten kunnen overleven.

gaan er naar school. dat zich on der hetzelfde dak als de kerk bevindt. De lokatie van andere- Hal ligen, zoals de vogelreservaten
Norderoog en Süderoog. is vanaf
ons scheepsdek niet vast te stellen. Wel goed zichtbaar is Pellworm, dat zowaar een vuurtoren
rijk is. De huizen op Peilworm
liggen eveneens op heuvels.
maar om het vlakke groene ei land ligt nu een zeedi jk die de
bevolking tegen het zoute water
moe t beschermen.
Na tweeëneenhalf uur ligt het
schip dan eindelijk aan de steiger van Hooge. We huren een
fiets en pedaleren het binnenland in . Minder sportieve bezoekers . die na het bier en de rum
inmiddels een lunch hebben genoten van braadworst en aanlappelsalade. nemen plaats in een
paardenkoets. Een paar minuten
later probeert dit massieve vervoermiddel ons van de weg te rijden.
' Snelverkeer gaat voor!' roept
de koetsier van de bok , in zijn
trage tongval. die zo goed past bi j
mensen die gewend zijn aan de
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De eilanders verdienen ons res pect . zegt de stem, omdat zij het
land tot in deze tijd hebben behouden en bewerkt.
Aan stuurboord ligt OIand,
een enkele volgebouwde heuvel.
die door dammen met Langeness en de kust is verbonden.
Over de dam loopt een spoorlijntje. dat nie t door een trein maar
door een lorry wordt benut.
Vroeger gleed een pittoreske
zeillorry over het smalspoor. tegenwoordig een motorlorry.
Oland heeft een haventje. waar
kleine schepen kunnen binnenlopen. Wie zich een tijdje van de
grote boze buitenwereld wil afzonderen en tevreden is met een
paar schuifelpasjes bui ten de
deur. zou een kamer in een van
Olands twintig huizen kunnen
huren. Het eilandje is nu een
verlengstuk van
Langeness,
waarvan het silhouet aan een in
serie geschakelde reeks hoeden
doet denken; de ingedeukte bol
ri jst uit het water op . de randen
liggen er bovenop . Op het tien
kilometer lange eiland wonen
ruim tweehonderd mensen, die
verdeeld zijn over achttien terpen. De enige winkel bevindt
zich aan de oostkant, het enige
restaurant aan de westkant van
het eiland.
Aan bakboord verheffen zich
eveneens terpen boven de zee .
In de verte ligt Habel op de kim ,
een eilandje voor vogels en een
vogelwachter, die 's zomers het
enige huis op de terp bewoont.
lets dichterbij ligt C röde , dat wel
degelijk permanent bewoond is .
Zestien m ensen houden hier het
hoofd boven water. De kinderen

eeuwige regelmaat van eb en
vloed.
Het eiland wordt tegenweerdig door ee n zomerdijk tegen
hoge waterstanden beschermd.
Maar bi j springvloed - een paar
keer per jaar . is er geen houden
aan. Dan moeten het vee, de
trekkers en de auto's op de terpen in veiligheid worden gebracht. Vlakbij de haven rijst de
eerste van de negen terpen die
Hooge telt uit het groene lan d
op. Dat is de overheersende in druk van het eiland: vlakke groene weide n vol koeien en schapen. Daarin liggen de terpen als
verspreide zeeburchten waarin
de boeren zich hebben verschanst. Fotografen en schilders
kunnen hier hun hart ophalen .
We komen langs een tweede
terp waarop slechts twee huizen
zijn gevestigd - de naam Kirchwarft maakt duidelijk dat hier
het geestelijke leven van Hooge
zich heeft geconcentreerd. Het
interieur van het eenvoudige
godshuis lijkt sterk op dat van
andere kerkjes op de Noordfriese en Dee ns e waddeneilanden:
kleurige ho uten banken , een
laag hout en plafon d in dezelfde
groene of blauwe kleu r. waaraan
scheepsmodellen zijn bevestigd.
Wij rijden verder naar de Hanswerft. de hoofdstad van een eiland dat ongeveer honderddertig
inwoners telt . Een hoofdstad die
zelfs voor fietsers verboden is .
Behalve woonhuizen. telt deze
terp twee winkels. enige eethutzen. ee n bioscoop en een natuurmuseum. Het cultuurhistorisch
museum. de zogeheten Königs.
pesel, is herstellende van een uit-

Storm op een Halliger Warft. d e bewoners van de terp houden het nog net droog.

slaande brand. Het natuurmuseum beva t de gebruikelijke colleetie schelpen, opgezette vogels en
maquettes van geu len en prielen. Ik trof er ook iets bijzonders
aan: een walkman van twee wulken , waarmee je naar het ru isen
van de zee kon horen.
De nederzetting maakt. met
haar bomen en bloementu in tjes .
een plezierige indru k. In sommige tu inen zijn zelfs vijvers
aangelegd. De huizen dragen na men van vrouwen Haus Ine ,
Haus legeberg . en dat is oo k
niet zo vreemd. want de vrouw en
speelden van oudsher een beo
langrijke rol in het reilen en zeilen op de Halligen . Als de man
zijn geld op de lange deining verdiende, dan berustte de dagelijkse leid ing over huis en bedrljfbij
zijn vrouw. De bezichtiging van
de hoofdstad neemt niet langer
dan tien m inuten in beslag. Aan
de rand van de bewon ing lope
de weggetjes ste û al naar "he t
grasland. Aan de voet van de terp
staat h ier en daar een ban kje. ebt
de bewoner de kans geeft om
even aan de blik van zijn bu ren
te onts nappen.
I n het zaaltje van de bioscoop
wordt ee n film gedraaid over
Hooge bij springvloed. Een slim me bewoner kwam op het idee
om he t lot van het door wind en
water belaagde eiland op videofilm vast te leggen. Het gevolg
is dat de vele toeristen . die op
een zomerdag een uitstapje naar
Hooge maken. nu om het kwartier de S'unnjlu'kino betreden
om dit spekta kel te beki jken. We
zien hoe het opgestuwde water
moer de zomerdijk stroomt en in
een mum van tijd de kweldergeulen opvult . Na enige tijd steken er in het land tussen de terpen alleen nog hekken en palen
boven het water uit . De golven
slaan steeds hoger tegen de ter pen aan waard oor de eerder genoem de bankjes al gauw uit
zicht verdwi jnen. Je denkt aan de
foto 's van Zee land uit 195). Maar
een watersnoodramp is op Hoege heel gewoon .
De terpen liggen als gestrande
schepen in een woeste zee. Ze
li jken nu steed s meer op de
schilderijen die op ansichtkaarte n staan afgedrukt: een schuim ende golvendans rond enkele
nietige huizen die bangelijk op
een klein stukje land bi jeenstaan. Wanneer de wind iets gaat
liggen. proberen mensen. die op
de verkeerde terp zijn ingesloten. hun eigen terp te bereiken.

Voorzien van ee n lange stok wa- .
den ze door he t water, een h achelijke onderneming. die alleen
kans van slagen heeft voor degenen die heel precies weten waar
de weg is en waar de geul. Is de
storm gaan liggen. en het water
buiten de di jk naar ebmveau gezakt. dan staat het water in de
Hallig ruim een meter hoger
dan daarbuiten. Dan worden de
sluizen in de dijk wi jd opengezet
en kolkt de zoutplas weer naar
bu iten .
Vanaf de Hanswerft rijden we
naar de meest zu idelijke terp, de
Ockenswarft. Die wordt bezet
door een groepje woonhuizen en
boerderijen . Je kunt om de terp
heen fietse n en de bijenkasten
opmerken die aan de kwelderrand zijn opgesteld. De bordjes
privé maken duidelijk dat de be o
woners geen dagjesmensen op
h un erf willen zien. Daarom rijden we weer terug naar de
·hool à.stad. en zetten 'koers naar
het westen . Links en rechts liggen verschillende terpen met
boerderijen: vele bieden kamers
te huur aan . Op sommige plaatsen is zelfs ruimte voor zomerhuisjes gereserveerd. En voor zomerhuizen, want de sti jlvolle
rietgedekte Friese huizen zijn
het stadium van het simpele vakantiehuis je allang ontgroeid.
Tot in de jaren zestig kwamen
er alleen dagjesmensen naar het
eiland. die vanaf de wal of vanaf
naburige eilanden werden aangevoerd. Het aantal ovemachnngen schijnt nu al boven de
5° .000 per jaar te liggen. Voorts
telt Hooge een bescheiden karnpeerterrein en enkele ]ug.ndhei.
me. Is er voor de jeu gd wel veldoende vertier op Hooge? vraag
je je af. De terpen zijn nu eenmaal piepklein en het lage land
ertussenin is het domein van het
vee. Gelukkig is er hier en daar
achter de dijk gelegenheid om te
zwemmen: hoewel de za ndkorreis schaars zijn aan de waterkant, kan men er zelfs strandkorven h uren. De recreant moe t
kuurbelasting betalen. al is er in
geen velden of wegen een Ku rhaus te vinden!
Er is nog een tweede bezig.
heid die op Hooge zeer populair
is . wadlopen. Herhaaldelijk dui ken er groep jes natuurminnaars
op de dijk op die onder leiding
van een deskundige de slikvlakten gaan verken ne n. Daar komen · ze het muiltje tegen. een
schelp die zich aan soortgenoten
vastklampt. en de zwaardschede.
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E TENT DIE de heer M. voor drie personen had gehuurd
in SL Aygulf was volgens hem slechts tweepersoons.
Voor de bus reis naar Frankrijk en het verblijf van een
week wasf '695 betaald. De heer M. verlangde voorde gederfde
vaka ntievreugde ! 478 vergoeding. De inventaris was ook nog
eens incompleet en het onderdak stond in de volle zon. Het trio
had zelf meegeholpen om te verhuizen naar de schaduw.
Voor de Gesch illencommiss ie Reizen voerde de reisorganisator aan dat 60 cm per persoon gebruikelijk is voor een slaapiaats
in een ten t, de binnenmaten van de behuizing waren 1.80m bij
2..00m , voldoe nde dus . Voor de gebrekk ige inventa ris was een
vergoeding aangeboden van! 50 per persoon.
De Commissie haatde uit de brochure aan: 'Je overnacht in
twee· en dr iepersoons bungalowtenten'. De verwachting was
dus gewekt dat er twee types voorhanden waren, mede omdat
voor een derde persoon het volle pond moest worden betaald.
Ind ie n alle tenten gelijk waren, dan viel gemopper te verwachten
va n drieboekers, aldus de commiss ie. De voorlichtig was tekort
geschoten en alle klachten bleken derhalve gegrond, los van de
\ vraag hoeveel centimeter slaapplaats per persoon gebruikelijk
was. De heer M . en zijn gezelschap kregen wegens ondervonden
ongerief! 553 vergoeding.
Geschillencommissie R~e n . Sur," a mestrut 2.4. 2s&S Cl Den H ~g, O]o-)lOS)IO

Canada
Een rustpunt in het rondreizen
door Canada Be vonden lake en
Gerrit Sto/l"ers dit adres in Ver·
non . Je voelt je een welkome
pst. Fijne kamen en een geza.
menlijke zitkamer met open
haard, telev ls'e en de mogelijk·
heid om er Ie dineren. Roken is
ntel toegestaan. Cotfbanen in de
omgeving. Ook 's winters kan
men daar goed terechL Het is '5
minuten rijden naar de Silver
Star Ski f/esort. Als U dat wenst
worden golf. en skipakketten vet-

zorgd.
Gi,,'• • n Fran, Schuif.. 7454 Wijd·
wood f/d. Vemon, Be V/B JNB. ••1
WJ nu;t Nul. 00 , 2S0 545 2]47.

drinke n gezorgd. Reserveren is
raadzaam.
Mrs.). B, /I. /ly<dal, View, Hili Top
farm . Normonby, York Yo6 6RH,
fel V'Of'Pllit Ned. 00 44 '75' 43"5'
Mirjam Kroeze uit Utrecht
schrijf\: Het Isle of Man wordt
ook wet ·miniatuu r·Engeland· genoemd. Het eiland is voora l bekend vanwege de n .QCeS, m aar
het is ook een paradijs Y'OOI' wan·

delaars. Over het gehele eiland
zijn wandelroutes uitgezet. Het
huls van Jean &. Alan lackson.
een voormalige boerderij. ligt:
heerf ij1c rustig maar toch centraal. Het is ee n prima vertrek·
pu nt om het eiland te ontdekken.
' s Morgens een uitgebreid ontbi jt

en een heerlijkbad tot je beschik.

Engeland
Eennuis boven op de heuvel, om
'1an te kwijlen vond R.J.A.M. van
Essen uit Lelystad. in Vork. Goe·
de bedden en een eigen badka·
mer. Mogelijkheden om zelf koffie te zetten maar er geen kans
voor gekregen. Oe gastvrouw
had steeds zelf voor ons voor

81l(8 AD Toai,ml,
postbu, 8983
3009 TC Rott<rdam
Fax: 010-4066 969

king na een "em lOeiende dag.

Mrs. Jean Jach,,". Kt:rrowgorrow
Ferm. Gre.ba, Douglos, IsI, of
Man tM4 4LQ. reh lOnuit Nul.
1624 80,8]'.

«

00

Frankrijk
Een ideafe manier om Frankrijk
en de Fransen goed Ie leren kennen is door regelmatig te logeren
in Chambres et Tab&es d'H Otes.
Dat is de men ing van de tamme
J.L Smit uit Krimpen a.d. Ijssel
~én adres van hu n inmiddels uit·
gebteide bestand willen zij onder

de aandacht brengen. Het betreft
de boerderij van Marie en Paul
Poussin, gelegen in licht heuvel.
achtig gebied ca. 30 km. lefl oosten van Umoges, 4 kamers met

elk een aparte douche/toileL Oe
hartelijke ontvangst, de gezellige
en tou rage en niet te vergeten de
gevariêerde maaltijden zijn lef..
Ir.ens weer een verTUs inl .
Paul et Motie Pouss;n. La CasM ·
rie, 87400 St Mart;n Temssus. u I.
vanuIt Ned. 00 .U 55 51 " G4 en
fax· 00 JJ SB] 11 65-

"

Noor een schilderij van G. Seek.otz

die op alle Noord friese stranden
een bekende verschijning is. De
meeste broedvogels op en rond
Hooge · steltlopers. sterns. bergen eidereenden - kennen we ook
uit het Nederlandse waddengebied. Inclusief de rotganzen, die
hier in de winter en het vroege
voorjaar op de weiden neerstri]ken. Hoewel de boeren door de
overheid schadeloos worden gesteld, is het begrijpelijk dat de
boeren een diepe afkeer hebben
van dieren me het kostbare gras
opvreten en vervangen door een
zee van waardeloze keutels.

We rijden door naar de w estpu nt. waar de Westerwarft, ook
een terp die bij fotografen heel
goed staat aangeschreven . alle
aandacht naar zich toe trekt. We
kijken nog even achter de terp.
in de hoop dat zich daar een
mooi rood wit gebandeerd vuurtorentje verstopt. maar nee . De
negen terpen van Hooge hebben
kennelijk aan hun eigen schoonheid genoeg; zij menen het sie-raad van een vuurtoren niet nodig te hebben. De Hoogers vonden het evenmin nodig om de
scheepvaart op hun aanwezig-

heid te attenderen. Wie zelf als
een gestrand schip op zee ligt.
hoort er toch aan te denken dat
ook anderen dit lot kunnen de len?

Tot JI okt<>ber ",rtrekt er dage·
lijks om JO.oo uur 's mo~m s een
....rboo' ui' SehlütrsitJ. Deze ""art
urn naar Hooge. daarna naar
LangC'ness en vervolgens naar Am·
rum . 's Middags om '5-30 kan nun
uit Hoogt Ulter rtrugnaar SchUittsid. ElIe< morgen om 9.00 uur rijd.
er vanaf het spoorsta tion in Husum een bus naar Schlüttsitl.

In omgeving van Krakau
is genoeg te beleven
Vervolg van pagina Tl
Voor wie het lukt zich even los te
rukken van de oude binnenstad
en teru g wil in een minder ver
verleden. valt ook in de omgeving van Krakau genoeg te beleven. Op ongeveer een uur rijden
ligt Oswi.am, sinds de Tweede
Wereldoorlog beter bekend als
Auschwitz. Het is geen bestemming waarvandaan je een vrolijk
kaartje aan her thuisfront stuurt.
maar wel iets dat je ni et mag
missen als ie in de buurt bent.
Anderhalf mil joen mensen
hadden het graag gemist. Anderhalf mil joen mannen. vrouwen
en kinderen uit alle hoeken van
Europa kwamen in het meest beruchte Nazi-vernietigingskamp
om het leven . Het aantal blijkt te
groot om te bevatten. Het opschrift 'Arbeit macht frei' op de
poort bij de ingang doet huiveren. maar de zon schijnt, de vogeltjes zingen een opgewekt liedje en het leed van toe n lijkt heel
ver weg . De expositie van bergen
koffers , prothesen, en mensenhaar die bij de bevrijding in het
kamp werden aangetroffen.
shockeert evenals het bezoek aan
de gaskamers en de cellen. Maar
hoe hard je ook je best doet . anderhalf miljoen blijft een onvatbaar aantal.
De emoties zijn groter wanneer je uit de rij met zwart wit foto's van slachtoffers één willekeurig persoon pikt . Maksytnilian [awerski, gevangene nummer
r5240, kijkt met opgeheven
hoofd in de lens. maa r de gelaten
blik in de ogen van de destij ds
ja-jarige Pool verraadt dat hi j de
moed al heeft verloren. Hij stierf
hij op II augustus r9 42 . Zi jn
beeltenis geeft de anderhalf mil joen anderen een gezicht.
Nog enigszins aange-slagen
loop ik bij terugkeer in Krakau
Thomas tegen het lijf. Wat ik van
zijn stad vind . v..;} hij weten maar
een enthousiast antv/oord doet
hem zijn donkere wenkbrauwen
fronsen. ..Krakau is mooi voor
toeristen. maar je kunt beter in
Amsterdam wonen". vindt hi j en
vertelt over de buurt waar hi j
woont. Een wijk waar de gebou·
wen weliswaar net zo oud zijn
als die in de binnenstad, maar
waar de verveloze gevels schuil
gaan onder een dikke laag vuil.
Oorzaak hiervan is de staalin·
dustrie in de troosteloze voorstad Nowa Huta die hier na de
oorlog door de communistische
machthebbers werd neergeplant. De stad die er na invasies
van Tartaren, Zweden. Oosten·
ri jkers en Nazi's steeds weer b0venop krabbelde, lijkr nu het on·

derspit te moeten delven tegen
smog en zure regen.
In het Star< Miasto wordt hard
gewerkt om het verval te stoppen. Zo zijn twee mannen op
een steiger drie dagen bezig om
een beeldje aan een gevel te restaureren. Drie volle dagen kost
het hen om Maria en het kindje
Jezus in haar armen wee r ee n ge·
zicht te geven . Zo veel tijd voor
zo 'n klein beeld je. Is er voor de
rest van Krakau en zijn zesduizend monumenten dan nog
hoop?
Door de woorden van Thomas
zien we plotse ling ook de armoede . Bedelende blinden. kreupelen en kinderen hebben elk hun
eigen werkterrein waar ze van .s
ochtends vroeg tot 's avonds laat
hun hand ophouden. Oude. gerimpelde vrouwen in gebloemde

sch orten proberen voor een appel e n een ei hun katige handel
aan de man te brengen. Maar
vooral de vrouw die onder een fel
brandende lantaarnpaal haar rok
optilt om haar behoefte te doen .
bli jft bij. Sommige Polen hebben schi jnbaar alle hoop verloren.
En toch blijft Krakau charmeren. De stad is als het kleine
ventje dat de toeristen op het Rynek Glówny vermaakt met zijn
accordeonmuziek. Arm , maar .11·
tijd even vrolijk. Zi jn kleren zijn
oud en versleten en hij is een
beetje vuil achter de oren. maar
de gri jns van oor tot oor en de
fonkeling in zijn gitzwarte ogen
verraden een hart van goud. Het
jongetje is als Krakau. Zodra je
ze ziet. moet je wel van ze houden.
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duurt tot
de borrel.
~l et

een t=u lsdrafje is het n 'en geduld oefenen

tot

je in de tnenu

;e hier

echter de hele dag . \ an de
~üselend e naNur. van de boeiende lruststtttk en de talri jke dorpjes
met hia ttn eeu",enoude kerk., daar de m ines v.m ttn oud - Rnm ei n~
nederzetting. 7.0 vergeet je al vlug dat thuis de Al onder de mist ligt.

aan de ouzo rit.. Ge nieten doe

------------------,

.' lee r wet en O \·U C }llTU'i ? Sa men me t onze vakanti e- I
brnchun= mu.t.: ~ kailS op een gehed ~T7-Ontde Cypru'i
Airway10 ~i'i \loor C"·CC in een 4-stem=n he:ach 11utel.
I
• aam : .. . . .. . . ..
AD-OCS I
Ad,..,
_.. _
"....
I
\\·oo nplaats en JM)', tcode:
I

ÛJl'turen aan: Cyprus Verkeel"5bureau. Prin~ngncht 600,

10 17KS Amstcrdam. Rellen n:aar or 020-6N.41.58 b n ool.
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