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Metroramp Valencia:
ruim veertig doden

Invalidenbus
verongelukt

MÜNCHEN, 4 juli - Op de Autobahn bij München in ZuidDuitsland is een Nederlandse
bus tegen de vangrail geslingerd.
In de bus zaten 25 overwegend
zwaar gehandicapte passagiers
in rolstoelen. Twee van hen liepen lichte verwondingen op.
Hulpverleners hadden de grootste moeite om de invaliden uit
de bus te halen, omdat de rolstoellift niet meer werkte, meldt
de Duitse politie.
Het ongeluk gebeurde toen een
verzorgster de buschauffeur een
ﬂesje drinken wilde geven. DaarVALENCIA, 4 juli - Bij een ongeluk in de metro van de Spaanse stad Valencia zijn zeker 41 bij verloor ze haar evenwicht en
doden gevallen. Tientallen mensen raakten ge- greep ze per ongeluk het stuur
vast. De bus met rolstoelers was
wond; een aantal verkeert nog in levensgevaar. op weg naar Oostenrijk.
De metro ontspoorde gisteren veer 150 passagiers die het on- _________________________
tussen twee stations in het cen- geluk hebben overleefd, uit de
trum van de Oost-Spaanse stad treinstellen gehaald. Vlak bij
en kwam tegen een muur tot de plek van het ongeluk werden
stilstand. De metrobestuurder is noodhospitalen neergezet.
aan zijn verwondingen bezwe- Het ongeluk gebeurde op het
ken; juist van hem hoopte de moment dat er veel pelgrims DEN HAAG, 4 juli - Nederland
politie meer te weten te komen in de stad zijn voor een bezoek gaat op 22 november naar de
over de toedracht.
van de paus, eind deze week. stembus. Dat verwacht Ruud
De Spaanse regering sluit een Vanavond is er een herden- Lubbers, die door de koningin
aanslag uit. Het is volgens haar kingsdienst in de kathedraal van als informateur is aangesteld.
vrijwel zeker dat er een wiel is Valencia, die wordt bijgewoond Lubbers denkt aan het eind van
gebroken terwijl de metrotrein door het Spaanse koningspaar. deze week klaar te zijn met de
te hard reed, waarop twee trein- Premier José Luis Zapatero heeft voorbereidingen voor het derde
stellen ontspoorden.
een bezoek aan India afgebro- kabinet Balkenende. Eerder
De brandweer heeft de onge- ken en zal ook aanwezig zijn.
verwachtte de oud-premier nog
____________________________________________________
twee weken nodig te hebben.
CDA en VVD willen tijdens de
kabinetsformatie geen onderwerpen taboe verklaren voor
LEEUWARDEN, 4 juli - De tropische tempera- het nieuwe minderheidskabinet.
Ze willen dat er bij de formatie
turen zorgen in Nederland voor verkeersproalleen bekeken wordt of er volblemen.
doende steun is voor een dergeIn Friesland zetten metalen Ook bij de Nederlandse Spoor- lijk kabinet.
bruggen uit bij temperaturen wegen zijn de afgelopen dagen _________________________
boven de 30 graden. Daardoor problemen ontstaan doordat de
kunnen ze niet open of dicht. rails uitzetten en in een bocht
Brugwachters proberen de brug- gaan liggen. Hierdoor is een
aantal treinen ontspoord.
gen met water te koelen.
____________________________________________________

Verkiezingen
22 november

Verkeershinder door hitte

Verdonk populair

DEN HAAG, 4 juli - Rita Verdonk is goed voor 22 zetels als
ze uit de VVD stapt en een eigen partij begint. Dat blijkt uit
onderzoek van TweeVandaag.
Verdonk is vooral populair bij
mensen die bij de vorige Kamerverkiezingen op de VVD of de
LPF stemden. Ondanks de val
van het kabinet is de waardering
voor de regeringsploeg groter
geworden. De ondervraagden
geven het kabinet een 5,2. In
september was dat nog een 4,3
_________________________

Doden bij onweer
VIBO VALENTIA, 4 juli - Tijdens zware onweersbuien in het
zuiden van Italië zijn vier mensen om het leven gekomen.
Drie slachtoffers zijn verdronken, nadat rivieren rond Vibo
Valentia buiten hun oevers zijn
getreden. Een herder werd door
de bliksem getroffen en overleed
ter plaatse.
_________________________
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Chaos Utrecht
DEN HAAG, 4 juli - Door
wegwerkzaamheden is Utrecht
maandagochtend vrijwel onbereikbaar geweest voor autoverkeer. Op de A27 en de A2
stonden ﬁles van meer dan 20
kilometer. Op de A12 vanuit
Den Haag stond zelfs 27 kilometer ﬁle. Dat kwam volgens de
ANWB doordat veel automobilisten vanuit het zuiden een
alternatieve route kozen. Rond
half elf losten de ﬁles op.
_________________________

Chip in koffers

AMSTERDAM, 4 juli - De ﬁledruk in Nederland is in de
eerste zes maanden van dit jaar met 10,5 procent
toegenomen vergeleken met dezelfde periode in 2005.
Dat blijkt uit een analyse van de VerkeersInformatieDienst VID.
Grootste ﬁleknelpunt is Zoe- rijstroken en is een ﬂessenhals
terwoude-Rijndijk op de A4 ontstaan. Richting Amsterdam
richting Delft. Die plek kwam speelt hetzelfde, waardoor bij
vorig jaar niet eens voor in de Roelofarendsveen de ﬁledruk is
toptien van knelpunten van de verdubbeld.
VID. Het gereedkomen van het Over het hele traject beschouwd
weggedeelte Roelofarendsveen- zijn automobilisten op de A1
tussen Amsterdam en AmersHoogmade is de boosdoener.
foort het slechtste af. Dit traject
In de richting van Delft versmalt voert de lijst aan met 4,5 procent
de rijbaan van drie naar twee van de ﬁledruk.
____________________________________________________

AMSTERDAM, 4 juli - KLM
gaat alle bagage op Schiphol
uitrusten met chips. Op die
manier kunnen de koffers beter worden gevolgd en raken er
minder zoek.
Twee afgiftepunten zijn al uitgerust met de nieuwe techniek. Het
is de bedoeling dat later dit jaar
overal op de luchthaven chips
kunnen worden aangebracht.
KLM heeft de afgelopen jaren
een slechte naam gekregen op
het gebied van bagageafhandeling. In het ingewikkelde systeem
in de kelders van Schiphol raakten veel koffers zoek. Inmiddels
gaat het beter, al raken de kleine
luchtvaartmaatschappijen nog
altijd minder koffers kwijt dan
de KLM.
Hilversum, 4 juli - Het aantal gebreken bij vliegtuigen die _________________________
Nederland aandoen is in een jaar tijd bijna verdubbeld.

Veel meer gebreken
vliegtuigen en bussen

De Inspectie Verkeer en Water- In het jaaroverzicht van de Instaat kwam vorig jaar 121 pro- spectie Verkeer en Waterstaat
bleemgevallen tegen, tegenover staan ook cijfers over bus- en
61 een jaar eerder. Het totaal treinvervoer.
De
inspectie
aantal gebreken, inclusief de waarschuwt dat busbedrijven
minder gevaarlijke, steeg van bij schoolreisjes soms oud en
414 tot 608.
gevaarlijk materieel inzetten.
Nederland wijkt daarmee af Bijna één op de vijf touringcars
van veel andere Europese lan- voor scholen vertoont gebreken,
den, waar het aantal ernstige te- zo meldt het AD. Vier van de
kortkomingen juist daalde. Vol- ruim 320 gecontroleerde bussen
gens de inspectie is vliegen niet waren zo gevaarlijk dat ze niet
gevaarlijker geworden.
verder mochten rijden.
De Turkse maatschappij Onur
Air heeft een ﬂink aandeel in het
aantal ernstige gebreken.
____________________________________________________

Fabriek failliet

APPINGEDAM, 4 juli - Kartonfabriek Heinzel De Eendracht
in Appingedam is failliet. Het
bedrijf had vorige week al surseance van betaling aangevraagd.
Of Heinzel De Eendracht een
doorstart gaat maken is nog niet
bekend. De 280 werknemers
worden gewoon op hun werk
verwacht. De vakbonden gaan
de situatie dan met ze bespreken. De kartonfabriek in Appingedam is sinds enkele jaren
eigendom van het Oostenrijkse
Heinzel Paperboard.
_________________________

Pleegouders
in problemen
DEN HAAG, 4 juli - Veel pleeggezinnen hebben sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel
grote problemen met de ziektekosten. Dat zegt de Nederlandse
Vereniging voor Pleeggezinnen
NVP.
Kinderen blijken meestal alleen
een basisverzekering te hebben.
Kosten voor bijvoorbeeld orthodontie, medicijnen tegen ADHD
en psychologische onderzoeken
worden daardoor niet vergoed.
De fout ligt volgens de NVP bij
Jeugdzorg, dat de ziektekostenverzekering van pleegkinderen
centraal regelt. Jeugdzorg heeft
ouders er niet over geïnformeerd
dat de pleegkinderen geen aanvullende verzekeringen hebben.
De organisatie heeft de kwestie
aangekaart bij het ministerie
van Volksgezondheid.
________________________

Ambulance
belaagd
AMSTERDAM, 4 juli - Ambulancepersoneel is zondag in
de Amsterdamse wijk Zeeburg
gehinderd en bedreigd door familieleden van een man die een
hartaanval had gekregen. De
familie vond dat de broeders te
lang op zich hadden laten wachten.
De GGD spreekt in een reactie
van een onacceptabel incident.
Volgens een woordvoerder was
de ambulance binnen de normale aanrijtijd van zeven minuten
ter plaatse. De GGD begrijpt de
woede van de familie, maar zegt
dat er helaas niet op elke straathoek ambulances staan.
De politie en brandweer moesten eraan te pas komen om de
agressieve omstanders op afstand te houden. Er waren later
ook nog problemen in het ziekenhuis waar de man uiteindelijk overleed.
_________________________
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Australië: Big Brother
van het scherm

CANBERRA, 4 juli - Premier John Howard van Australië
wil dat de Australische versie van het televisieprogramma Big Brother van de buis wordt gehaald.
Howard ergert zich aan een Brother Huis een jong publiek
reeks aanstootgevend inciden- probeert te trekken.
ten in het reality-programma. Afgelopen weekeinde werden
Volgens de premier is de tv-serie twee mannelijke bewoners uit
stompzinnig en ‘in strijd met de het huis gezet, nadat ze voor de
goede smaak’.
camera een vrouwelijke deelBig Brother wordt in Australië neemster hadden aangerand.
op de buis gebracht door Chan- Eerder moest de omroep al een
nel Ten, dat met een groot aan- aﬂevering schrappen vanwege
tal jonge bewoners in het Big de grote hoeveelheid naakt.
____________________________________________________

Shuttle kan weg
CAPE CANAVERAL, 4 juli
- De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA verwacht dat
COLOFON
het ruimteveer Discovery vanWereldKrant is een uitgave
daag volgens plan kan worden
van Stichting Radio
Nederland Wereldomroep, gelanceerd.
Gisteravond ontdekten onderpostbus 222,
houdsmedewerkers een 13 cen1200 JG, Hilversum.
timeter lange scheur in het isoTelefoon: 035-6724222.
latieschuim van de spaceshuttle.
Coördinator: Iede de Vries
Iets soortgelijks veroorzaakte
Eindredactie: Angelo van
begin 2003 fatale problemen
Leemput, Gerhard Verduijn, voor de Columbia die daardoor
Rob Kievit, Marco
verongelukte. De volledige zeHochgemuth, Christoph
venkoppige bemanning kwam
Schmidt, Arjan Schippers en daarbij om het leven. Maar volAlbert Bek.
gens NASA kan het probleem
Lay-out: Francisca Rosner
aan de Discovery nog worden
Foto:anp, Aanmelden voor aangepakt; als dat lukt kan de
toezending per email: www.
ruimtereis gewoon doorgaan.
wereldomroep.nl/wereldkant De lancering werd dit weekeinReacties naar:
de al twee keer uitgesteld door
reactie.wereldkrant@rnw.nl
slechte weersomstandigheden.
_________________________
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Overstromingen
Turkije

Spaanse enclave
weer bestormd

SAMSUM, 4 juli - Bij overstromingen in Turkije zijn zeker 9
mensen om het leven gekomen,
onder wie 3 kinderen.
Huizen zijn door het stromende
water verwoest, wegen en spoorlijnen zijn niet begaanbaar.
Vooral de provincie Samsun aan
de Zwarte Zee is zwaar getroffen. De overstromingen in het
noorden en het oosten van Turkije worden veroorzaakt door
hevige regenval. De verwachting is dat het slechte weer de
rest van de week aanhoudt.
_________________________

MELILLA, 4 juli - Voor het
eerst in negen maanden hebben
Afrikaanse vluchtelingen weer
geprobeerd massaal de Spaanse
enclave Melilla in het noorden
van Marokko binnen te dringen.
Tientallen vluchtelingen bestormden in de nacht van zondag op maandag de zes meter
hoge hekken bij de grens.
Twee indringers kwamen om
toen ze van het hek vielen; een
derde werd doodgeschoten door
een Spaanse grenswacht. Vijf
vluchtelingen werden gevangen
genomen en teruggestuurd naar
Marokko.
_________________________

Nieuw overleg
over Cyprus
NICOSIA, 4 juli - Na meer
dan twee jaar hebben de Turkse
en de Griekse leider van Cyprus elkaar weer ontmoet. De
Grieks-Cypriotische president
Papadopoulos en zijn Turks-Cypriotische collega Talat spraken
elkaar in de hoofdstad Nicosia.
Na de bijeenkomst verklaarden
de beide leiders dat de gesprekken over een oplossing voor het
verdeelde Cyprus hervat zullen
worden. Ze sloten niet uit dat ze
elkaar over enkele dagen weer
zullen ontmoeten. Sinds 1974 is
het eiland verdeeld in een Turks
en een Grieks gedeelte.
_________________________

Dagboek Anne
Frank verbrand
MAAGDENBURG, 4 juli - In
het Duitse Maagdenburg is
justitie een onderzoek begonnen tegen drie mannen die een
exemplaar van het Dagboek
van Anne Frank zouden hebben
verbrand. Dat gebeurde tijdens
een feest dat vorige maand was
georganiseerd door een rechtsextremistische organisatie.
De mannen van 24, 27 en 28
jaar oud worden verdacht van
opruiing tot raciale haat.
_________________________

Vermoord meisje
begraven in Luik
LUIK, 4 juli - In Luik is de uitvaartplechtigheid voor het
7-jarige meisje Stacy Lemmens gehouden, dat vorige
week vermoord werd gevonden in een rioolput.
Onder de genodigden zijn veel de uitvaart op een groot scherm.
hoogwaardigheidsbekleders. Stacy werd na een zoektocht
Ook zijn nabestaanden van de van drie weken gevonden met
slachtoffers van Marc Dutroux haar 10-jarige stiefzusje Nathaaanwezig. De plechtigheid werd lie Mahy, die voor haar dood
rechtstreeks uitgezonden op de nog seksueel was misbruikt.
Belgische televisie. Buiten de Nathalie werd zaterdag in bekerk volgden belangstellenden sloten kring werd begraven.
____________________________________________________
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Valkenburg klaar
voor Finish Tour

VALKENBURG, 4 juli - Het is ontzettend belangrijk voor
ons’ zegt Michael Boogerd van
Zuid-Limburgse Valkende Nederlandse Rabobankburg maakt zich op voor
ploeg. ‘Hopelijk kunnen we in
de komst van de Tour de
Valkenburg iets uithalen’.
France.
De Noor Thor Hushovd rijdt
De politie verwacht vandaag
Nederland binnen in de gele
meer dan 600.000 toeschouwers langs de wegen. Het is de trui. Hij nam gisteren dankzij
boniﬁcatieseconden de leiding
tweede keer in de geschiedein het klassement over van de
nis dat de Tour Valkenburg
Amerikaan George Hincapie.
aandoet. Dat gebeurde eerder
De tweede etappe werd gisin 1992.
teren gewonnen door Robbie
De derde etappe begint in
Esch-sur-Alzette (Luxemburg); McEwen. De Australiër was in
Esch-sur-Alzette de snelste in de
de ﬁnish ligt 216,5 kilometer
massasprint. Hij bleef de Belg
verderop, vlak na de beklimming van de Cauberg. ‘Dinsdag Tom Boonen en Hushovd voor.
____________________________________________________

FIFA schorst Grieken

ATHENE, 4 Juli - Griekenland mag voorlopig niet meer
VANAVOND
meedoen aan internationale
BIJ BVN
voetbalwedstrijden. De FIFA
heeft daartoe besloten omdat
1600 NOS Journaal, 1605 Tik de Griekse voetbalbond tegen
tak, 1610 Sesamstraat, 1625
de regels in politieke bemoeieDe museumbende, 1650 Het
nis heeft toegestaan.
klokhuis, 1705 Jeugdjournaal.
De FIFA richtlijnen schrijven
nl, 1710 Dieren in nesten,
voor dat iedere aangesloten
1735 Blokken, 1800 Thuis,
voetbalbond onafhankelijk
1825 Onderweg naar morgen, moet zijn. Het is onduidelijk
1850 De rode loper, 1910 VRT waaruit de politieke bemoeienis
Journaal, 1950 Twee vandaag, heeft bestaan. Door het besluit
2020 Sportjournaal kort, 2030 mogen het nationale team en
NOS Journaal, 2050 Weerde afzonderlijke Griekse clubs
bericht, 2055 Tien voor taal,
voorlopig niet meedoen aan
2140 Hoe? Zo!, 2225 Vreemde wedstrijden die door de FIFA
kostgangers, 2250 Film: Kort!
worden georganiseerd. GrieElectriek, 2300 NOS Studio
kenland werd twee jaar geleden
sportzomer, 2345 Nova/Den
nog Europees kampioen.
Haag vandaag.
_________________________

Frings geschorst

BERLIJN, 4 juli - Torsten Frings
moet vanavond in Dortmund
toekijken bij de wedstrijd van
Duitsland tegen Italië in de halve ﬁnales van het WK voetbal.
De 29-jarige middenvelder van
Werder Bremen is voor twee duels geschorst, waarvan één wedstrijd voorwaardelijk, wegens
het slaan van tegenstander Julio
Ricardo Cruz na het WK-duel
met Argentinië.
De Slowaakse arbiter Lubos Michel ontging het wangedrag van
Frings in de massale vechtpartij
die ontstond na de strafschoppenserie, die Duitsland winnend
afsloot
_________________________

Werk plat voor WK

BERLIJN, 4 juli - De halve ﬁnale van het WK legt de Duitse
autoproductie vanavond vrijwel
stil. Volkswagen, DaimlerChrysler en Audi hebben besloten hun
werknemers vrij te geven zodat
ze halve ﬁnale tussen Duitsland
en Italie live kunnen volgen.
Het is niet duidelijk of BMW
zijn personeel ook vrij geeft om
voetbal te kunnen kijken.
_________________________

Krajicek verliest in het
vrouwendubbel

LONDEN, 4 juli - Michaëlla
Krajicek heeft de tweede ronde van het vrouwendubbel op
Wimbledon niet overleefd. De
Almeerse verloor samen met
haar partner Sania Mirza uit
India met 4-6 2-6 van het Russische/Italiaanse koppel Elena
Dementjeva/Flavia Pennetta.
_________________________
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Madrid weer
kandidaat Spelen

MADRID, 4 juli - Madrid stelt
zich weer kandidaat voor de
Olympische Spelen van 2016.
Het bestuur van de Spaanse
hoofdstad heeft dit maandag laten weten. Madrid was ook al in
de race voor de organisatie van
de Spelen in 2012, maar verloor
toen de strijd van Londen. De
Spanjaarden vielen in de derde
stemmingsronde af.
_________________________

Celstraf voor Roux

BORDEAUX, 4 juli - Oudwielrenner Laurent Roux is
maandag tot een celstraf van
2,5 jaar veroordeeld, waarvan
20 maanden voorwaardelijk. De
voormalige wielrenner van onder meer TVM was een van de
voornaamste verdachten in een
Franse dopingzaak. Roux moest
zich twee weken geleden samen met 22 andere verdachten
verantwoorden voor handel in
dope. Bij invallen werden 3000
ampullen met de zogenoemde
‘Pot Belge’ gevonden, een mix
van cocaïne, amfetaminen, pijnstillers en heroïne. Die zouden
in Nederland en België zijn vervaardigd voor de Franse markt
van vooral amateurrenners.
Hoofdverdachte in deze zaak is
een Belgische verzorger, Freddy
Sergeant. Hij moet vier jaar in
de cel verblijven.
_________________________

Verlies Ajax na transfers
AMSTERDAM, 4 juli - Ajax rekent erop dat het vrijdag afgesloten boekjaar 2005/2006 rode cijfers heeft opgeleverd.
In de vorige jaren maakte Ajax
Door het uitblijven van grote
transfers heeft de Amsterdamse wel winst. De transfers van de
spelers Zlatan Ibrahimovic en
voetbalclub netto verlies geleChristian Chivu richting Italië
den. Ajax was ook veel geld
kwijt aan reorganisatiekosten en leverden miljoenen euro’s op.
extra investeringen.
____________________________________________________
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CORRESPONDENT
CORRESPONDENT
WereldKrant brengt u nieuws uit Nederland. Brengt u nieuws
uit
uw vakantiegebied?
naar
begin Brengt
uw bericht
met
WereldKrant
brengt u SMS
nieuws
uit 4414,
Nederland.
u nieuws
KRANT,
een
spatie,
en
dan
uw
nieuws.
uit uw vakantiegebied? SMS naar 4414, begin uw bericht met
KRANT, een spatie, en dan uw nieuws.

Vieze WC’s,
arrogant personeel

Op de redactie van de We- Wereldomroep is het nu afwachreldomroep is gistermorgen ten of campingbeheerders, homet enig feestelijk vertoon telhouders e.d. de WereldKrant
de eerste editie gelanceerd daadwerkelijk uitprinten en op
hun leestafel leggen of ophanvan deze WereldKrant.
Inmiddels hebben vele honder- gen op het prikbord.
den campings, hotels en parti- ’Wij zijn vooral benieuwd of
culieren zich aangemeld voor Nederlandse vakantiegangers
gratis toezending van deze e- ons via de email of SMS hun
persfoto’s en nieuwsberichten
mailkrant.
Onder toeziend oog van hoofd- gaan toesturen’, aldus Iede de
redacteur Joop Daalmeijer Vries
(rechts) en coördinator Iede de
Vries (links) verrichtte systeem- REAGEREN?
beheerder Julian Creme vanachter de PC de laatste handelingen Tips voor elkaar? Wat vindt u?
Mail naar:
voor verzending van de krant.
Voor de nieuwsredactie van de reactie.wereldkrant@rnw.nl
____________________________________________________

VANDAAG BIJ DE
WERELDOMROEP
0700 Nieuwslijn 0730 Het
weer in Europa en NL Magazine: achtergronden bij het
nieuws 0800 Nieuwslijn 0830
Het weer in Europa, 0900
Nieuwslijn 0930 Nieuwslijn 1000 Onderweg, 1245
De Twaalf Provinciën 1300
Nieuwslijn 1330 Het weer in
Europa, gevolgd door
NL
Magazine 1400 Radio Tour
de France 1700 Nieuwslijn
1730 Het weer in Europa, gevolgd door NL Magazine 1800
Nieuwslijn 1830 Het weer in
Europa, gevolgd door NL Magazine 2200 Nieuwslijn 1830
Het weer in Europa, gevolgd
door NL Magazine 2300 Met
Het Oog Op Morgen

(door Maurice Laparlière)
Websites waar vakantiegangers zelf hun reisaccommodaties beoordelen, worden steeds populairder. De glossy vakantiereisgidsen van reisbureaus krijgen hierdoor steeds
meer concurrentie, zo blijkt vandaag uit een radioreportage van de Wereldomroep.

Want die bladen geven vaak een mee; ‘Ze trekken zich echt wat
positieve beschrijving van de lo- aan van de meningen.
catie. Voor stinkende wc’s, cha- Vaak merken we aan de reacties
grijnige campingbaas en honden op de website dat er een jaar
die de hele nacht door blaffen, later het een en ander is verbewaarschuwen ze niet. Dat komt terd.’ De grootste der beoordeu wel te weten komt op speciale lingssites is www.zoover.nl . Op
vakantiebeoordelingssites op in- de site staan inmiddels 12.000
ternet. Al moet je nu ook weer bestemmingen en 65.000 acniet alles geloven wat er op dit commodaties. Hotels, campings,
sites staan.
vakantieparken en zelfs cruiseJohan en Tineke Schuil uit schepen; je kunt het zo gek niet
Leiden hebben er zowat een verzinnen of het is beoordeeld
dagtaak aan het onderhouden, door mensen die er hebben verbijwerken en kuisen van hun toefd.
website www.camping-frankrijk. Maar de groei van de beoornl . De creatie van de familie delingssites is niet alleen maar
Schuil is in een paar jaar tijd ra- goed nieuws. Er kan ook miszend populair geworden onder bruik van gemaakt worden.
Nederlandse vakantiegangers. Bijvoorbeeld door kampeerders
Het echtpaar Schuil verwacht die hun gram willen halen. Het
dat dit jaar drie miljoen men- beheerderechtpaar Geelhuysen
sen hun site raadplegen. Tineke kan hierover meepraten.
Schuil weet onderhand als geen Op de site werd hun camping
HILVERSUM, 4 juli - Zater- ander wat Nederlanders verlan- slecht beoordeeld. De wc’s zougen van een Franse camping: den vies zijn, het personeel ardag zijn op verschillende
‘Schoon sanitair, een boom voor rogant. Tijdens een rondgang
plaatsen in Nederland
wat schaduw, vermaak voor de over de camping valt hier weinig
UFO’s gesignaleerd.
Het tijdstip van de waarnemin- kinderen en -last, but not least- van te merken. Een blik in het
gen ligt tussen elf en twaalf uur een aardige campingbaas.’ De toiletgebouw leert dat het hier
‘s avonds. De lucht was helder, meeste campings komen er goed proper wassen is. De Geelhuyvanaf op de site. Dikke onvol- sens wijten het aan gedoe met
zonder enige bewolking en de
doendes zijn schaars, maar kri- twee families tijdens de vorige,
sterren goed zichtbaar.
tische noten worden er wel uit- verregende zomer. ‘Ze verwachgedeeld. Volgens Johan Schuil ten dan van een vijfsterren camHet gaat om drie tot vijf hoog
campingeigenaren ook ping dat je de regen wegtovert.’
vliegende voorwerpen, die van lezen
____________________________________________________
oost naar west overtrokken.
Ooggetuigen in Huizen spreken UW PERSFOTO
van ronde voorwerpen, die
Drukte bij het prikbord? WereldKrant bij het ontbijt? Nieuws
rood van kleur waren met aan
uit uw vakantiegebied? Uw foto kan naar:
de achterkant een wit licht.
_________________________ foto@rnw.nl
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EUROPA STEDEN
dinsdag woensdag

DE VERWACHTING VOOR EUROPA
Europa Algemeen
Op veel plaatsen is het op en top zomerweer dankzij een
hogedrukgebied boven de Baltische Staten. Het systeem verandert
de komende dagen amper van plaats. Wel ontstaan in het zuidwesten
onweersstoringen. De buien in het zuidoosten trekken weg, maar
daarvoor in de plaats komt wel veel wind.
Noord Europa
Dinsdag valt in het uiterste noorden van Zweden en Noorwegen een
lokale bui, maar verder is het zonnig zomerweer. De temperaturen
liggen omstreeks 25 graden en in Denemarken en in het zuiden van
Scandinavië zijn zelfs maxima boven de 30 mogelijk, zoals in Oslo en
Stockholm.
West Europa
Ierland en Schotland krijgen met een enkele bui te maken. Ook in
Frankrijk ontstaan buien, maar deze pakken soms stevig. Het is een
erg warme dag met in de omgeving van Brussel en Parijs meer dan
35 graden. Zelfs aan de andere kant van Het Kanaal wordt het
tropisch warm. Verder staat er niet veel wind.
Zuidwest Europa
Een buienstoring trekt het Iberisch Schiereiland. Dit levert in het
noorden van Spanje en het uiterste noorden van Portugal
wolkenvelden op en een paar buien. Verder ziet het er zonnig uit en
dat geldt ook voor Italië. De warmste lucht is in Italië te vinden, daar
komen de maxima boven de 35 graden uit.
Zuidoost Europa
Het weerbeeld knapt op. De dinsdag verloopt vrijwel overal droog,
maar wel voelt het op sommige plaatsen minder warm aan dan de
afgelopen dagen. Vooral in de buurt van de Egeïsche Zee staat een
stevige noordelijke wind. In Kroatië is het echter nog erg warm en
verloopt de dag ook met veel zon.
Centraal Europa
Later op de dag kan in de Alpen door de warmte een bui ontstaan,
voor in het zuiden en westen. Duitsland, Polen, Zwitserland en
Tsjechië houden het droog met veel zonneschijn. Het wordt in de hele
regio erg warm met maxima tussen 30 en zelfs 36 graden. De
hoogste waarden worden in Duitsland bereikt.

ANWB-OPROEPEN

Aberdeen

25 17

29 15

Alborg

28 24

30 24

Antalya

33 23

32 21

Athene

27 24

30 23

Barcelona

34 21

33 21

Belfast

29 20

30 20

Berlijn

36 21

38 23

Boedapest

31 19

33 18

Boekarest

32 19

34 25

Bordeaux

31 21

28 23

Brussel

36 22

34 26

Dublin

24 20

25 21

Dubrovnik

35 22

36 22

Faro

30 19

32 19

Frankfurt

36 21

38 22

Hammerfest

16 15

16 14

Helsinki

31 21

31 18

Iraklion

35 32

35 32

Istanbul

30 24

32 25

Kajaani

29 19

23 15

Kiruna

18 11

20 9

Kopenhagen

32 22

33 22

Lisbon

28 20

26 21

Ljubljana

26 12

28 14

Londen

35 21

32 21

Madrid

30 16

30 15

Malaga

35 22

35 22

Milan

35 21

37 23

Munich

30 15

34 16

Oostenrijk

Naples

39 25

37 24

Nice

29 20

29 20

Oostende

27 23

27 23

Oslo

32 20

31 20

Parijs

37 23

35 25

Porto

26 19

26 18

Praag

31 16

31 16

Rome

38 24

36 24

Sofia

23 12

23 11

Split

34 23

34 24

Tot en met aanstaande zondag
(9 juli) krijgt u in Oostenrijk
te maken met tijdelijke afsluitingen van lokale wegen. De
Wielerronde van Oostenrijk
wordt verreden.
De 2e etappe start vandaag in
Linz, de ﬁnish is in Salzburg.
De Thunrpas gaat tijdelijk
dicht.

Stockholm

33 21

33 21

Warschau

34 17

37 21

Wenen

32 19

33 18

Zürich

32 17

34 18

NEDERLAND
Niet alleen vandaag is het op veel
plaatsen 30 graden geworden,
ook morgen wordt het tropisch
warm met landinwaarts zelfs 32 of
33 graden. De zon schijnt dan
flink met in de middag een aantal
stapelwolken en zeer lokaal kans
op onweer. Woensdag is de kans
op een bui groter.

De ANWB Alarmcentrale heeft
geen alarmoproepen ontvangen

TELEFOONNUMMERS
ANWB Alarmcentrale
+31 70 314 14 14
Verloren/gestolen ANWB Visa
Cards
+31 20 66 00 611
ANWB alarmjurist
+ 31 70 314 7205

VERKEERSINFO
Frankrijk
Op de wegen rond de start- en
ﬁnishplaatsen van de Tour de
France wordt het extra druk.
De start is vandaag in het
Luxemburgse Esch-sur-Alzette,
de ﬁnish is op de Cauberg in
Valkenburg. De snelwegen
blijven gewoon open.
Bij de ﬁnish worden uit zowel
België, Frankrijk, als Duitsland
honderdduizenden bezoekers
verwacht.

Handige Tips
Pak de auto zorgvuldig in;
verdeel de lading, leg zware
spullen onderin en zorg dat de
lading niet boven de achterbank uitkomt tenzij u een stevig
vangnet heeft. Leg geen zware
spullen op de hoedenplank, bij
een aanrijding vliegen die de
auto door. Check voor vertrek
het koelsysteem, de bandenspanning en vergeet ook de
banden caravan niet.

