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Belg reist naar
Brazilië met coke
verstopt in drums

RIO DE JANEIRO - Op de luchthaven Internacional Tancredo Neves van het Braziliaanse Confins
is afgelopen weekend een Belg
betrapt die probeerde drugs te
smokkelen, meldt de Braziliaanse nieuwssite UIA. De Belg
had cocaïne in zijn drumtoestel
verstopt. Hij werd samen met een
Spanjaard opgepakt die drugs
aan zijn benen had gekleefd. De
Belga
twee riskeren 15 jaar.

Paswoord van
10.000 gebruikers
Hotmail onveilig

SAN FRANCISCO - Het paswoord
van meer dan tienduizend - vooral
Europese - Hotmailgebruikers is
niet langer geheim. Hun account
werd gehackt en op een online
forum voor softwarefabrikanten
werd hun paswoord vrijgegeven.
Op de website www.neowin.net
stond maandag een rapport met
dat nieuws te lezen. “We onderzoeken de situatie en zullen zo
snel mogelijk de noodzakelijke
stappen ondernemen”, aldus Microsoft, dat het Hotmailportaal
ter beschikking stelt. Wat extra
zorgen baart, is het feit dat vele
mensen dezelfde inloggegevens
gebruiken voor andere Microsofttoepassingen, zodat gevoelige
informatie in verkeerde handen
kan terechtkomen. Neowin adviseert Hotmailgebruikers om hun
paswoord te veranderen.
AP

Zes doden bij
maagverkleiningen
in Nederland

Een waterkanon van de politie kon
het brandje snel blussen. Nadien
begon een klein groepje boeren de
politie te bekogelen met eieren, lege
bierflesjes, vuurwerk en kasseien die
uit de grond werden gewrikt. Uiteindelijk werd een mestkar in stelling
gebracht. De politie trok zich strategisch terug en kon zo voorkomen
dat ze onder de drek werd gespoten.
Een rivier van giervocht stroomde
langs de Wetstraat - de Meststraat
voor eventjes - naar beneden.
De agenten van de oproerpolitie
konden niets meer doen dan de
douchebeurten van melk, stro en
mest ondergaan. Woordvoerder
Christian De Coninck van de
lokale politie Brussel relativeert
de heibel op het Schumanplein.
“Oké, er is wat stro in brand
gestoken, maar voor de rest zijn
er geen incidenten geweest. De

politie vernederd? Onze mensen zijn
getraind om niet in te gaan op dit
soort provocaties.”
RD/Belga

De boeren belegerden de agenten met
melk, mest en stro. “Maar onze mensen
zijn getraind om niet in te gaan op dit
soort provocaties”, luidt het bij de politie.
Foto’s EPA/AP

100 km file door boerenprotest kost 112.000 euro extra
BRUSSEL - Het extra fileleed dat de boeren
met hun optocht naar Brussel veroorzaakten
heeft een pittig prijskaartje.
Er was gisteren tijdens de ochtendspits gemiddeld 100 km meer file dan anders op de autosnelwegen E40, E411 en E19, bevestigen zowel

de Wegenpolitie als Touring Mobilis. Ook in
de avondspits waren er op die snelwegen grote
files, door de 740 tractors die terugkeerden.
Volgens onderzoeksbureau Transport en Mobility Leuven (TML) is het aantal voertuigverliesuren bij files bijna vier keer groter op het
secundaire net dan op de snelwegen. “Gisteren
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werden naar schatting 9.500 extra verliesuren
opgelopen”, zeggen onderzoekers Sven Maerivoet en Isaak Yperman van TML.
Exacte cijfers zijn er niet, maar TML berekende wel een indicatie. “Omgerekend heeft
de optocht tijdens de ochtendspits een extra
RD
filekost opgeleverd van 112.100 euro.”
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EMMEN - In Emmen (in de Nederlandse provincie Drenthe) is
een schandaal aan het licht gekomen in het Scheper Ziekenhuis.
De directie komt vandaag naar
buiten met de resultaten van een
onderzoek naar fouten bij maagverkleiningsoperaties, waaraan
zeker zes mensen overleden. Andere patiënten vertonen ernstige
klachten. Al deze operaties zouden zijn uitgevoerd door een 54jarige chirurg die voordien ook al
in Duitsland fouten maakte, en in
één geval zelfs veroordeeld werd
voor dood door schuld.
De raad van bestuur was al in
2005 op de hoogte van deze veroordeling, maar stelde pas dit
voorjaar een onderzoek in na een
klacht van een nabestaande. De
chirurg is sindsdien op non-actief
gesteld.
DoVe

13-jarige breekt in
in hennepkwekerij

HOOGERHEIDE - De politie heeft
in het Nederlandse Hoogerheide
twee jonge hennepdiefjes in de
kraag gevat. Een jongen van 13
uit het Antwerpse Essen en een
kompaan van 15 jaar uit Roosendaal (Nederland) braken in in
een woning, waar ze een aantal
vuilniszakken met hennep wilden
stelen. Buren alarmeerden de
politie. Op het moment dat de
agenten de diefjes inrekenden,
ontdekten zij dat twee slaapkamers waren ingericht als illegale
Belga
hennepkwekerij.
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