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Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst, komt
voor de gemeenteraadsverkiezingen op
voorOpenVldinzijnwoonplaatsLede.De
man staat op de derde plaats waardoor
de kans heel reëel is dat hij verkozen
wordt. (KMJ/RAL)

wapens en messen, waarbij ze
hele gezinnen uitmoordden.

Weinig beeldmateriaal
Het ‘Syrische Observatorium voor
de Mensenrechten’ meldde minstens 160 doden, terwijl de meeste andere bronnen spraken van
tweehonderd of meer.
«Op dit moment zijn er al
150 lijken binnengebracht in de
moskee», beweerde een aanhangster van het verzet rond
middernacht al op Facebook,
«terwijl er nog zeker zeventig in
de velden liggen en veertig
mensen levensgevaarlijk gewond
zijn geraakt.»
En een inwoner van een naburig
dorp die gisterochtend pools-

Graffiti op koepel
Justitiepaleis
kost 21.596 euro
Het weghalen van de graffiti op de koepel
van het Brusselse Justitiepaleis zal 21.596
euro kosten. Dat meldt Kamerlid Luk Van
Biesen (Open Vld) op basis van gegevens
van staatssecretaris Servais Verherstraeten
(CD&V). Het is al de derde keer dat de
gerestaureerde goudkleurige koepel wordt
beklad met graffiti. De eerste twee keren
werden de daders op heterdaad betrapt. Ze
klommen toen omhoog via de stellingen
tegen het gerechtsgebouw. De Regie
der Gebouwen liet daarop de stellingen beter beschermen. Maar het hielp niet. Deze
keer zijn de daders niet betrapt en weet
men dus niet om wie het gaat. Als ze alsnog
gevat kunnen worden, zullen ze de kosten
moeten terugbetalen. (LVDK)

	
  

In de Syrische hoofdstad Damas
geregeld explosies weer

Ee
na
op
kr
he
Af
ge

Spaans parlementslid
over werklozen:
«Dat ze de klere krijgen»

o

Op Twitter in Spanje is beroering ontstaan
over een niet mis te verstane uitspraak van
parlementslid Andrea Fabra aan het adres
van de werklozen in haar land. Ze riep ‘que
sejodan’—vrijvertaald‘datzedeklerekrijgen’ — toen premier Rajoy zijn besparingsplannen met betrekking tot de werkloosheidsuitkeringentoelichtteinhetparlement.
Hij kondigde een reductie aan van de uitkering voor Spanjaarden die al langer dan
een halfjaar werkloos zijn. In de plaats van
60% van hun vorige loon, zakt de uitkering
nu tot 50%. Niet overtuigend genoeg voor
Fabra van de rechtse partij Partido Popular.
In geen tijd werd Twitter overspoeld door
kritischereactiesophaaruitlating.DePSOE
eistezelfshetontslagvanhetparlementslid.
De website Change.org verzamelde al
17.300 handtekeningen van voorstanders
van Fabra’s ontslag.
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