
	  

Bij een zwaar busongeval op
de A8 in het zuiden van Frank-
rijk is zondag een baby om het
leven gekomen. Er vielen ook
35 gewonden. Zes onder hen
zijn er erg aan toe.

Het ongeval met de Roemeen-
se toeristische bus gebeurde
rond half tien op de drukke A8
in Vidauban, tussen Toulon en Nice. Volgens oog-
getuigen kreeg de bus een lekke band, waarna het
voertuig kantelde. Volgens een plaatselijke krant
zijn alle slachtoffers Roemenen.

Meer dan honderd reddingswerkers kwamen ter
plaatse. Negen helikopters werden ingeschakeld
om gewonden te evacueren en de plaats van het
ongeval te ruimen. 

Er vielen ook zes
zwaargewonden. Foto: afp

Baby sterft in 
zwaar busongeval

De bokesdozen van één, daarvoor word je wakker.

LAAT HET NIEUWE TV-SEIZOEN SMAKEN MET

DE BOKESDOZEN VAN ÉÉN

“Yummy yummy yummy!” horen we je al denken. En gelijk heb je.

Want straks krijg je één van de duizenden leuke bokesdozen van ons

cadeau. Het enige wat je moet doen is één goed in de gaten houden.

Rinkelt de bokesbel op tv? Smeer ‘m dan als de bliksem naar een.be
en haal je bokesdoos in huis. First in, first served. Alvast veel plezier

ermee. En laat het nieuwe tv-seizoen smaken!
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Van de bus bleef alleen
nog schroot over. Foto: epa

Zo’n 10.000 mensen die
deze zomer in het Yosemite
Nationaal Park in de Ame-
rikaanse staat Californië
hebben gekampeerd, zijn
mogelijk besmet met het
levensgevaarlijke Hanta-
virus. Twee mensen zijn al
aan het virus overleden.

De ziekte verspreidt zich via
urine, speeksel en uitwerpse-
len van geïnfecteerde muizen.
De symptomen van het virus
duiken één tot zes weken na de
besmetting op. Het gaat om
griep, hoofd- en spierpijn en
het leidt ook tot moeilijk adem-
halen. Voorlopig bestaat er nog
geen medicijn tegen. Twee be-
smette mensen zijn overleden,
vier anderen zijn ernstig ziek
geworden, maar hebben het wel
overleefd. De zes besmette per-
sonen bleken allemaal in de-
zelfde soort tenthuisjes te heb-
ben overnacht.

Daarom beslisten de verant-
woordelijken van Yosemite
Park eerder deze week alle 91
hutten in Curry Village te slui-
ten. Maar de voorbije drie
maanden hebben daar wel zo’n
10.000 mensen gelogeerd. Of
daar ook Belgen tussen zitten,
die dan mogelijk besmet zijn, is
voorlopig niet bekend.

Yosemite Park is een belang-
rijke toeristische trekpleister
in Californië. Het wordt jaar-
lijks door bijna vier miljoen
mensen bezocht. ‘We hebben al
zo’n 1.500 telefoontjes gekre-
gen van bezoekers die ongerust
zijn over de besmetting. Maar
de mensen zijn gelukkig nog
niet zo ongerust dat ze hun reis
naar Yosemite Park afzeggen’,
aldus Kari Cobb, de woordvoer-
ster van Yosemite. (mkm)

10.000
kampeerders
mogelijk besmet
met dodelijk virus

Het virus wordt overgedragen
door muizen.
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Nogal wat wielertoeristen
zakten voor dag en dauw af
naar het Marktplein om de ki-
lometers van de allerlaatste
Gordel af te malen. Zo ook de
politieke kopstukken van
CD&V (Wouter Beke, Michel
Dooms en Eric Van Rompuy)
en N-VA (Philippe Muytters
en Ben Weyts) die actie en re-
actie uitlokten. Een delegatie
van Jong N-VA van de facili-
teitengemeenten kwam even-
eens naar zaal Sint-Maarten
om er haar eisen kracht bij te
zetten. Zij klaagden over het
gebrek aan gemeentelijke on-
dersteuning bij culturele en
sportieve evenementen in hun
omgeving.

Traditiegetrouw vatte ook het

Taal Aktie
Komitee plaats aan de poort
van de ontbijtzaal. Met span-
doeken maakten zij de ver-
trekkers duidelijk hoe ze over
de BHV-onderhandelaars
dachten. Bij het vertrek van
Eric Van Rompuy kwam het
even tot een verhitte discus-
sie. TAK'ers riepen alle
CD&V-deelnemers een halt
toe door een hangslot aan de
fietsen te bevestigen.

De politie verwijderde met
een zware kniptang alle sloten.

Op het Marktplein vonden
nogal wat wielertoeristen
vroeg de weg naar de inschrij-
vingstafel.

Pas later kwamen ook de ge-
zinnen met kinderen zich aan-
melden. Opvallend weinig
Vlaamse Leeuwen sierden dit
jaar het Marktplein.

(kms)

TAK legt hangslot op fietsen van CD&V-politici

Het Marktplein liep bijna vol met Gordelaars. Foto: kms

ZAVENTEM Het Markt-
plein liep een laatste keer
bijna vol voor de start van
de Gordel. Traditiegetrouw
zorgden actievoerders van
TAK bij het ontbijt voor op-
hef.

GRIMBERGEN
Motorrijder valt
op afrit

Een motorrijder heeft
om 6 uur gisterochtend
een zware smak gemaakt
op de afrit van de Ring in
Grimbergen. De man, ge-
boren in 1989, werd ge-
vonden door twee chauf-
feurs die de hulpdiensten
waarschuwden. De man
was een tijdje in levensge-
vaar. De oorzaak van het
ongeval is onbekend.
(dbb)

MACHELEN
Poging tot in-
braak op
Woluwelaan

Op de Woluwelaan in
Machelen heeft vrijdag
een dief proberen inbre-
ken in een wagen. Het is
niet duidelijk of hij werd
gevat. (dbb)

MACHELEN
Rijverbod voor
28 chauffeurs

Bij politiecontroles die
gehouden werden op de
Luchthavenlaan in Ma-
chelen, hebben vrijdag-
nacht 28 chauffeurs een
tijdelijk rijverbod gekre-
gen. 629 bestuurders wer-
den aan een ademtest on-
derworpen. 14 bestuur-
ders kregen een rijverbod
van 3 uur en nog eens 14
bestuurders kregen een
rijverbod van 6 uur. Van
twee bestuurders werd
bovendien het rijbewijs
onmiddellijk ingetrokken.
(dbb)

SCHAARBEEK

Jongeren provo-
ceren politie

Een vrouw die zich ver-
zette tegen de dieven van
haar handtas, heeft vrij-
dagmiddag klappen gekre-
gen in de Vleugelsstraat
in Schaarbeek. Het slacht-
offer is daardoor zeven
dagen werkonbekwaam.
Nadat ze de politie een
omschrijving gegeven had
van haar aanvallers - ze
reden op een zwarte scoo-
ter - kreeg een patrouille
het voertuig in het oog.
Het ging om een gestolen
scooter. Tijdens de con-
trole van de 16-jarige be-
rijder mengde een 17-jari-
ge zich in de interventie
en riep hij de eerste op
om te rebelleren tegen de
agenten. De jongeman
werd overmeesterd en er
werd een halsketting in
zijn kledij gevonden. De
twee werden ter beschik-
king gesteld van het par-
ket. (dbb)

Leona Delpierre (78) en Isidore
De Boi (80) uit Wolvertem
waren er van de allereerste
Gordel bij. Foto: kms

NOORDRAND Op de laatste
Gordel hebben er zich geen
noemenswaardige problemen
voorgedaan. Door de commu-
nautaire heisa in Sint-Genesi-
us-Rode was de politie er pa-
raat met meer dan honderd
manschappen, maar ingrijpen
was niet nodig. De vertegen-
woordigers van N-VA, Vlaams
Belang, Voorpost, Taal Aktie

Komitee hielden er apart wel

een resem acties, maar tot in-
cidenten is het niet gekomen.

De klassieke pesterijen ble-
ven wel niet uit. Het uitstrooi-
en van duimspijkers en nagels
en het geknoei met de beweg-
wijzering deed zich vooral
voor op de Gordelklassieker
van de honderd kilometer in
Zellik, Wemmel en Meise. Al
om 7 uur moesten de interven-
tieploegen van organisator
Bloso uitrukken om massaal
spijkers te ruimen. Ook op de
kortere fietstochten vanuit

Sint-Genesius-Rode deden
zich nadien dezelfde proble-
men voor.

Het aantal deelnemers van de
Gordel was eerder beperkt, en
strandde op 29.500 deelne-
mers. Dat aantal had nog een
pak lager kunnen liggen, maar
door het goede weer schreven
er zich gisteren nog meer dan
13.000 Gordelaars in. Daarvan
waren er 5.000 op naam van
Zaventem, het trefpunt met de
meeste late beslissers.

Zaventem is overigens op-

nieuw het grootste fietstref-
punt, met iets meer dan 9.000
fietsers. Dilbeek en Overijse
zijn de grootste wandelge-
meenten. Aan de wandeltocht
in Zaventem voor mensen met
een beperking, namen 93 per-
sonen deel. De fietstocht klok-
te af op 65 mensen. Voor de
Olympische fietstocht daar
was ook wel belangstelling. En
Zaventem was ook nu weer de
plaats voor het traditionele
Gordelontbijt met spek en eie-
ren. Het werd een groot buffet
met 500 genodigden, onder
wie politici Philippe Muyters,
Steven Vanackere, Wouter Be-
ke, Michel Doomst, Eric Van
Rompuy, Ben Weyts, Luk Van
Biesen en provinciegouver-
neur Lodewijk De Witte.

De Gordel werd afgesloten
met optredens in 3 trefpunten.
In Zaventem trad Jelle Cley-
mans en Jonas Van Geel op,
met als gasten Tom Dice en
Nicole en Hugo.

De laatste editie van
de Gordel is rustig
verlopen. Wel werden
er in de gemeenten
Zellik, Wemmel en
Meise lustig spijkers
gegooid en met de
bewegwijzering
geknoeid.

JELLE SCHEPERS

Laatste editie van Gordel verloopt rustig

Meeste duimspijkers
in de Noordrand

,,
Zaventem was
opnieuw het grootste
fietstrefpunt, met
meer dan 9.000
fietsers

Late beslissers verkozen vooral in Zaventem te vertrekken. Foto: kms


