ROTTERDAM

Arrestatie in zaak
mensenhandel
Een 49-jarige Nigeriaan is
maandag in eigen land aangehouden op verdenking
van mensenhandel. De arrestatie vond plaats op verzoek
van justitie in Nederland,
dat om de uitlevering van
de man heeft gevraagd.
De verdachte is volgens justitie sleutelfiguur in een grote zaak waarin de politie al
in 2007 in Nederland een
groep verdachten aanhield.

DEN HAAG

Ombudsman: 70
klachten veteranen
Bij de Nationale ombudsman hebben zich sinds juli
zeventig ex-militairen gemeld met klachten over
overheidsinstanties. Dat zei
Matthijs van der Hoeven, adviseur van de Veteranenombudsman, gisteren tijdens
een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het gaat vooral
om veteranen die actief zijn
geweest in Libanon, Bosnië
en Afghanistan.

DEN HAAG

Patrick S. verrast
met bekentenis
Patrick S. heeft toegegeven
dat hij in 2010 Farida Zargar
heeft vermoord in Spijkenisse. Na jaren van ontkenning
en zwijgen kwam hij gisteren bij het Gerechtshof in
Den Haag met de verrassende bekentenis. S. zei dat hij
‘een andere weg wil inslaan’
en de nabestaanden ‘zo veel
mogelijk duidelijkheid wil
verschaffen’.

ROERMOND

Schoten gelost bij
overval supermarkt
Met bivakmutsen gemaskerde overvallers hebben gisteravond binnen en buiten een
supermarkt in Roermond
schoten gelost. Daarbij raakte niemand gewond. Dat
maakte de politie bekend.
Rond kwart voor negen vielen de overvallers binnen in
de Albert Heijn in de wijk
Hoogvonderen. Onbekend is
of zij iets hebben buitgemaakt

Gifspuit verdeelt boeren en burgers
Er komt onderzoek
naar de risico’s van
het gebruik van
chemische middelen
in de land- en
tuinbouw.

“

Wij vragen een
stuk grond
van 50 meter
waarop niet
gespoten wordt
Bram Verhage van Bollenboos

10 dagen Istrië Opatija

v.a. slechts

v.a. slechts

599,-

399,-

Vertrekdata:
5, 19 mei / 2, 16, 30 juni / etc.

U reist
ComfortClass

Vertrekdata: 14, 21, 28 april /
5, 12, 19, 26 mei / 2, 9, 16, 23, 30 juni / etc.

Reizen zijn inclusief hotelovernachtingen o.b.v. halfpension, comfortclass touringcar en afscheidsbuffet.

bolderman.nl
Brochure & boekingen: (0318) 58 09 58 www.bolderman.nl
Bij Bolderman aanbetalen niet verplicht!

Supervoordelige busreizen
VELE REIZEN IN PRIJS VERLAAGD!
Stedentrip Londen

„Maar ik heb zelf ook een aardige
lap grond, daardoor blijft het spul
bij mij vandaan. Mijn eigen grond
heb ik verpacht aan een boer die
er op biologische manier haver
verbouwt. Dat gaat goed.”
Verre van goed noemt hij het feit
dat bewoners van woningen die
naast agrarische grond liggen, geregeld klagen over misselijkheid
en een branderig gevoel in de
keel. En hij wijst op de scholen
die op een halve meter van de percelen staan waarop gespoten
wordt. Verhage: „Dat onderzoek
is prima, maar intussen spuiten
de boeren door. Daar zou ook iets
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vragen over
cryptografie

KPN gaat een nieuwe telefoondienst aanbieden waarmee we
kunnen bellen zonder dat we het
gevaar lopen te worden afgeluisterd. Werkelijkheid of een illusie?
door Rob Siebelink
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Is hier sprake van een doorbraak?
Beveiligde telefonie voor de
consument bestaat al langer, maar
heeft snel aan bekendheid en populariteit gewonnen door de recente afluisterschandalen. Bedrijven springen handig in op het on-

aan moeten gebeuren. We hebben met de telers over spuitvrije
zones gesproken, maar we komen
niet nader tot elkaar. Wij vragen
een stuk grond van 50 meter waarop niet gespoten wordt, zij willen
niet verder gaan dan 50 centimeter. De overheid zou in het belang
van de volksgezondheid het voortouw moeten nemen bij deze gesprekken.”
Ook bestuurder Joris Baecke van
Land- en Tuinbouw Organisatie
LTO Nederland reageert positief
op het komende onderzoek. De
Zeeuws-Vlaamse akkerbouwer is
binnen het LTO-bestuur belast

met plantgezondheid. Hij zegt:
„Het door het kabinet aangekondigde onderzoek is in lijn met het
advies van de Gezondheidsraad,
waarin we ons al konden vinden.
Volksgezondheid is voor ons belangrijk, niet alleen voor onze leden en hun familieleden, maar zeker ook voor de omwonenden
van hun percelen. We hechten eraan dat in beeld komt welke risico’s er zijn.”
Dat staatssecretaris Mansveld
voor de periode tot 2016 overleg
tussen boeren en tuinders en omwonenden bepleit, vindt Baecke
logisch. Zeker omdat een weten-

schappelijk en wettelijke basis
ontbreekt om van bovenaf beperkingen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op te leggen. Baecke: „Wij stellen onze leden voor dezelfde spuitvrije zone
voor omwonenden te hanteren
als voor waterlopen. Daarvoor
geldt anderhalve meter.”
Baecke voegt er aan toe dat het
een advies betreft aan ondernemers die elk hun eigen beslissing
nemen. „We vragen ook om het
gebruik te allen tijden te beperken, en steeds in overleg te blijven met omwonenden, waarbij ze
uitleg kunnen geven over wat er

䡵 Augustus vorig jaar: een boer be-

behagen van veel mensen. KPN
gaat samenwerken met het Amerikaanse Silent Circle, maar er zijn
meer aanbieders van apps die gesprekken afschermen, zoals Red
Phone (te koop via iTunes). Dus
ook zonder deze zet van KPN kunnen we nu al veiliger bellen, zegt
Joost Bijl van het beveiligingsbedrijf Fox-IT in Delft. Nieuw is wel
dat een grote telecomaanbieder
met een ontwikkelaar van dergelijke software in zee gaat.

geïnstalleerd heeft, die de binnenkomende data weer ontcijfert. Nadeel is dat dit proces enige tijd
kost, waardoor vertraging optreedt, zoals vroeger gebeurde als
we naar het buitenland belden.

nieken bewust heeft verzwakt,
waardoor er beveiligingslekken in
zitten.

straks dan nog wel iets te tappen?
De veiligheidsdienst maakt zich
geen zorgen, meldt een woordvoerster van de AIVD. En: zolang
een nieuw product binnen de wet
blijft, kan het gewoon op de
markt komen. Wel constateert de
AIVD ook op het gebied van mobiele telefonie een ‘continue wedloop tussen veiligheidsdiensten
en mensen die minder goede bedoelingen hebben’.
Jeroen de Muijnck ziet toch wel
een spagaat. KPN moet volgens de
wet meewerken aan taps, maar
zet daar tegelijk ook een hek om.
Sectra werkt nauw samen met de
AIVD. Iemand die bij het bedrijf
een beveiligde telefoon wil aanschaffen, wordt eerst door de veiligheidsdienst gescreend. De directeur van de Rabobank zal er
wel een kunnen kopen, iemand
die lid is van een motorclub niet,
aldus De Muijnck.
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Hoe werkt de beveiliging?
Apps als Silent Circle en Red
Phone versleutelen een telefoongesprek. Dat wil zeggen dat de
conversatie wordt omgezet in een
digitale brij van enen en nullen.
Wie zo’n gesprek afluistert en
niet over de juiste ‘sleutel’ beschikt, krijgt ruis te horen. Voorwaarde is wel dat de ontvanger dezelfde software op de smartphone
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Is de aangekondigde dienst
zo veilig als KPN beweert?
Cryptografie, het versleutelen van
data, is op zich redelijk waterdicht, stelt Joost Bijl van Fox-IT.
Maar zoals vaak is de gebruiker de
zwakke schakel. Als die ergens
zijn wachtwoord laat slingeren
om de app te gebruiken, dan is hij
weer terug bij af. Bovendien is er
het risico dat een veiligheidsdienst de hand kan leggen op zogeheten master keys, een soort loper. Vergelijk het met een loper
waarmee je toegang krijgt tot elke
hotelkamer. Ook zijn er signalen
dat een dienst als de NSA de in
omloop zijnde versleutelingstech-
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Dus een veilige telefoonlijn
bestaat niet?
Het meest gevaarlijke van beveiliging is dat je denkt dat je beveiligd bent, terwijl dat toch niet zo
is, stelt Jeroen de Muijnck van Sectra Communications, een bedrijf
dat onder meer beveiligde hightechtelefoons levert aan Nederlandse ministers, de NAVO en de
EU. „Als Angela Merkel onze telefoon had gebruikt, was ze nooit
zo in het nieuws gekomen.” Met
alleen een app houd je serieuze
partijen als de NSA echt niet buiten de deur, benadrukt hij. In zulke programmaatjes zitten altijd
weeffouten en zwakke punten.
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Als we met zijn allen zo’n app
aanschaffen, heeft de AIVD

spuit zijn appelboomgaard in het
Groningse Loppersum met insecticiden.
archieffoto Michiel Wijnbergh /HH

in het veld gebeurt om ongerustheid weg te nemen.”
De LTO-bestuurder maakt zich
niet erg veel zorgen over de uitkomsten van het landelijk bevolkingsonderzoek: „De risico’s zijn
minimaal door de steeds veiliger
middelen, de moderne technieken om de gewassen te besproeien en de gedetailleerde gebruiksvoorschriften.”

Die toezegging deed staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken)
gisteren tijdens de behandeling
van de Participatiewet aan de
Tweede Kamer.
Gemeenten moeten vanaf 2015
jonggehandicapten die (deels)
kunnen werken, begeleiden naar
een baan. Zij kunnen niet langer
terecht bij de sociale werkvoorzieningen. Het kabinet wil die op termijn sluiten. In plaats daarvan
moeten bedrijven en overheid tussen nu en 2026 zorgen voor
125.000 arbeidsplaatsen speciaal
voor gehandicapten.
De Kamer vreesde dat gemeenten
met veel arbeidsgehandicapten en
een slechte arbeidsmarkt in financiële problemen zouden komen
door de nieuwe wet. Klijnsma zal
in de verdeelsleutel die straks gehanteerd wordt bij het bepalen
van het budget rekening houden
met de specifieke problemen in
deze gemeenten, zei ze. Het totale
budget blijft wel ongewijzigd.
De Kamer gaat akkoord met de
Participatiewet. Oppositiepartijen
D66, ChristenUnie en SGP haalden daar begin deze maand, na
onderhandelingen met de coalitie, de scherpe kantjes vanaf. Zo
komen de mensen die nu een Wajonguitkering hebben maar na verplichte herkeuring aan de slag
moeten, niet in de bijstand als zij
geen werk vinden. Wel zakt hun
uitkering in dat geval naar 70 procent van het minimumloon. Alleen mensen die geheel afgekeurd
worden, behouden hun uitkering.
Met name SP en GroenLinks hebben felle kritiek op de plannen.

䊳 Meer geld voor gemeenten
met veel arbeidsgehandicapten en een slechte
arbeidsmarkt

Geen knijpers
maar zwemvest
voor biggen
DEN HAAG – Met het ‘opwarmen’
van onderkoelde biggen in warm
water, is niets mis. Maar om ze
voor verdrinking te behoeden
door ze met wasknijpers aan de
oren ergens aan vast te maken,
dat is toch wat minder. Daarvoor
zijn speciale ‘zwemvestjes’ beschikbaar. Dat zegt staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken)
op vragen van de Partij voor de
Dieren. De partij viel over een foto van twee biggen in een emmer
warm water die met wasknijpers
aan de oren op hun plek werden
gehouden. Volgens de betrokken
boer ging het om een levensreddende actie en merkten de biggen er niets van.

Disneyland® Parijs
21 mrt

40,-

DEN HAAG – Gemeenten in Limburg, Zeeland en Groningen met
veel arbeidsgehandicapten krijgen
vanaf 2015 meer geld om deze
groep mensen aan het werk te krijgen.

DIEVER – Alom lijkt blijdschap te

heersen over het aangekondigde
bevolkingsonderzoek naar de gezondheidsgevolgen van gewasbeschermingsmiddelen. Bezorgde
burgers én boeren stellen zich achter het plan van staatssecretaris
Wilma Mansveld (PvdA). Maar tegelijkertijd hebben ze een geheel
andere kijk op het hanteren van
de gifspuit.
Het onderzoek – dat eerder al was
bepleit door de Gezondheidsraad
– richt zich op mensen die wonen
op of in de buurt van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere
landbouwgronden waar ze veel
met chemische gewasbeschermingsmiddelen werken. In 2015
en 2016 kan onder meer aan de
hand van urinemonsters worden
vastgesteld of mensen mogelijk
gezondheidsrisico’s lopen door de
chemische middelen die in die gebieden worden gebruikt.
„We zijn blij dat dit gebeurt”,
zegt Bram Verhage, secretaris van
de stichting Bollenboos uit het
Drentse Diever. Hij woont in een
streek waar veel lelies worden geteeld. Daarbij gebruiken de telers
een mix van gewasbeschermingsmiddelen, waar hij de nodige
vraagtekens bij zet. Verhage kijkt
vanuit zijn huis uit over velden
waarop volop gespoten wordt.

Klijnsma
komt arme
gemeenten
tegemoet
door Sandra Donker

door Paulus Smits

dagtoppers
10 dagen rondreis
Schotland Loch Lomond /
Schotse hooglanden
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4 BINNENLAND

per
korting .
2 pers

2 1 m rt

159,-

VA N
VO O R

vanaf

*

139,-

4 daagse busreis
Vertrek: diverse vertrekdata
Inclusief: 3 hotelovernachtingen
• 3x Engels ontbijtbuffet •
Overtocht Eurotunnel Calais –
Folkestone v.v. of overtocht per
boot Calais – Dover v.v. •
Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per
Tourist Class touringcar

219,4 daagse busreis
Vertrek: diverse vertrekdata
Inclusief: 3 hotelovernachtingen •
3x ontbijtbuffet • 2 dagen entree
Disneyland® Paris voor beide parken
• Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per
Tourist Class touringcar
14 mrt slechts €149,voor kinderen t/m 11 jaar

Salzburgerland

Tirol, Kufstein en
Tegernsee in de winter

40,-

per
korting .
2 pers

Gegarandeerd
vertrek en in
prijs verlaagd!

359,-

VA N
VO O R

*

339,-

vanaf

429,-

8 daagse busreis
Vertrek: 14, 28 mrt
Inclusief: 7 hotelovernachtingen
• 7x ontbijtbuffet • 6x 4-gangen
keuzediner • 1x Tiroler Bauernbuffet • Welkomstavond met
drankje • 4x avondprogramma •
Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per
Comfort Class touringcar

8 daagse busreis
Vertrek: 26 apr, 23 mei,
13 jun, 1, 19 sep, 18 okt
Inclusief: 7 hotelovernachtingen
• 7x ontbijtbuffet • Lunchpakket
dag 7 • 6x diner • 1x 4-gangen
diner op dag 6 • Welkomstdrankje
• Muziekavond • Grilavond •
Gebruik van sauna, stoombad
en fitnessruimte • Begeleiding
door uw chauffeur, tevens reisleider • Vervoer per Comfort
Class touringcar

All Inclusive drankenpakket
zeer voordelig bij te boeken!

Met dagtocht Grossglockner,
de hoogste berg van Oostenrijk!

Andalusië: Granada,
Sevilla en Córdoba

Rondreis Spanje
en Portugal

17 mrt

31 mrt

,25in0
g per

60g,p-er

kortin .
2 pers

17 mrt
gegarandeerd
vertrek en in
prijs verlaagd!

1 7 m rt

VA N
VO O R

699,-

*

669,-

kort
2 pers.

31 mrt
gegarandeerd
vertrek en in
prijs verlaagd!

VA N
VO O R

3 1 m rt

1059,-

*

934,-

15 daagse busreis
Vertrek o.a.: 17 mrt, 7, 28 apr,
19 mei, 9 jun, 4, 25 jul, 15 aug
Inclusief: 14 hotelovernachtingen
• 14x ontbijt • 14x diner • Stadsrondrit Barcelona en Madrid o.l.v.
een gids • Stadswandeling Sevilla
en Córdoba o.l.v. een gids •
Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per
Comfort Class touringcar

22 daagse busreis
Vertrek: 31 mrt, 22 sep, 6, 27 okt
Inclusief: 21 hotelovernachtingen
• 21x ontbijt • 21x diner • Stadswandeling Burgos en Lissabon
o.l.v. gids • Stadswandeling
Sevilla, Ronda en Córdoba o.l.v.
Nederlands sprekende gids •
Stadsrondrit Barcelona o.l.v.
Nederlands sprekende gids •
Begeleiding door uw chauffeur,
tevens reisleider • Vervoer per
Comfort Class touringcar

17 mrt gegarandeerd vertrek
in prijs verlaagd!

Schitterende
uitgebreide rondreis!

Boek nu: www.effeweg.nl of bel 0529 46 96 67
* Gebruik tijdens het boeken boekcode 1108 en de prijs wordt automatisch verlaagd. Kortingen zijn in de prijs verrekend.

* Deze kortingen gelden alleen op nieuwe boekingen.
Alle fouten voorbehouden. Prijzen zijn vanaf en per persoon o.b.v. boeking van 2 personen.
Exclusief excursie- en entreegelden en €18,- reserveringskosten per boeking.

GRATIS BROCHURE 2014
Ja, ik ontvang graag de nieuwe brochure:

#

o Excursiereizen o Fietsreizen o Stedenreizen

Naam

dhr/mevr

Adres
Postcode
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Zonder postzegel opsturen naar: effeweg.nl, antwoordnummer 778, 7700 VG Nieuwleusen

1108

