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Vrouw treft 
echtgenoot 
met harpoen 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

BRUSSEL - Een vrouw in Brussel 
blijkt een harpoen te hebben af
geschoten op haar man. De enor
me pijl doorboorde zijn schedel, 
maar als door een wonder over
leefde de man de moordaanslag. 

De 36-jarige vrouw beweerde 
aanvankelijk dat ze de man zo 
gewond had aangetroffen i.n zijn 
auto. Laterbleek dat de vrouw de 
grote pijl zelf had afgeschoten, 
samen met haar nieuwe min
naar. 
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wordt het hardst geslagen
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Provincie schrapt bezuiniging pOV
 
OOOR IVO LAAN 

HEJLOO - De bezuiniging van 
een miljoen euro op het open
baar vervoer In Noord-Holland 
gaat volgend jaar niet door. Gis
teren werd een amendement van 
de PvdA in Provinciale Staten ge
steund door de andere college
partijen (VVD, CDA en Groen
Links) bij de begrotingsbehande
ling. 

.PvdA-statenlid Klomp zegt blij 
te zijn met deze ontwikkeling. 
"Het zag er eerst naar uit dat er 
geen enkele ruimte meer was om 
verder te experimenteren met 

Extra vrije dag op Goede VriJdag óf met Suikerfeest
 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ZEIST - Werknemers van Ach
meajlnterpolis mogen jaarlijks 
één extra religieuze dag aanwij
zen waarop ze vrij zijn. Ze lmn
nen kiezen voor Goede Vrijdag, 
dankdag of het islamitische sui
kerfeest, dagen die geen nationa
le feestdag zijn. Dit staat in de 

(ADVERTfNTIEj 

nieuwe cao. Met deze bepaling 
wil de verzekeraar 'ruimte bie
den aan werknemers van ver
schi11ende religieuze afkomst', 
;ildus een woordvoerder van 
Achmea. 

"Wij streven naar een divers 
personedsbestand en dan moet 
je Je medewerkers ook de keus 

dalkaartjes en om meer proeven 
met gratis openbaar vervoer te 
houden. Dat kan nu weL De dal
kaartjes zijn neel succesvol, maar 
ze moeten nog meer gepromoot 
worden", zegr Klomp. Met bet 
geld zullen geen buslijnen in 
stand worden gehouden. 

De bezuiniging van een mil
joen per jaar is voorlopig alleen 
volgend jaar van de baan. Voorde 
periode van 2009 tot en met zou 
moeten de Staten zicb nog uit
spreken. Die bezuinigingen zijn 
niet geschrapt en staan nog ge
woon in de planning. 

Het voornemen van de PvdA 

geven verlof op te nemen op da
gen die voor hen bdangrijk 
zijn.' 

De nieuwe 'diversiteitsdag' 
betekent onder meer dat Inter
polis-medewerkers meteert mos
llmachtergrond niet meer ver
plicht vrij zijn op Goede Vrijdag. 
Zij kunnen dan werken en op een 

Volgend jaar gaat een netto modaal maandsal"
 

<romliggen voor gas l
 
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ALKMAAR - De energienota 
voor een gemiddeld huishou
den gaat volgend jaar met 100 

tot135 euro omhoog. Datls het 
gevolg van de sterk gestegen 
olieprijzen op de wereld
markt en de hogere energie
belasting op stroom die op 1 

"
 

om bet karige programma van 
eisen voor Noord-Holland 
Noord, waarvoor een nieuwe 
aanbestedingsprocedure loopt, 
uit te breiden is op niets uitgdo
pen. Tijdens de commissieverga
dering kondigde de PvdA nog 
aa.n dat ze een amendement zou 
indienen om net min.imumni
veau van de buslijnen in Noord
Holland Noord op te krikken 
voor de komende aanbestedings
ronde. Er is veel verzet tegen het 
buidige programma van eisen, 
waardoor veel buslijnen onzeker 
zijn geworden. 

Klomp: "Daarvoor was jam

islamitische feestdag betaald 
verlof nemen. De regeling gddt 
niet voor nationale feestdagen 
als tweede pinksterdag. Eeu 
moslimmedewerker bij Achmea 
of Interpolis kan straks dus niet 
aangeven 0 p tweede pinksterdag 
te wl1len werken en met het Sui
kerfeest verlof te willen. 

1600 euro). De geëxplodeerde 
olieprijzen, tot bijna honderd 
dollar voor een vat, nebben de ra
riefdaling die de energiebedrij
ven in juli invoerden teniet ge
daan. 

Geen enkel bedrijf heeft de ta
rieven voor 2008 al gepubliceerd. 
Nuon en Essent, de grootste 

mer genoeg geen meerderheid 
bij de andere collegepartijen. 
Dus we wachten nu af waarmee 
de vervoerders komen. Dar zal in 
maart bekend worden:' 

Gedeputeerde Moolj (Ver
voer), die vorige week nog vol 
vertrouwen was dat het zo'n 
vaart niet zou lopen metdat aan
bod, beperkte zich gisteren tOt 
de mededeling 'af te wachten' 
wat de vervoerders dan gaan aan
bieden. En als de Staten vinden 
dat er dan meer buslijnen moe
ten komen, dan moeten zij er 
meer geld voor uittrekken. zei 
hij. 

wereld', 'vrat Holleeder zj 
rijdens een jarenlange 'v 
schap', waardoor hij tot in 
op de hoogte was van het 
en zeilen binnen Endstra's 
num. Holleeder wist preci 
zijn criminele schuldeisel 
ren, hoeveel die bij hem hl 
'ingelegd' en hoe Enelstr 
aan het lijntje hield omdat 
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prijs wordt in toenemende 
bepaald door de kone ter 
markt. Die heeft momente 
dempende invloed op de 
"Als de gasprijs voor de 
termijn alleen aan de ontv 
ling van de olieprijs wordt 
lateerd, zou gas per L ja 
meer dan rien procent du 


