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FEESTVIERENDE 100-JARIGE SCOUTS OVERSPOELEN DIT WEEKEND UTRECHTScouting nederland bestaat in 2010 honderd jaar en viert dit met een groot aantal activiteiten.

AD

In een levensboek krijgen herinneringen 

een plek. door middel van verhalen en 

foto’s kan een gesprek worden gevoerd.

Vooral bij ouderen met verminderde 

geesteskracht en beginnende dementie 

kan het een extra dementie toevoegen.

West-Twente

nederlanders worden 
steeds ouder, vooral 

doordat ze na hun 65ste 
langer in leven blijven.

NRC Handelsblad

Senioren kunnen nog prima een 
muziekinstrument onder de knie 
leren bespelen.

RTVnoord.nl

Ouderen springen om seniorenwoningen
Utrechts Stadsblad

Veel ouderen eten alleen 
met de kerst

TC/Tubantia

Senioren halen herinneringen 
op aan leidens ontzet

Leids Nieuwsblad

Matig alcoholgebruik verlaagt 
bij ouderen de kans op 
overlijden met zo’n 20 procent.                                 

Elsevier

Er worden 

meer AoW’ers 

geboren dan dat 

er dood gaan.

NOS Journaal

De Swollenaer

SchIETEn En MIKKEn

CHINESE SCHUTTER MIST MOEDER

na vier olympische Spelen vindt de chinese 

schutter Tan Zongliang het genoeg geweest, 

hij gaat eindelijk eens tijd besteden aan zijn 

moeder.   
Haarlems Dagblad

Schietvereniging 
De Korrel mikt 
op nieuwe leden

Het Kontakt

Politie houdt schietende 
voetballer aan

de politie heeft een 20-jarige 
rotterdamse voetballer aange-
houden, die mogelijk zondag tij-
dens een wedstrijd bij een voet-
balvereniging in zijn woonplaats 
heeft geschoten.

Nu.nl

Klaassen 
treft Taylor 

op EK Darts

NOS Teletekst

Vanaf 12.00 uur marcheren de mannen ook 
naar het Nederlands Vestingmu seum, om 
daar het geschut van het museum af te 
schieten.

Naarder Koerier

____________________________________________Tik fout ___________________________________________

Een tikfout is snel gemaakt met al die toetsen zo vlak naast elkaar: dan tik je 
opeens koppenhik in plaats van kippenhok. Dankzij de spellingcontrole wor-
den veel van dat soort misslagen gecorrigeerd. Koppenhik zult u zelf moeten 
wijzigen, maar een fout als faut komt niet door de controle. Blind vertrouwen 
in de onfeilbaarheid van de spellingchecker is overigens niet aan te raden, 
omdat die sommige woorden niet kent. Vooral eigennamen niet. En dan kan 
het gebeuren dat hij Hotel Carelshaven verbastert tot Hotel Kartelscharen. Dat 
is ooit gebeurd in de kolommen van de Twentsche Courant.
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In de gestolen auto 
werden goederen 
aangetroffen die niet 
van de rechtmatige 
eigenaar bleken te zijn. 

Amersfoort nu

over de identiteit van de 
schutter zegt de woordvoer-
der: “Als het de man is die 
we denken dat het is, dan is 
het een bekende van de 
politie.”

Nu.nl

Een Britse meesterbedrieger 
verdiende ruim twee miljoen euro, 
onder meer door zich voor te doen 
als nep-advocaat.

Z24.nl

HOLLEEDER EERLIJK BEROEP BELOOFD

het gerechtshof Amsterdam heeft Willem holleeder (50) gisteren 

verzekerd dat het zijn zaak in hoger beroep onbevangen en met open 

vizier zal behandelen.                      

           TC/Tubantia

Een 36-jarige 

Geldropse heeft 

deze week een inbreker 

in haar schuurtje net zo 

lang achtervolgd tot de 

politie arriveerde. 

Eindhovens Dagblad

INBREKERS KOMEN LEERDAMS HUIS 
BINNEN VIA BRIEVENBUS
(...) de daders kwamen gisternacht binnen doordat 
zij via de brievenbus het slot open konden ‘hengelen’.

AD

LITOUWSE BOLLETJES-
LIKKER GEPAKT IN 
EINDHOVEN

Virtualnieuws.nl

HULP BURGERS GEVRAAGD 
BIJ LEK-STEKEN AUTOBANDEN

De Trompetter

OBAMA OVERVALT 

RESTAURANT TIJDENS 

LUNCH MET STAF

Volkskrant.nl

BONSAIS GESTOLEN

EN TERECHT

De Gelderlander

Inbrekers zagen gaten 
in winkeldak   

De Telegraaf

denkt u te maken te 
hebben met een oplichter? 
Wilt u uw ervaringen met 
eventuele oplichters delen?

Trosradar.nl

VROUW VALT NA DIEFSTAL VAN 
MOTORKAP
Een 31-jarige vrouw uit Apeldoorn is 
maandag op de motorkap van haar eigen 
auto gesprongen, in een vergeefse poging 
te voorkomen dat een man er met het 
voertuig vandoor ging.

Nu.nl

De kustwacht van de Nederland-
se Antillen en Aruba heeft in de 
nacht van vrijdag op zaterdag 
150 kilo drugs onderschept. De 
cocaïne, heroïne en pillen 
bevonden zich in een speedboot.

Nu.nl

In de nacht van vrijdag op zaterdag 
heeft een nog onbekende groep een 
fi ets door een etalageraam van een 
winkelpand aan de nieuwstraat 
gegooid. daardoor is een gat 
ontstaan in de ruit.

De Stentor

Er werd proces-verbaal opge-maakt. “Probleem was echter dat niet iedereen zijn identiteit kwijt wilde”, aldus de politiewoord-voerder.

Noordhollands Dagblad

hij stapte uit om te onderzoeken waar het geluid vandaan kwam 

en zag dat er een bloempot voor zijn wiel stond. Toen hij bukte 

om deze weg te halen, werd hij aan de kant geduwd door de dief. de 

onbekende ging er met scheurende banden vandoor in zijn grijze 

Porsche 997 Turbo.          

De Telegraaf
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KINDEREN MET GAATJES 

GROEIEN MINDER GEZOND OP 

Nu.nl

“de ziekte is niet 

overdraagbaar op de 

mens. Besmettingen 

kunnen worden doorge-

geven via de website van 

de Vogelbescherming.”

Trouw

300 Nederlanders worden wekelijks 

getroffen door een hartstilstand.

Kaartje Nederlandse Hartstichting 

Twee leden van ons team 
hebben zich gespecialiseerd in jongleren met Alzheimerpatiën-ten. Het vertraagt de ziekte!

Circuseventsdeleeuw.nl

GEZondhEId

het norovirus veroorzaakt 

braken, diarree en milde 

koorts. het virus waart vooral 

rond op de opnameafdelingen 

voor volwassenen en ouderen, 

aldus de coördinator van het 

uitbraakteam.

Nu.nl

TANDEN 
BLEKEN NIET 

ONGEVAARLIJK

Het Parool

UITSLAG VORIGE POLL
Ben jij ook een van die zes nederlan-ders die reageert als er pollen in de lucht zijn? dan ben je niet alleen. 

Gezondheidsplein.nl

de urologen in Amersfoort zien ongeveer 450 niersteenpatiënten per 

jaar. daarvan werden er in 2006 382 patiënten vergruisd. dat is winst.

NRC Handelsblad

In vijf jaar tijd neemt 
het denkvermogen van 

rokers twee keer zo snel 
af als dat van nooit-
rokers. Verder blijkt dat 
in vijf jaar tijd het 
denkvermogen van 
rokers twee keer zo snel 
afneemt als dat van 
nooit-rokers.

De Stentor

HOGEROPGELEIDEN WORDEN 

LATER DEMENT

Mensen met een hogere opleiding 

worden later dement dan lageropgeleiden.

De Stentor

GEZONDE MANNEN MET DIABETES GEZOCHT
De Brug Nijmegen

HELP HET REUMAFONDS BESTRIJDEN
Kennemerland op zondag

hebt u een beroep of hobby waarbij 

eventueel fl auwvallen een gevaar 

voor uzelf of voor anderen zou kunnen 

opleveren, dan is het aan te raden hiermee 

te wachten tot 12 uur na donatie.

Informatie op vragenlijst bloedbank
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TE KOOP: stratenbijbel, 
c.a. 100 jaar oud, prijs 
n.o.t.k.
  

De Brug

Gezocht: fi guur- en hotelzeep-

jes, eventueel ruilen voor mijn 

dochter.

Antiek- & verzamelkrant

Als Offi ce Manager ben je let-

terlijk en fi guurlijk het middel-

punt van onze onderneming. 

Je bent een spin met 4 of 5 po-

ten die de volledige regie krijgt 

over het reilen en zeilen bij ons 

op kantoor. 

Vacaturesite

OPRUIMINGSDIENST!Wij halen voor een betaling van uw kant alles op vanwaar het opgeslagen staat (u hoeft niets buiten te zetten) en laten het weer netjes achter. ook kunt u bij ons terecht voor het verlies van een dierbare.

Reclamefolder

Jongeman lief en trouw zoekt 
alleen staande vrouwen voor 
vriendschap.

Oostgelders Vizier

Verloren op weg van Zweeloo 
naar Aalden: een gehoorappa-
raatje. Als iemand het heeft 
gevonden hoor ik dat graag.

Oes eign krantien

Ik doe poets en 
strijk werk.

Het Gazetje

Gezocht
Collega’s die zich minimaal voor 60% 
willen inzetten.

Personeelsadvertentie

Verloren!
Zaterdag 5 sept. gouden 

armband met papa erin.

Bunniks nieuws

In verband met allergie zoeken wij 
een nieuw huis voor onze lieve poes 
en zoon. Ze mogen afzonderlijk 
wonen, maar ook samen. Moeder is 
een aanhankelijke poes, zoon houdt 
van elk gezelschap, ook kinderen.

Marktplaats

ZorGVErlEnInG

heeft u behoefte aan een bezoekje of 
weet u iemand die daar prijs op stelt, 

meldt u dit dan bij c. Kruijswijk. dit geldt 
ook voor opname in het ziekenhuis.

Delfts parochieblad

MARTELZORG CAFÉHet Mantelzorgcafé Schiedam is op dinsdag 31 maart vanaf 10 uur weer geopend voor alle Schiedamse mantelzor-gers.

EchoBijl in basispakket 
zorgpolis 

Leeuwarder Courant

Deze oproep geldt voor de 
bekende risicogroepen, zorg-
verleners en manteldragers.

Oproep griepprik in De Schakel

Zorgboerderij Kom in
Gaweg 1
9801 Tc Zuidhorn
Advertentie in Groninger gezinsbode

De Diabetesvereniging Nederland 
(DVN) maakt zich ernstige zorgen 
over de veiligheid bij het prikken 
van bloed bij mensen met suiker-
ziekte. De organisatie zegt dat 
naar aanleiding van een eigen 
steekproef onder zorgverleners en 
patiënten.

Nu.nl

VASTE REGELS BIJ ANIMATIE IN ZORG Alle verpleeg- en verzor-gingstehuizen in neder-land moeten dezelfde, eenduidige richtlijn hanteren bij reanimatie.

De Limburger

Als morgen de in totaal ruim 1,5 

mantelzorgers in nederland zeggen 

dat ze ermee stoppen, dondert het 

hele zorgsysteem in elkaar.

TC/Tubantia

Er kwamen vrij-
willigsters om 

bloemen te schikken, 
waarna ze aan de 
voorkant van de tent 
zijn geplaatst en een 
aantal is opgehangen.

De BORO-krant


