DNL

Bel de redactie: 010-4066077 www.AD.nl
Woensdag 27 september 2006

2minuten
BINNENLAND

Speciale scholen voor
hoogbegaafde kinderen
Er komen speciale scholen
waar hoogbegaafde kinderen beter worden begeleid.
Zo’n 25 middelbare scholen
en twaalf basisscholen
specialiseren zich daarin. Zo
moet worden voorkomen
dat tienduizenden slimme
leerlingen problemen krijgen op school. P3, 6&7

Kleine Antilliaanse
eilanden worden gemeenten
De drie kleine Antilliaanse
eilanden Saba, Sint-Eustatius en Bonaire krijgen
directe banden met Nederland. Zij worden een soort
gemeenten. Minister Nicolaï (Koninkrijksrelaties)
gaat daarover komende
maand praten met de eilandbesturen. P4

3 vragen aan...
Peter Sweeck (40) van
www.humorzender.be

Jerry Goossens
Prinsesje of ridder?

CULTUUR

Ariane Schluter blinkt uit
in Ober op Film Festival

Myriam Brans: 7 jaar isolatie.

na een knieoperatie. Inmiddels zijn haar rechterbeen
en -heup geamputeerd. P2

Roemenië en Bulgarije
over drie maanden in EU

BUITENLAND

Roemenië en Bulgarije
kunnen in januari 2007
toetreden tot de Europese
Unie. Alleen voor samenwerking op het gebied van
justitie geldt nog een voorbehoud. De twee Oost-Europese landen moeten corruptie
en misdaad harder aanpakken. P15

Vrouw ligt zeven jaar met
infectie in ziekenhuis

ECONOMIE

De 48-jarige Vlaamse Myriam Brans ligt al zeven jaar
geïsoleerd in het ziekenhuis
met een zware bacteriële
infectie. De ellende ontstond door een ontsteking

Een vliegbrevet halen kost
rond de 110.000 euro. ‘Soms
doe je het voor de kick, soms
omdat je er de rest van je
leven ook wat aan hebt’,
luidt de wervende tekst
onder beelden van een
piloot die door een mooie
vrouw in een cabrio wordt
afgezet bij Schiphol. P16

Ariane Schluter speelt een
prachtrol in Ober, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival dat
vanavond begint. Ze is de
muze van filmmaker Alex
van Warmerdam. ‘Het is zo
‘schoon’ wat Alex maakt,
niets te veel, geen tierelantijntjes.’ P19

John

Hoe zijn de eerste
honderd dagen van uw
internetradiostation
verlopen?
Buiten alle verwachting! Gemiddeld tweeduizend unieke bezoekers per dag.
Wie luisteren er?
Veel Vlamingen in het
buitenland. Veel mensen ook, ingelogd via
servers van bedrijven.
Ons publiek is 90
procent Vlaams, 6
procent Nederlands.
We overwegen ook bij
jullie te beginnen:
www.humorzender.nl
Wie is de populairste
artiest?
Urbanus met Hells
Angels. Op zijn Vlaams
uitgesproken, hè?

Luchtmacht lokt vliegers
met gratis opleiding

(Frans Boogaard)

De Koninklijke Luchtmacht
biedt sollicitanten een
gratis vliegopleiding aan.

Beste Willem,
Al jaren wil ik
het je vragen,
en nu ik lees dat
nummer drie
zich in het voorportaal van
het Koninklijk Huis genesteld heeft (feliciteer ook
moeder de vrouw van mij),
is dit misschien een geschikt
moment om de daad eindelijk bij het woord te voegen.
Daarom: noem jij je dochters nou ook wel eens liefkozend ‘prinsesje’? Zelf heb ik
daar nogal een handje van,
zoals wel meer ongekroonde
vaders en moeders. Kleine
meisjes worden zó regelmatig prinsesje genoemd, dat
die vergelijking een heel
klein beetje sleets is geworden. Maar goed, vaderliefde
hoeft niet origineel te zijn,
als het maar gemeend is.
En daarom vroeg ik me
dus af of jij in onbewaakte
momenten ‘prinsesje’ tegen
je prinsesjes zegt. Je zou ze
natuurlijk ook engeltjes
kunnen noemen, maar voor
je het weet stelt Bas van der
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Vlies Kamervragen. Of je
daar keurige Nederlands-Hervormde engelen
mee bedoelt, of van die
paapse afgodsengelen, want
in dat geval eist de SGP
uiteraard dat je afstand doet
van die benaming, en kan je
dus toch maar beter voor
prinsesje kiezen. Waar ik
ook zo benieuwd naar ben:
spéélt Amalia, zoals alle
meisjes, wel eens prinsesje?
Dat ze in een roze Disneyjurk met pofmouwtjes en
gouden biesjes door de tuin
van De Horsten dartelt en
zegt ‘ik ben een prinsesje, ik
ben een prinsesje’. En dat
haar vriendinnetjes dan
antwoorden: ‘Prinsesje?
Duh! Boeiend! Lekker belangrijk!’ Weet je, alleen al
dat zou een reden zijn om
eens een ridder (jongens
laten zich geen prinsje
noemen) te krijgen. Die heb
je niet voor het
uitkiezen, dat
weet ik ook wel,
maar ik zal voor
je duimen.
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Kids gaan voor
Speciaal voor jonge AD lezers heeft het AD een uniek aanbod.
Abonnees van het AD proﬁteren namelijk van 12,5% korting op een abonnement
op KidsWeek of KidsWeek Junior! Neem dus snel een abonnement, want echte
AD Kids willen toch ook hun eigen krant?
Word nu abonnee op KidsWeek
KidsWeek is een wekelijkse krant voor jonge mensen vanaf 10 jaar. In KidsWeek vind je nieuws uit Nederland
en de rest van de wereld, met veel aandacht voor sport, dieren en wetenschapweetjes. Elke week lees je
bovendien over de mooiste boeken, de leukste ﬁlms, de nieuwste muziek en natuurlijk de beste games. Met
wekelijks de TV-tips, prijsvragen en nog veel meer. KidsWeek heeft een eigen nieuwssite: www.kidsweek.nl.

Jonger dan 10 jaar?
Ben je jonger dan 10 jaar? Dan is KidsWeek Junior wat voor jou! KidsWeek Junior is
voor kinderen vanaf 7 jaar. Je leest de laatste nieuwtjes over dieren en sport en alles
over games. En natuurlijk zijn er iedere week strips, moppen en info over de leukste
boeken, tv-programma’s, DVD’s en muziek! Op www.kidsweekjunior.nl kun je door
de krant bladeren.

SpeciaalaanbodvoorADKids:Leesjeeigenkrantmetkorting.
Kies voor een abonnement en lees KidsWeek of KidsWeek Junior blijvend
goedkoper! AD Kids proﬁteren van 12,5% korting op een abonnement!
Zie voor de voorwaarden www.kidsweek.nl/AD

Wil je ook proﬁteren? Ga dan naar www.kidsweek.nl/AD
Of eerst een gratis proefnummer? Ga dan naar www.kidsweek.nl/proef of www.kidsweekjunior.nl/proef

