Vrijdag 3 augustus 2012

쐌 losse nummers

www.limburger.nl

€1,95

쐌 abonneeprijs v.a.

€1,00

DAGBLAD

Limburgs
Dagblad
De
Limburger

EDITIE NOORD-LIMBURG

Vandaag
VANDAAG
JUDO: 10.30 uur, met Luuk Verbij (boven 100 kg)
ZWEMMEN 11.00/20.15 uur, 50 meter vrije slag, met Ranomi Kromowidjojo en Marleen
Veldhuis. Finale 100 meter vlinderslag, met JOERI VERLINDEN
ATLETIEK: 11.00 uur. Kwalificatie kogelslingeren, met Rutger Smith
HOCKEY: 11.45 uur. Nederland-Nieuw Zeeland (m)

Olympische Spelen

Kans op bui 24/13

Morgen
Wisselvallig 25/14

SPORT C1 t/m C10

WEER D1

GOUD

De race was niet perfect, het eindresultaat wel. Ranomi
Kromowidjojo kroonde zich gisteren in het Aquatics Centre van Londen tot de koningin van het olympisch zwemtoernooi door het belangrijkste nummer, de 100 meter

‘Uitdelen blikjes
moet aangepakt’

vrije slag, te winnen. „Dit is iets waar je als kind van
droomt”, reageerde de winnares. Voor Kromowidjojo is
het haar eerste individuele succes op de Spelen. In 2008
veroverde ze het goud op de 4x100 meter vrije slag, de

discipline waarop ze zaterdag ‘slechts’ zilver pakte. Ze
trad met haar titel in de voetsporen van Inge de Bruijn,
die in 2000 het goud op het koninginnennummer won.
Zie ook pagina C2/3

STUDIE Ruim honderd verschillende bacteriën bij vliegen

SCHIETPARTIJ

‘Poep bij scholen snel verwijderen’

Opnieuw moord
in buurt Geleen

door onze verslaggever
door Will Gerritsen
VENLO – Geen gratis frisdrank

meer in de Venlose binnenstad. Als het aan wethouder
Stephan Satijn (VVD, Economische Zaken) ligt, wordt er
geen vergunning meer gegeven aan promotieteams van
frisdranken die blikjes in het
centrum uitdelen. Hij reageert daarmee op geluiden
van ondernemers die zeggen
dat ze door het uitdelen van
de blikjes fris inkomsten mislopen.
Zie ook pagina B3
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Alle soorten
uitwerpselen (van vogelpoepjes tot
hondendrollen) bij scholen, kinderopvang, verpleeghuizen, ziekenhuizen, restaurants moeten snel verwijderd worden. Dit om - soms gevaarlijke - voedselinfecties te voorkomen die bijvoorbeeld vliegen
overdragen.
Wetenschappers van de Heinrich
Heine
Universiteit
in
Düsseldorf adviseren dit in een onderzoek waarbij Nederlandse en
Duitse instanties betrokken zijn,
waaronder de provincie Limburg.
VENLO/ DÜSSELDORF

–

In hun drie jaar durende studie
hebben de researchers uitgevlooid
welke ziekteverwekkers vliegen bij
zich dragen en analyseerden ze ook
vogelpoep. Hoogleraar parasitologie Heinz Mehlhorn meldt dat bij
vliegen meer dan honderd verschillende bacteriën en meer dan dertig
parasieten zijn aangetroffen. „We
waren verbaasd over de diversiteit
van de ziekteverwekkers.” Een dergelijk systematisch onderzoek in deze omvang is volgens zijn zeggen
wereldwijd niet eerder gedaan.
De onderzoekers analyseerden
vliegen en vogelpoep in de buurt
van grote recreatiegebieden bij ste-

den als Düsseldorf, hondenuitlaatplaatsen en veestallen. Vliegen kunnen in contact komen met etenswaren en zo mensen besmetten.
Onder de aangetroffen bacteriën
bevonden zich ook stammen van
de EHEC-bacterie, een soort waardoor vorig jaar in Duitsland duizenden mensen ziek werden en meer
dan vijftig patiënten stierven. De
onderzoekers konden niet achterhalen of de vliegen deze dodelijke bacteriestam bij zich hadden. In vogelpoep ontdekten ze een bacterie die
een darminfectie kan veroorzaken
en voor kwetsbare groepen gevaarlijk kan zijn.

GELEEN – In een appartement in Ge-

leen-Zuid is gistermiddag een 33-jarige Gelener om het leven gebracht. De politie trof diens ontzielde lichaam aan na een melding
over een schietpartij in de woning.
Volgens een woordvoerder van
de politie betreft het waarschijnlijk
een liquidatie en gaat het vermoedelijk om twee of drie daders. De
exacte doodsoorzaak en het motief
voor de moord zijn nog niet bekend. In dezelfde buurt werd op 26
mei een 45-jarige man om het leven gebracht.
Zie ook pagina B8

