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Binnenland

Vanafprijs p.p. o.v.v. beschikbaarheid/wijziging o.b.v. 2 pers. hut volpension, incl. belasting/heffingen, genoemde extra’s per hut o.b.v. 2 pers. bezetting.
Excl. excursies, verzekering, fooien, reserveringskosten.

WWW.ZEETOURS.NL
• 50 jaar kennis en ervaring

• Onafhankelijk advies

• Breed aanbod, online boekbaar

Bel ons Cruisereisbureau
010-2823880 of uw ANVR reisbureau

De Cruisespecialist. Al 50 jaar.

Rotterdam/Ryndam****

Kristiansand

Flam

Rotterdam

Stavanger

Oslo

699
nú v.a.

NOORSE FJORDEN
8 dagen vanuit Nederland

Bij ons: • !100 bartegoed
•UPGRADE€ 1 naar buitenhut (11/8)

Vertrek 4/8 en 11/8

SPANJE ENPORTUGAL
15 dagen vanuit Rotterdam

Bij ons: •Nederlandse begeleiding
• !150 bartegoed + gratis fleswijn
• Extra boordtegoed buitenhut /suite

Rotterdam****

999
nú v.a.

Barcelona

Rotterdam

Almeria

Portimao

Gibraltar

Cartagena
Lissabon

Leixoes

Cadiz

Vertrek 15/9

BESTE REISORGANISATIE NAAR NOORD-EUROPA,
GROOT-BRITTANNIË EN IERLAND

OPNIEUW UITGEROEPEN TOT:

Zweden Måns 13/14-daagse bungalowrondreis vanaf € 225 p.p.*

Engeland Zoey 13/14-daagse stacaravanrondreis vanaf € 229 p.p.*

Noorwegen Jente 16-daagse kampeerhuttenrondreis vanaf € 179 p.p.**
* Prijzen o.b.v. 5 personen inclusief overtochten. ** Prijzen o.b.v. 4 personen.

Kijk op onze website www.buroscanbrit.nl, bel 020-4621030 of informeer
naar ons aanbod bij uw ANVR reisbureau.

De leukste gezinsvakanties
naar Noordwest-Europa

Kies nu uit ons uitgebreide aanbod autorondreizen!

ADVERTENTIES

Na tweeuur geen tv is lol eraf
Van onze verslaggever
Merijn van Nuland

NIEUWEGEINDe stroomuitval die
Nieuwegein sinds donderdag-
avond in de greep heeft gehou-
den, is vrijdagavond opgelost.
Van de 17 duizend getroffen huis-
houdens zaten tot vrijdagavond
nog ongeveer 1.500 adressen in
het centrum zonder stroom.

Er is met man en macht gewerkt om
Nieuwegeinweer van stroomtevoor-
zien. De laatste huishoudens konden
vrijdagavond rond tien uur de was
weer doen en tv kijken. Om 23.06 uur
meldde netbeheerder Stedin via
Twitter dat alle klanten weer waren
aangesloten op het reguliere net.

Donderdagavond kwamen door
blikseminslag in twee transforma-
torhuisjes ongeveer 17 duizend huis-
houdens zonder stroom te zitten.
Ook de sneltram van Utrecht naar
Nieuwegein en IJsselstein kon alleen
in Utrecht rijden. Het St. Antonius
Ziekenhuis had amper last van de
stroomstoring. Veel wijken waren in
de loop van vrijdag weer op het elek-
triciteitsnet aangesloten. Alleen de
buurten Vreeswijk en Jutphaas zaten
vrijdagavond nog zonder.

In het winkelcentrum Cityplaza is
vrijdagmiddag goed zichtbaar met
hoeveel willekeur de storing heeft
toegeslagen.Deparkeergarage is aar-
dedonker, maar de roltrap naar de
begane grond doet het wel. Daar zijn
de meeste winkels gesloten, maar
hier en daar brandt licht. Dick Bus-
scher wacht op zijn vrouw die in C&A
aan het winkelen is. Hijzelf kwam
voor Saturn, er schuin tegenover.
Maar een elektronicawinkel zonder
elektriciteit, daar heb je nu eenmaal
niets aan.

Klanten zijn er weinig in het nor-
maal zo drukke Cityplaza. ‘Voor ons
stratenmakers is dat balen, want nou
hebben we geen vrouwen om naar te
kijken’, zegt Theo Koot, die voor de
deuren van het winkelcentrum een
stoepje legt. Zijn collega Perry Offer-
man ziet het nut er wel van in. ‘Wer-
ken we eindelijk eens een beetje
door.’ Ze hebben wel een kleine
noodaggregaat. Voor de werkzaam-

heden, maar ook een beetje voor de
frituur.

Wie wel gekomen is, heeft zich ge-
woon vergist. Zo ook de Arubaanse
mevrouw Tromp, die in haar zoek-
tocht naar batterijen een gesloten
Jumbo treft. Ze heeft een lichtblauwe
badkamerradio in de hand. Het wa-
terdichte apparaat heeft een rubbe-
ren krul aan de bovenkant waaraan
je hem op kunt hangen.

‘Ik kan niet zonder muziek’, zegt
ze een beetje verloren. Ook belte-
goed is dringend nodig. ‘Dan kan ik
mijn zoon opbellen, zodat ik bij hem
Duitsland-Griekenland kan kijken.’
Verderop staat de 70-jarige Rona Po-
lak geduldig op een tram te wachten
die de komende uren niet zal ko-
men.

Een mevrouw met rollator kijkt al
even verdwaald. Donderdagavond
om half tien zat ze voor de televisie
toen de bliksem insloeg. ‘Een harde
knal, en alles was donker. Ik ben niet
snel bang, maar vannacht heb ik erg

slecht geslapen. De lift en de telefoon
deden het niet, dus ik kon niemand
bereiken en nergens naar toe.’

Pas toen Nieuwegein-Zuid vrijdag-
middag weer elektriciteit kreeg,
werd ze uit haar isolement bevrijd.
Ook zij komt voor haar mobiele tele-
foon, maar vindt de meeste deuren
gesloten.

‘Voor twee uurtjes is dit leuk, daar-
na is het niet meer grappig’, zegt Alex
Kooijman, die op een bankje zit. Alle
krantenheefthij aluit, hij zietwelwat
hij vanavond gaat doen. ‘Als ik een
groot huis had, zou ik voor de open
haard gaan zitten.’ Voorbijgangster
Ineke vanKooi hoordewilde verhalen
dat de stroomstoring nog wel eens
het hele weekend kon duren. ‘Nou,
dan mag je wel een doekje onder je
vriezer leggen.’

Theo van Stralendorff vindt het
ronduit ellendig. ‘Zelfs voor een sim-
pel kopje koffie moet ik naar het zie-
kenhuis lopen. Daar hebben ze wel
noodstroom, anders vallen er doden.’

Een medewerker van de Jumbo in winkelcentrum Cityplaza in Nieuwegein bekijkt vrijdag in het donker de gekoelde
voorraad in de winkel. De stroom was uitgevallen door blikseminslag op donderdag. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant
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Netbeheerder Stedin, vrijdag 23.06uur: einde stroomstoringNieuwegein

Het OpenbaarMinisterie wil
proberen familieleden op te
sporen van demoordenaar
van de in 1999 omhet leven ge-
brachteMarianne Vaatstra. Bij
een deel van de bevolking in
het gebied van demoord zal
dna-verwantschapsonderzoek
worden gedaan. Sinds april
van dit jaar is dat wettelijkmo-
gelijk bij ernstige strafzaken,
als de opsporing vastloopt en
er geen verdachtewordt ge-
vonden. De top van het OM
moet nog beslissen of het on-
derzoek doorgaat. ANP

OMzoekt verwanten
moordenaar via dna

MARIANNE VAATSTRA

Een lid van het arrestatieteam
Noord- en Oost-Nederland is
woensdag tijdens een oefening
in Engeland verongelukt. Dat
meldde de politie vrijdag. De
33-jarigemanwerkte bij het
korps IJsselland. Het slachtof-
fer was bezigmet een oplei-
dingwaarbij ook klimoefenin-
genworden gedaan. Daarbij
viel hij, waarna hijmet ernstig
hoofdletsel is afgevoerd naar
het ziekenhuis. Daar overleed
hij enkele uren later. ANP

Politiemandoodbij
klimoefening

IN ENGELAND

In Tanzania is woensdag een
57-jarige Nederlandse toerist
omhet leven gekomen bij een
roofoverval in een vakantie-
parkje in Rubanda Village. Dat
meldde hetministerie van Bui-
tenlandse Zaken vrijdag. Bij de
overval bleef zijn vrouwonge-
deerd.
Volgens lokalemedia is ook
een Tanzaniaan omhet leven
gekomen. Bij de overval raak-
ten ongeveer veertig gasten
van het safaripark al hun spul-
len kwijt. ANP

Nederlandse toerist
komtombij overval

SAFARIPARK TANZANIA


