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Hittegolf
Drie weken lang is de
temperatuur van Nederland boven de 30
graden. hiermee hebben
veel dieren het moeilijk.
Ze kunnen eraan overlijden. Hopenlijk overleefd deze koe wel.

BLOOKADE VEEBEDRIJVEN
Glamour En Alledaagse Chic Tijdens
Modeweek

34˚ C
NO-19

ARNHEM - De Amsterdam International Fashion
Week Bulkte Dit Weekeinde Van Het Modetalent. Vooral De Zalen Van
De Westergasfabriek
In Amsterdam Zaten
Bomvol, Zelfs Bij Nog
Onbekende Ontwerpers
Zoals Dolce En Gabbana (foto) De Shows Van
Meer Gevestigde Namen
Als Vart Misser Vormden
Het Hoogtepunt Van De
Modeweekeinde.

Iran laat VN’ers toe
op nucleair complex
DEN HAAG - De helft van
de Nederlandse bevolking is voor het sturen van
Nederlandse militairen
naar het gevaarlijke zuiden van Afghanistan; 38
procent vindt dat Nederland wel moet gaan. Dat
blijkt uit een onderzoek
van bureau Intomart. Volgens 32 procent wordt ons
aanzien internationaal geschaad als de missie niet
doorgaat.
(ANP)
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