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Man gearresteerd voor moord

op zijn vriendin in Knokke

KNOKKE -

In een woning in Knokke werd dinsdagochtend om 00.30 uur het lichaam gevonden van de 46-jarige Ann Lycke uit Knokke. Ze werd
aangetroffen met een snoer om haar nek en overgesneden keel. De politie heeft de 33-jarige Wim Van de Sijpe uit Geraardsbergen
opgepakt. Het parket heeft om zijn aanhouding gevraagd.

Van de Sijpe heeft de feiten bekend. Hij werd maandagavond nog gezien in het gezelschap van de vrouw. Hij belde zelf de politie om
de feiten te melden.

Weer VS-priesters uit ambt

ontzet voor seksueel misbruik

WASHINGTON -

Twee van seksueel misbruik beschuldigde priesters in de Verenigde Staten zijn uit het geestelijk ambt ontzet. Dat heeft het
aartsbisdom van Washington maandag bekendgemaakt.

Een van de twee zou 25 jaar geleden twee jongens hebben misbruikt, de ander zou tussen 1979 en 1984 een meisje hebben
lastiggevallen in de tienersoos van zijn parochie.

In de katholieke kerk in de VS komt sinds januari het ene na het andere seksschandaal aan het licht. In juni besloten de bisschoppen in
de VS dat priesters die zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik uit hun ambt ontzet kunnen worden. Dat moet gebeuren
door een bisschop, die handelt op advies van een commissie die klachten over seksueel misbruik onderzoekt.

Pootafdrukken van dino's

ontdekt in Schotland

LONDEN -

In Schotland zijn dinsdag opgravingen gestart van de oudste en grootste pootafdrukken van dinosaurussen die ooit in het land werden
gevonden.

De fossiele afdrukken, die 165 miljoen jaar oud zijn, werden ontdekt door een wandelaar, aan de kust van het eiland Skye, in het
noord-westen van Schotland. De afdrukken zijn gemiddeld 50 centimeter lang en worden blootgelegd door fossielexperten van
de universiteit van Glasgow, die er een afgietsel van maken. In totaal werden 16 afdrukken gevonden. Over welke dinosaurus het
gaat, is nog niet bekend. Speculaties gaan in de richting van een grote vleeseter. Volgens Neil Clark, die het team leidt, zijn de
conserveringswerken noodzakelijk omdat de afdrukken anders door erosie en de getijden zouden weggeveegd worden.

Dinosaurusresten zijn zeer zeldzaam in Schotland.

Schip strandt op tafel

in Turks restaurant

ISTANBOEL -

Voor eters in een Turks visrestaurant aan de Bosporus in Istanboel was het een ongebruikelijk gerecht: een op drift geraakt schip
ramde zich met de boeg het restaurant in. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Niemand raakte gewond. Het
restaurant langs de zeer druk bevaren Bosporus en wordt geregeld bezocht door de vroegere minister van Economische Zaken Dervis
en ook oud-premier Ciller eet er wel eens.

Huisarrest voor supporters

na aftuigen van jockey

SIENA -

Zes liefhebbers van de jaarlijkse paardenren in het Italiaanse Siena hebben dinsdag huisarrest gekregen omdat zij na afloop van de
Palio van eerder deze maand een ruiter van een rivaliserend team hebben mishandeld. De Italiaanse politie heeft dit bekendgemaakt.
Jockey Giuseppe Pes werd na de wedstrijd van 16 augustus zodanig afgetuigd dat hij een gebroken rib opliep en in het ziekenhuis
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moest worden opgenomen. Kennelijk had Pes de woede van de fans opgewekt, doordat hij een belofte had gebroken en voor de
concurrentie was uitgekomen. De Palio, waarbij zonder zadel wordt gereden rond het centrale plein van Siena, wordt al gehouden
sinds 1656. Het evenement lokt jaarlijks duizenden toeristen.
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