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RECHTERHAND VAN DE 
PAUS  BETROKKEN BIJ 
SEKSUEEL MISBRUIK
Aankondiging Nieuwsuur

Paus geslaagd voor trainersdiploma
Spakenburg-trainer André Paus is geslaagd 

voor de cursus Coach Betaald Voetbal.

RTV Utrecht

Franciscus heeft eerder een celibatair leven voor 

priesters verdedigd, maar zijn tweede man zei vorig 

jaar dat de kerk een debat over het celibaat niet uit  

de weg moet gaan.

NRC Handelsblad

Non bevalt van 

Franciscus 
In het Italiaanse stadje  Rieti 
is afgelopen week een non 

 bevallen van een baby. 
Ze had er tot kort voor de 
bevalling geen flauw idee 
van dat ze zwanger was, 
schrijven lokale media.

(…) De moeder heeft 
haar zoontje Franciscus 

 genoemd, net als de paus.

NOS.nl
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Dagblad De Limburger

DIRK KEEK, LEERDE 
EN KLAAGDE NOOIT

NOS.nl over Dirk Kuijt

TOM DRAGSTRA WIL ZO 
HOOG MOGELIJK FLUITEN

De Trompetter over de ambitie  
van een jonge scheidsrechter

Belgisch model  

kan Eredivisie véél 

spannender maken
AD.nl

FC TWENTE EN FC DORDRECHT HEBBEN 
ZONDAG HETZELFDE DOEL

VI.nl

Zlatan Ibrahimovic speelde gisteren 
tegen Ierland zijn 109de interland voor 
Zweden. Hierin maakte de aanvaller 64 
doelpunten en gaf hij 17 assists.

BN DeStem

Vitesse-coach John van den Brom kan 
zaterdag thuis tegen FC Utrecht beschikken 
over de Braziliaanse tweeling Alex (19 jaar) 
en Anderson (21 jaar).

Metro

Kuipers fluit Heerenveen uit
De volgende wedstrijd staat aanstaande 

vrijdag alweer voor de deur. Het duel 

wordt gefloten door Björn Kuipers.

Website In the winning mood
Kramer maakt laatste 

goal ooit in eredivisie

Feyenoorder Michiel 

Kramer (...)  produceerde 

met zijn goal in  

de 99ste minuut de 

laatste goal ooit in de 

eredivisie.
NOS.nl
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ONZICHTBARE HAARSTUKKEN
Advertentie Confident haarzorg

Kom binnen voor een gratis hoofdhuid, 
haar- en kleuradvies.

Bord schoonheidsspecialist Arnhem

Markt in Zierikzee

Kapper in Zoetermeer

Een haartransplantatie  
is niet alleen een kostelijke 
grap, er is ook geen 
garantie op succes

AD

Zeg nou zelf, we worden allemaal ouder, maar wat is erop 

tegen de natuur een handje te helpen, toch?

Flyer van een botox-bingoavond van The Fish Club

Pijnlijke lichaamsbehandeling € 35,-
Ongezonde meridaanmassage € 35,-

Folder paramedische praktijk

Bij een gezichtsbehandeling 
van 90 minuten gratis haren 

wassen en blowen

Advertentie schoonheidssalon
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Scheidend burgervader 

Wouter Kolff getrouwd
De Gelderlander

Zelf was de schrijver vermoedelijk niet gelukkig in de 
liefde – hij onderdrukte zijn homoseksualiteit en was 

getrouwd met een nicht.

Trouw

Nieuwe trouwjurken, al vanaf 99 euro!
Ook voor de bruidegom.

Advertentie bruidsmodezaak

Het Nieuwendijkse echtpaar Piet en Joke 
van Burgel-Pellicaan vierde maandag hun 
platina bruiloft: het stel is 70 jaar in het 
echt verbonden.

Het Kontakt - Land van Heusden en Altena

GOES WIL INWONERS VIA 

PORTEMONNEE STIMULEREN 

TOT SCHEIDEN

Bevelandse Bode

KAN IK DE AANKOOP VAN MIJN 
PARTNER ONGEDAAN MAKEN?

Nieuwsbrief JuroFoon.nl

Hoi mannen, ik ben Marleen, 63 jaar 
en ik zoek een leuke ongebonden 

man voor een leuke vriendschap. Jij 
ook? Spreek wat in.

Peperbus

Twee huwelijken op drie stranden
Twee op de drie huwelijken die vandaag in 

het Brusselse gewest gesloten worden, lopen 

uit op een scheiding.

Brussel Deze Week
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BIJ DEZE BIED IK 3 BOORMACHINE’S 
EN 2 DIKKEPEERZAGEN AAN.

Advertentie op Marktplaats Gratis aangeboden: 

de grote twaalf 

filosofen, compleet 

in één doos.

Advertentie in 
Brabants Dagblad

Advertentie op 2dehands.be

Alvorens een verhuisdoos vol (bier)

glazen in de glascontainer te  gooien, 

kunt u deze in Leidschendam komen 

ophalen.

Advertentie in AD

Te koop wordt onder meer 

aangeboden:

- (Kantoor)meubilair
- Meerdere personen en 
bedrijfsauto’s

Aankondiging executieverkoop 
in Noordhollands Dagblad

VERWIJZINGEN

In dit boekje staan ook taalkronkels  die zijn  ontstaan 

door fout of twijfelachtig gebruik van  verwijswoorden 

(ze, hun, hem, andere, vele, er, daar, die, deze, dat, 

et cetera). Jan Renkema’s Schrijfwijzer onderscheidt 

daarbij vier  categorieën:  dubbelzinnigheid (‘Hij zag 

zijn buurman en zijn vrouw in het park  lopen’), 

grammaticale fouten (‘Het meisje die in het park 

loopt’), een te grote  afstand (het  verwijswoord heeft 

 betrekking op iets wat twee regels eerder  genoemd is) 

en vaagheid, waarbij het überhaupt  onduidelijk is 

waarnaar er verwezen wordt: ‘Onderzoek wijst uit dat 

Poes momenteel de  populairste kattennaam is. Deze 

ontwikkeling valt te betreuren.’
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Advertentie in winkel

Leuke goudkleurige 
glittercowboyhoed voor 
een volwassene die nog 
in goede staat verkeert

Advertentie op Marktplaats

Overleden verzorger
Rubriek ‘personeel aangeboden’ op 

Uitvaartbranche.nl

De standplaats is al voor het 

gehele jaar betaald en is incl 6 

personen en een auto!!

Advertentie voor caravan 
op Marktplaats

GLAZENWASSER
Voor al uw rammen of dakgoden.

Reclamebriefje

Jules (Arnhem)
- 30 jaar

- twee rechte handen

E-mailnieuwsbrief uitzendbureau

STROOI ZOUT
MORGEN IN HUIS

Internetadvertentie

GOLF Journaal

Voor mijn moeder, die niet heel veel te bieden 

heeft, zoek ik een combimagnetron.

Advertentie op Facebook
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WATEROVERLAST BIJ 
HEVIGE REGEN IN HUIS

Veerse Krant

De zomer heeft 

 opvallend veel 

 zonuren, mede 

dankzij de lange 

aanwezigheid  

van de zon.

Weeronline.nl

Niet alle mensen worden blij van de zon. 
Een klein percentage van de bewolking 
heeft elk jaar opnieuw weer te kampen  
met een zomerdepressie.

Weer.nl

Laten wij het ijs smelten 
nu het heet is.

Ondertiteling bij NOS Journaal

In de loop van de dag trekt 
de zon naar het oosten
De Volkskrant

Warm weer op komst, 

let op teken!
NOS.nl

PAUS HAMERT OP 
KLIMAATBESCHERMING 
IN TUIN VAN WITTE HUIS
NOS.nl

Bij ongunstige weersomstandigheden kan het 

weer worden uitgesteld.

Tilburg.nl over wegwerkzaamheden
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Middelburgse en Veerse Bode

Plaatsingsvoorkeuren: In een rustig 

huis zonder kinderen en andere dieren.

Dierentehuisalkmaar.nl

Dierenasiel worstelt met vechthonden

Parool.nl

Flinke lapjes poes
Facebookbericht Stichting 
Dierenambulance Purmerend e.o.

Nikki is als zwervertje bij ons 
op het dierentehuis terecht-
gekomen. Een klein wit bang 

hoopje. Met eten, liefde en een 
goede trimbeurt is er van dat 
kleine hoopje niets meer over.

Ikzoekbaas.dierenbescherming.nl

Koninginnedag in IJsselstein

Kleding voor zwerfkatten
(…). De netto opbrengst van de kleding 
komt geheel ten goede aan kansloze en 
onplaatsbare katten (...).

Kennemer Dagblad

Bij Kattenopvang Waasland worden 

 momenteel 200 katten opgevangen. Veel 

van de katten die binnenkomen hebben 

wel een chip, maar ze weten niet in welke 

databank ze moeten zoeken.

Het Nieuwsblad
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