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Les 3: Dat mag in de krant! 
 
CD 1, Track 13  
Leuk. Luisteren! 
 

● Dan volgt nu het journaal met Jurgen Strootmans. 

◊ Goedemorgen. Stijging werkloosheid. Brussel spreekt over wapenembargo 

Midden-Oosten. Overstromingen in Midden-Europa. Brand in China kost 50 
mensen het leven. Oefeninterland Nederland-Indonesië 0-0. De 
weersverwachting voor vandaag: De dag begint zonnig maar later op de dag is er 
weer kans op regen en onweer. In het oosten nog een paar bewolkte perioden, 
temperatuur van 14 tot 19 graden. Vanaf woensdag is het dan weer wisselvallig 
en koud met 10 graden.  

 
 Het aantal werkzoekenden blijft dit jaar en komend jaar groeien terwijl het aantal 

banen afneemt. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek heeft 8,2 procent 
van de beroepsbevolking geen baan. Het aantal werkloosheidsuitkeringen bleef 
in april gelijk aan het cijfer van maart. Het aantal werkloze jongeren nam iets af, 
terwijl de werkloosheid onder 55-plussers is toegenomen. 

 
 In Brussel zijn de ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar gekomen om te 

praten over de zorgwekkende ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Frankrijk wil 
een versoepeling van het wapenembargo en wil eventueel zelfs wapens gaan 
leveren aan opstandelingen. Andere landen, waaronder Nederland, zijn geen 
voorstanders van het ingrijpen in de oorlog door middel van wapenleveranties. 

 
 Het water blijft stijgen in Midden-Europa. In Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en 

Zwitserland zijn vele mensen geëvacueerd vanwege overstromingen en hevige 
regenval. In Tsjechië zijn twee doden gevallen, in Duitsland worden twee mensen 
vermist en in Zwitserland raakte een man gewond toen zijn auto vast kwam te 
zitten in een ondergelopen tunnel. Er wordt verwacht dat de regenval de 
komende dagen afneemt.  

 
 Een brand in het zuiden van China heeft het leven gekost aan minstens 50 

mensen. Toen het vuur zich verspreidde zouden vele werknemers zijn 
ingesloten. De brand is ontstaan na een aantal explosies in het 
elektriciteitsnetwerk op het terrein van een kippenslachterij. De slachterij heeft 
ongeveer twaalfhonderd medewerkers. Hoeveel mensen aanwezig waren toen 
de brand uitbrak, is niet bekend.  

 
 Het Nederlands elftal heeft gisteravond in de oefenwedstrijd tegen Indonesië 0-0 

gelijk gespeeld. De bondscoach noemde het desondanks een geslaagde 
wedstrijd. “De spelers zijn klaar voor de kwalificatiewedstrijden voor het volgende 
WK,” aldus de bondscoach. Als het Nederlands elftal poule-winnaar wordt is het 
rechtstreeks geplaatst voor het WK. 

 


