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VERZUSTERING AAN DERDE BURGEMEESTER TOE

Jarig comité laat
Linter genieten van
Moezelgemeente

Legendewandeling
trekt toeristen aan
HOEGAARDEN
Een Legendewandeling brengt
verhalen over spoken, maagden, weerwolven en alvermannen weer tot leven. Het Hoegaardse bier vaart er wel bij.
Weliswaar niet angstaanjagend
dwalen spoken rond in de
dorpskern tijdens een uitstap,
uitgekiend door de Heemkring.
Wandelaars passeren plaatsen
waar vroeger in cafés of achter
de Leuvense stoof vertelsels de
ronde deden over geheimzinnige dingen. Het toeristisch infokantoor geeft in een brochure de
raad mee tijdens een avondlijke
tocht niet te veel cafés te bezoeken, want het troebele Hoegaardse witbier maakte al meermaals weerwolven wakker in
donkere straten en velden.
Zo kan het dat de Sint-Gorgoniuskerk weer in brand komt te
staan, gravin Alpaïdis opduikt
in het Kapittelhuis, de Madelonsvliet weer stroomt aan de
Cruysblockhoeve, alvermannen

tevoorschijn komen aan de
Tommestraat en spoken in ’t
Nieuwhuys, vleermuizen oorvijgen uitdelen aan de Vroente, een
pater Begijn naar een pot met
goudstukken zoekt aan de
Stoopkensstraat, Claeske bier
brouwt, de duivel aan de Gete en
de weerwolf aan de Carolushoeve streken uithalen. Wie de trip
zalig wil beëindigen, houdt de
refugie aan de Pastorijstraat
liefst voor het laatst. Daar kunnen 11.000 maagden verschijnen.
Wie er toch nog niet genoeg van
heeft, kan naar de betoverde
Peut in Hauthem of naar de perenboom in Nerm. Stoute plukkers geraakten daar niet meer
uit. Ook wenkt café Den Venetiaen, vanwaar een Italiaan te voet
naar zijn land vertrok voor papieren om met een Hoegaardse
schone te kunnen trouwen.
Twee jaar lang was hij onderweg. De legende vertelt niet of
zijn lief zolang op hem heeft gewacht. (BE)
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‘De toekomstige generaties zullen onze huidige toestellen
in musea gaan bekijken en ons uitlachen omdat we zo dom
waren de schaars beschikbare energie te verspillen’
Ballonvaarder Bertrand Piccard wil in 2012 rond de wereld vliegen in een uitsluitend
door zonne-energie aangedreven toestel

Ikea-stunt in Parijse metro: die zit!
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ZELFS VERZEKERAARS KLAGEN DAT ZE GEZONDHEIDSKOSTEN NIET KUNNEN BIJBENEN

Het volledige bestuur van het Mehringcomité tijdens de jongste bestuursvergadering. Moezelwijn
hoort er uiteraard bij. © Paul Pans

Het Mehringcomité van Linter bestaat twintig
jaar. In die twee decennia wist het comité de
zeer ruime regio Linter de weg te tonen naar de
prachtige en boeiende wijngemeente aan de
Moezel. PAUL PANS

HET COMITE MAAKTE DE
DUITSE MOEZELWIJN
BEKEND IN DE REGIO
LINTER

LINTER

Eddy Ladang,
ondervoorzitter
Mehringcomité

’’

Even leek het erop dat de recente
zware aardbeving in Chili roet in
het eten zou gooien, maar uiteindelijk kon Poffé toch aan zijn
avontuur beginnen: een trektocht van 250 kilometer in zeven
etappes door de Atacamawoestijn, de droogste plek op aarde.
De tocht wordt door velen beschouwd als zowat de zwaarste
ter wereld.
De temperatuurverschillen in de
hooggelegen woestijn varieerden
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DE VERZEKERAAR EN
DE PATIËNT MOETEN
EEN STEEDS GROTER
BEDRAG FINANCIEREN
Philippe Colle,
topman Assuralia
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Avonturier Bert Poffé (40) uit
Kessel-Lo is veilig terug thuis
na een marathon door de Chileense Atacamawoestijn.

van raden overdag tot onder het
vriespunt ’s nachts. ‘Daarbij
kwam dat je zelf eten en materiaal voor zeven dagen zelf moet
meezeulen. Alleen water en een
slaaptent kreeg ik elke dag’, zegt
hij.
Maar eind goed, al goed. Sinds
kort is Poffé opnieuw veilig en
wel thuis in Kessel-Lo. De opbrengst van zijn tocht, aanvankelijk bedoeld voor het Zeepreventorium in De Haan, gaat naar de
slachtoffers van de aardbeving
in Chili. Ook de Chileense gemeenschap in Leuven heeft allerhande initiatieven op het getouw
gezet om het Chileense leed
enigszins te verzachten. (STL)

32.209

27.498
26.181

05
20

KESSEL-LO

De premie voor een hospitalisatieverzekering is van 2001 tot
2009 gestegen met gemiddeld
4,54 procent. Er was een uitschieter van 11,15 procent in
2004 en ook vorig jaar werd de
hospitalisatieverzekering fors
duurder met een premiestijging
van 7,80 procent (zie infograﬁek).
Volgens Assuralia, de Belgische
vereniging van verzekeringsondernemingen, is meer dan 70
procent van de Belgen – zo’n 7,8
miljoen landgenoten – gedekt
door een hospitalisatieverzekering. Vier miljoen Belgen hebben een collectieve hospitalisatieverzekering, 2,5 miljoen mensen hebben een verzekering bij
een ziekenfonds en 1,3 miljoen
mensen worden gedekt door een
individuele polis.
Maar een hospitalisatieverzekering is voor een op de drie Bel-
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Avonturier heelhuids terug
van woestijnmarathon

Uitgaven gezondheidszorg
in miljoenen euro's
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Bert Poffé schenkt de opbrengst van zijn tocht aan de
slachtoffers van de aardbeving in Chili. © if

De premies voor hospitalisatieverzekeringen
zijn de voorbije jaren spectaculair gestegen.
Maar de premie stijgt minder snel dan het
bedrag dat de verzekeraars voor de
gezondheidszorg moeten ﬁnancieren. Dat is
voor de verzekeringsondernemingen niet
houdbaar op termijn. JAN MUYLAERT
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busreis, verblijven de deelnemers uiteraard op heel wat verschillende locaties. Het contact
met de plaatselijke bevolking
wordt daardoor ook veel intenser. Onder meer op die manier
ontstonden hechte vriend- in de ruime regio Linter en wij
schapsbanden.’
leerden de Duitsers onder meer
genieten van Hoegaardenbier en
onze Linterse Walsberger. De
Jarenlange ervaring
‘Mehring ligt ook op ideale af- eerste busreis naar Mehring in
stand van Linter. De 217 kilome- 1990 telde liefst 300 deelnemers.
ter leg je af op ongeveer twee uur Vijf dubbeldekkers vol: indruken vijftien minuten. Daarenbo- wekkend. Om alle deelnemers
ven is de af te leggen weg erg vei- een kamer toe te wijzen vergalig. Meerdere gemeenten uit de derden Benny Draelants en Louregio Linter kloppen bij ons aan is Ramaekers zelfs een hele
om raad te vragen over het af- nacht door op het gemeentehuis
sluiten en het in stand houden van Linter. De stroom bezoekers
van een verzustering omwille gaat meestal richting Mehring en
niet naar Linter. Mehring nam
van onze jarenlange ervaring.’
‘Bovendien stellen we vast dat wel enkele keren deel aan de Linhet enthousiasme blijft, het ver- terse Spelen, bezocht Hagelandzusteringsvuur blijft branden. se wijnboeren en geeft om de
Zo nemen ook elk jaar minstens twee jaar een wijnproeverij in
honderd mensen uit Linter deel Linter. Ook komt er om de twee
aan de Wijnfeesten in Mehring. jaar een afvaardiging naar Linter
Die Wijnfeesten zijn dan ook een voor de jaarvergadering die om
beurt plaats vindt in elke gehele belevenis’, klinkt het.
Tijdens de afgelopen twintig jaar meente’, besluiten de comitélekende zowel Mehring als Linter den.
drie burgemeesters. Helmut Reis nam in Mehring in 1991 de burgemeestersjerp over van Matthi- ■ ■
as Weber. Vorig jaar verving Jür- 3-daagse Mehringreis van 7 tot en
gen Kollmann Helmut Reis.
met 9 mei. Deelnameprijs: 190
‘Het Mehringcomité maakte de euro. Meer info: Ria Degol
Mehringse Moezelwijn bekend (0477-73.41.45).

ZIEK ZIJN WORDT
ALMAAR DUURDER
24.166
23.175
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Het Linterse Mehringcomité
viert zijn 20-jarig bestaan heel
eenvoudig. De verzustering met
de Moezelgemeente Mehring bestaat volgend jaar twee decennia
en zal zeker de nodige aandacht
krijgen op een feestelijke manier.
Voor de comitéverjaardag blijft
het bij de jaarlijkse driedaagse
naar Mehring. ‘We smeedden
heel veel hechte vriendschapsbanden tijdens de afgelopen
twintig jaar’, vertellen onder
meer comitévoorzitter Ivo Donvil, ondervoorzitter Eddy Ladang, secretaris Peter Carels, reis- en verblijfsspecialiste penningmeester, Ria Degol en de bestuursleden Louis Ramaekers,
Simone Beelen, Nicole Mathues
en Michel Robbe.
‘We zijn erin geslaagd de mensen
uit de brede regio Linter de weg
te tonen naar Mehring. Naast
onze jaarlijkse busreis, die uitgroeide tot een zeer gevarieerde
driedaagse, gaan heel wat mensen op eigen kracht naar Mehring. Dat geeft ons grote voldoening. De overnachtingen in
Mehring zijn veel goedkoper dan
hier bij ons in de regio. Het gaat
weliswaar niet om hotels, maar
Zimmer Frei.’
‘De gastvrijheid in Mehring is
groot. Als we in groep gaan zoals
tijdens de jaarlijkse driedaagse

Wie deze dagen de Parijse metro neemt, zal
vreemd opkijken wanneer hij in de vier belangrijkste stations – waaronder L’Opéra – geen koele,
plastic bankjes ziet, maar comfortabele en kleurrijke sofa’s van Ikea. In de betrokken stations,
waar dagelijks tien miljoen gebruikers de metro
nemen, zijn de gebruikelijke vierkantemeterafﬁches op de gebogen muren bovendien vervangen
door interieurfoto’s van de Zweedse meubelgigant, wat de catacomben een verrassend huiselijke sfeer geeft. Nu al een felbesproken hype in Parijs en op het internet. Nog te ‘beleven’ tot en met
24 maart. (KRS)

gen een zware ﬁnanciële uitgave.
Senioren die op late leeftijd zo’n
verzekering afsluiten, worden
geconfronteerd met bijzonder
hoge premies, waardoor de verzekering bijna onbetaalbaar uitgaven (zie infograﬁek). Ons
land betaalt nu bijna 35 miljard
wordt.
euro aan gezondheidskosten. In
2001 was dat nog maar 23 milBeleggingsopbrengst
De verzekeraars verantwoorden jard euro. De gezondheidsuitgade stijgende premies met de for- ven stijgen met gemiddeld 6,2
se stijging van de gezondheids- procent per jaar.
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de premies dekken niet de uitgaven, waardoor we almaar meer
verlies maken. Het tekort wordt
deels goedgemaakt door de beleggingsopbrengsten van onze
premies.’
De verzekeringsondernemingen
zitten met een probleem, want
een nieuwe wet laat vanaf dit
jaar nog maar een beperkte stijging van de premies toe. De medische index bepaalt dat de premie voor wie in een eenpersoonskamer verblijft voortaan
met 7,45 procent mag stijgen. De
consumentenorganisaties vinden die stijging echter nog te
hoog, de verzekeraars zeggen
dat ze ontoereikend is om de
kosten te dekken.
‘De premies stijgen minder dan
de gezondheidsuitgaven en de
verzekeraars hebben geen vat op
de gezondheidsuitgaven. Schiet
dus niet op de pianist’, zegt Philippe Colle. Hij wijst ook naar de
hoge taksen op de hospitalisatieverzekering. ‘Velen vergeten dat
er een taks van 19,25 procent of
bijna een vijfde wordt geheven
op deze verzekering. In andere
EU-lidstaten is dat 0 tot 7 procent.’

‘De verzekeraar en de patiënt
moeten een almaar groter bedrag ﬁnancieren’, zegt Philippe
Colle, gedelegeerd bestuurder
van Assuralia. ‘In tien jaar is dat
saldo met 2,25 miljard euro gestegen, maar de inkomsten van www.assuralia.be

