
BRUSSEL - De politierechtbanken in ons land heb-
ben nog nooit zoveel autobestuurders veroordeeld
omdat ze zonder verzekering rondreden. Dat blijkt
uit cijfers van het ministerie van Justitie. Vorig jaar
kregen 26.961 bestuurders een straf opgelegd, een
stijging van 12 procent op één jaar tijd (zie grafiek).
“De jacht op niet-verzekerden is groter dan ooit,”
bevestigt Peter Wiels van Assuralia, de beroepsver-
eniging van verzekeraars.

Een rechter kan een onverzekerde bestuurder een
boete opleggen van 500 tot 5.000 euro. De over-
treder riskeert zelfs een gevangenisstraf tot zes
maanden.In het gerechtelijk arrondissement Ant-
werpen, waar Hasselt en Tongeren ook bijhoren,
vielen de meeste veroordelingen, goed voor 6.392
bestuurders.Vervolgens lieten de politierechtban-
ken in Gent (6.189), Luik (5.215), Brussel (4.680)
en Bergen (4.485) onverzekerden ook niet onge-
moeid. In één geval op veertig ging de aange-
klaagde alsnog vrijuit.
Assuralia, de beroepsvereniging van de verzeke-
raars, schrijft de stijging toe aan de inspanningen
die zowel bij de politie als de rechtbanken en de
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Rechtbank vervolgt
recordaantal Belgen
zonder autopolis

Paard leert student omgaan met patiënt
HASSELT -  Studenten geneeskunde aan
Universiteit Hasselt leren via paarden beter
omgaan met patiënten. ‘Horse sense for
docs’ - paardenverstand voor dokters - zo
heet het vak van docente Ingrid Hens. Niet
zelden hoort men patiënten klagen dat ze
hun dokter niet begrepen hebben omdat hij

te moeilijke woorden gebruikt of over hun
hoofd heen praat. “Hoe je omgaat met een
paard verschilt niet erg van de manier
waarop je met patiënten bezig bent,” zegt
Ingrid Hens. “Een paard houdt je eigenlijk
een spiegel voor.”
Tijdens de les proberen studenten een pony

onder meer aan te zetten over een stuk
plastic te stappen (foto). Het moet hen le-
ren om een patiënt te overtuigen om een
bepaalde therapie te volgen.

CV

Blz. 18.

Baby slimmer dan gedacht
OOUDERS vervelen hun baby’s best niet met

‘oetsie-koetsie’-praat of ander kinderachtig
gebrabbel. Kleintjes van amper drie maan-

den zijn verstandiger dan men dacht en kunnen al
volledige zinnen in hun brein opslaan. Dat zeggen
onderzoekers van het Franse Nationale Gezond-
heidscentrum in Orsay.Zij bestudeerden de spraak-
ontwikkeling van baby’s. Lang voor baby’s zelf

woordjes beginnen te bouwen, zijn ze al bezig met
de verwerking van de gesproken taal die ze horen
in hun omgeving.De hersenen van een baby blijken
vanaf de eerste levensmaanden zeer ontvankelijk
voor spraak te zijn.Voortaan misschien toch maar
oppassen met wat u zegt in baby’s nabijheid.

MaV

Vleesfraude ontdekt bij
twee broers uit Lanaken
LANAKEN/LANDGRAAF - In het Nederlandse Landgraaf is een
fraude in de vleesindustrie aan het licht gekomen. Een bedrijf dat
geleid werd door twee Nederlandse broers die in Lanaken wonen,
blijkt de exportcontroles van varkensvlees te hebben omzeild. De
Nederlandse krant Dagblad de Limburger schrijft in het bezit te zijn
van bewijzen van deze fraude.
Het gaat om export-formulieren en stickers met unieke volgnum-
mers. Stickers die normaal al op dozen in Japan of Korea zouden
moeten plakken, zaten nog in het bedrijfsarchief. Enkele oud-me-
dewerkers bevestigen dat er valse stickers werden gedrukt.
Uit gegevens blijkt nog dat de Landgraafse vleesverwerker struc-
tureel tussen de 10 en 20% water in het consumptievlees spoot.Het
vlees was bestemd voor enkele Nederlandse en Duitse super-
marktketens.
Het inspuiten van vlees met water is niet verboden, maar dan moet
dat wel vermeld worden op het etiket.Die vermelding stond niet op
andere vleesproducten.
Omdat het bedrijf in juli vorig jaar failliet ging, kan de Voedsel en
Waren Autoriteit in Nederland geen stappen meer ondernemen.

MM

WARM EN ZONNIG
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Hasselt krijgt 300 extra
gratis parkeerplaatsen
HASSELT - Nog voor de oudejaarsperiode krijgt Hasselt zowat drie-
honderd extra gratis parkeerplaatsen aan de kanaalkom. Dat is het
stadsbestuur overeengekomen met de eigenaars van het pand ‘Lim-
burgia’, dat tegen die tijd afgebroken wordt. Door deze bijkomen-
de gratis plaatsen stijgt het totale aantal permanent gratis parkeer-
plaatsen in Hasselt boven de drieduizend.
Op termijn zouden aan de zogenoemde ‘Blauwe Boulevard’ altijd dui-
zend gratis parkeerplaatsen moeten behouden blijven. Zo zal rond
2011 onder meer de danstempel Versuz verdwijnen om plaats te ma-
ken voor een groot nieuwbouwproject.Maar de stad eist dat in dit pro-
ject voldoende ruimte wordt voorzien voor gratis parking. DJ
Blz. 11.

Europa verspilt miljoenen
aan overbodige tolken 
STRAATSBURG- Het Europees Parlement heeft dinsdag het rapport
van de Finse europarlementariër Alex Stubb (EVP) over de kosten
van het tolken in de Europese instellingen goedgekeurd. Uit cijfers
van de Europese Rekenkamer bleek dat in 2003 binnen de diverse
Europese instellingen bijna 26 miljoen euro verkwist was aan tolken
die uiteindelijk overbodig bleken. Dat is 16 procent van de Europe-
se uitgaven voor tolkendiensten. In 2003 bedroegen de vertolkings-
kosten voor het Europees Parlement 57 miljoen euro. Bij de Euro-
pese Raad, de Europese Commissie, het Economisch en Sociaal Co-
mité, het Comité van de Regio’s en nog wat agentschappen was dat
106 miljoen euro. Samen 163 miljoen euro. MW/Belga
Blz. 6.

verzekeraars zijn geleverd. “Zo spoort het Ge-
meenschappelijk Motorwaarborgfonds actief niet-
verzekerden op,” zegt woordvoerder Peter Wiels.
“Die stuurde een aanmaning naar zo’n 35.000
mensen die wel een nummerplaat hadden maar
niet over een verzekering leken te beschikken.
Wie zich niet in orde stelt, krijgt de politie over de
vloer met een eventuele inbeslagneming van het
voertuig als gevolg.”
Het aantal bestuurders dat nog zonder verzeke-
ring rondrijdt wordt door de verzekeraars geschat
op 50.000. Drie jaar geleden lag dat aantal nog op
100.000 niet-verzekerden.

Wim BRILLOUET

Blikvangers
van het nieuwe
cultuurseizoen

2-12

agenda 
2006-2007

13-40

WOENSDAG
6 SEPTEMBER

2006
JAARGANG 3 - NR 1

Extra editie culturele bijlage

40 pagina’s EXTRA

Het volledige cultuuraanbod 
in Limburg

Nero-strip
voor amper 1 euro

ZIE BON BENEDEN

Mathieu Vangelabbeek: “Het slechtste fietspad Foto SM
van Limburg is dat tussen Hasselt en Zonhoven.”

Limburg heeft de beste
fietspaden in Vlaanderen
BRUSSEL/HASSELT - De fietspaden in Vlaanderen zijn onveilig,
niet comfortabel en traag. Dit blijkt uit een onderzoek van de
KULeuven en de Fietsersbond, waarvan de resultaten dinsdag
werden voorgesteld. De faculteit Bewegings- en Revalidatie-
wetenschappen ontwikkelde een fiets die het aantal en de kracht
van de trillingen meet. Daaruit blijkt dat de fietspaden vaak zo
hobbelig zijn dat het onveilig wordt.Volgens Hasselaar Mathi-
eu Vangelabbeek, ervaringsdeskundige op het gebied van fiets-
paden, heeft Limburg de beste van Vlaanderen:“Het slechtste
is dat tussen Hasselt en Zonhoven.”

GW
Blz. 7.
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Foto HBvL

Materazzi tegen Zidane
“Ik wil niet je
truitje, wel je zus”

Blz. 19
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Vandereycken
lost niks
over tactiek

Vandereycken
lost niks
over tactiek

Vanavond Armenië-België

JEREVAN - Vanavond om 18 uur
spelen de Rode Duivels hun twee-
de EK-kwalificatiematch in Ar-
menië. Na de beschamende 0-0 te-
gen Kazachstan is enkel een zege
voldoende voor het team van René
Vandereycken. Hoe de bonds-
coach dat wil aanpakken, wil hij
niet lossen.“Maar zelf weet ik het
wel,” zegt hij.“Wij gaan ons uiter-
ste best doen om een fatsoenlijke
wedstrijd te spelen.”

PK/MG
Blz. 19-20.

Foto Belga
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Paarden leren studenten
omgaan met patiënten

Niet zelden hoor je patiënten
klagen dat ze hun dokter niet
begrepen hebben omdat hij te
moeilijke woorden gebruikt of
over hun hoofd heen praat.Uni-
versiteit Hasselt leert toekomsti-
ge artsen dan ook al een tijdje
beter ‘communiceren’ en scha-
kelt daar nu zelfs paarden voor
in.

Spiegel
“Hoe je omgaat met een paard
verschilt niet heel erg van de ma-
nier waarop je met
patiënten/mensen bezig bent,”
zegt docente Ingrid Hens van
Universiteit Hasselt.“Een paard
houdt je eigenlijk een spiegel
voor. Mensen zeggen altijd dat
het aan het dier ligt als er iets
fout gaat maar dat klopt niet:
wat het paard doet, is een gevolg
van jouw manier van handelen
of uitdrukken. Door hun gedrag
leren we onszelf,onze eigen hou-
ding beter kennen.Zo leer je be-
ter omgaan met patiënten en
krijg je makkelijker iets gedaan
wat goed voor hen is.En da’s uit-
eindelijk ook goed voor jezelf.”
Tijdens de les proberen studen-

ten in manège M&M een paard
aan te zetten over een stuk
plastic te stappen. Het moet hen
leren om een patiënt te overtui-
gen om een bepaalde therapie te
volgen.“In plaats van te denken
‘Ik ben de baas/dokter dus moe-
ten ze maar luisteren’, leren ze
iets gedaan krijgen met respect
voor het paard of de patiënt.”
De paarden helpen trouwens
ook beter omgaan met oversten:
de dieren hebben grenzen nodig
en de studenten moeten die dui-
delijk maken. Zo leren ze
achteraf kordaat te zijn tegen
proffen of ziekenhuisdirecteu-
ren.

Nadenken
Vorig jaar zijn ze als proef be-
gonnen met ‘Horse Sense for
Docs’ als keuzevak voor de der-
dejaars. Dit academiejaar kun-
nen toekomstige artsen zich op-
nieuw in de manège wagen.
Acht studenten zitten een hele
week tussen de paarden.
Hoe is ze met dit opvallende
project gestart? “Ik werk zelf al
jaren met paarden. Vooral dan
met het paard als wezen, niet als

Universiteit Hasselt
helpt toekomstige
artsen beter
communiceren

HASSELT
Studenten geneeskunde aan Universiteit Hasselt leren via paarden be-
ter omgaan met hun patiënten. ‘Horse sense for docs’ - paardenver-
stand voor dokters - heet het vak van Ingrid Hens en moet de toe-
komstige artsen zichzelf beter leren uitdrukken (en kennen) door be-
zig te zijn met de viervoeters. Mensenfluisteraars, zeg maar.

gebruiksvoorwerp.Het dier doet
je nadenken over jezelf. Da’s
ook mijn manier van lesgeven:
als je omgaat met anderen en
openstaat voor hun interesses en
overtuigingen, leer je meer over
jezelf,” zegt de docente ethiek.
En wie zichzelf beter kent, kan

dus ook beter met anderen om...
Waarom de derdejaars? “Omdat
die al wat rijper zijn. Ze vergis-
sen zich wel eens: aanvankelijk
denken ze dat ze leren omgaan
met paarden, maar al snel mer-
ken de studenten dat het heel
diep gaat:over hun denken,han-

delen en normen.Over henzelf.”
Concreet wordt er gewerkt in
een manège in Diepenbeek, sa-
men met Gudrun Boey. Angst
voor paarden is geen hinderpaal:
de studenten leren langzaam
kennismaken met de dieren.
En wat vinden de ‘mensenfluis-

teraars’ - de paarden dus - er zelf
van? “Soms merken we toch dat
ze de druk voelen, ook daar le-
ren we nog in bij,” besluit Ingrid
Hens.

Caroline VANDENREYT

Studenten leren het paard over een hindernis stappen. Ingrid Hens en een coördinator kijken toe. Foto’s HBvL

Meer dan duizend unieke museumstukken in Meeuwen

Een uit de hand gelopen hob-
by, die een passie en een le-
venswerk is geworden. Zo kan
je het erfgoed- en heemkundig
museum, ‘t Karrewiel, van
Christ en Colette Verheyen-
Colaers, omschrijven. Twintig
jaar lang al laten Christ en Co-
lette de bezoekers, - jaarlijks
zo’n tweeduizend - via pakken-
de verhalen, hartelijke boeren-
kost en vele oude gebruiks-
voorwerpen terugkeren naar
de tijd van hun overgrootou-
ders. “Het museum is een le-
venswerk dat ik samen met en

dankzij Colette en de kinderen
heb kunnen realiseren.Zonder
hen was ‘t Karrewiel niet wat
het nu is,” verduidelijkt Christ.
Het begon allemaal 25 jaar ge-
leden met het zoeken naar een
oogstkar voor de jaarlijkse
oogstfeesten. De jongste aan-
winst voor zijn museum is een
televisie.“Eentje uit de begin-
jaren vijftig van de vorige
eeuw. Van het merk LECO,
een uniek stuk, dat ik via een
tip van een bezoeker op de kop
kon tikken. Misschien kunnen
we op die bijzondere tv onze

HECHTEL-EKSEL 
CD&V zet OCMW-voorzitter
mee bovenaan - De CD&V in
Hechtel-Eksel heeft een lijst met 21
kandidaten klaar. Ze telt tien nieu-
we gezichten. De lijst overspant
verschillende leeftijden, beroepsca-
tegorieën en verenigingsleven.
Burgemeester Raf Truyens trekt de
lijst, meteen gevolgd door OCMW-
voorzitter Tony Baselet. Louis Van-
derheyden staat zijn plaats af aan
zoon Franki. 1. Raf Truyens 2. Tony
Baselet 3. Inge Desplenter 4. Marc
Van Dyck 5. Evy Rutten 6. Josette
Snoeks 7. Mieke Veugelaers 8. Gert
Soors 9. Marc Vaesen 10. Yolanda
Geuns 11. Mathilde Snoekx 12. Da-
niel moons 13. Franki Vanderhey-
den 14. Lutgarde Aerden 15. Jac-
queline Deckers 16.Agnetha Baers
17. Brigitte Blommaert 18. Jef
Drees 19. Jacquo Custers 20. Toine
Ulenaers 21. Toine Cuyvers.

GVB

NEERPELT 
14 nieuwkomers bij VLD +
OPEN - De VLD+OPEN heeft haar
volledige lijst klaar. Tussen de 25
kandidaten 14 nieuwkomers en 13
vrouwen. 1. Dominique Beckers-de
Lobel 2. Stijn Philippe 3. Ann Her-
regodts 4. Pierre Hanegreefs 5. Elke
Gielkens 6. Paul Claes 7. Lisette Van
Ormelingen 8.Toon Valkenborgh 9.
Jetje Bollen 10. Noël Severens 11.
Marie-Jeanne Tutelaars 12. Paula
Stalmans 13. Peter Berben 14. An-
nemie Aerts 15. Bjorn Timmermans
16. Katja Custers 17. Jan Timmers
18. Manuela Van Geloven 19. Bert
Boelaers 20. Riny Oversteegen 21.
Lut Van Winkel 22. Clive Sanchez
23. Frederic Cosemans 24. Kathleen
Van der Heyden 25. Gilbert Van Ba-
elen GVB

HALEN 
Schepen Das stapt uit politiek
- Schepen van financiën Erwin Das
(41) stapt uit de Halense politiek.
Hij is geen kandidaat meer bij de
volgende verkiezingen. Erwin Das
werd in 2000 op de zevende plaats
van de kartellijst Inzet met 501
voorkeurstemmen rechtstreeks
voor de gemeenteraad verkozen.
De eerste drie jaren van de legisla-
tuur was hij gewoon gemeente-
raadslid. In 2004 volgde hij Anita
Bullens op als schepen van finan-
ciën, ruimtelijke ordening en onder-
wijs. Omdat hij buiten Halen gaat
wonen, kan hij er niet meer aan po-
litiek doen. LW

HERK-DE-STAD 
VB debuteert met vijf - Vlaams
Belang neemt op 8 oktober voor
het eerst aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Herk-de-Stad deel.
De lijst met vijf kandidaten wordt
aangevoerd door Michel Laenen
(30, arbeider). Hij is eerder voorzit-
ter geweest van de provinciale af-
deling van de VB-jongeren. Op de
tweede plaats staat Hilde Barthol-
omivis. Zij werkte eerder op het VB-
secretariaat in Hasselt, maar is nu
zelfstandige. De derde plaats is
voor Dirk Joris (metaalarbeider,
Schakkebroek)en de vierde voor
Karine Grootjans (huisvrouw).
Georges Princen (gepensioneerd
militair, Donk) duwt de lijst.

LW

HERK-DE-STAD 

VLD heeft eigen website - De
VLD van Herk-de-Stad beschikt
voortaan over een eigen website.
Hij is vanaf nu on line. De site geeft
onder meer informatie over de
werking van de afdeling, een lijst
van de contactpersonen, de lijst
met de kandidaten voor de ge-
meenteraadsverkiezingen en een
digitale versie van de lokale bur-
gerkranten. De site bevat ook links
naar andere sites, zowel in Herk-
de-Stad als daarbuiten. Info:
www.vld-hds.be. LW

TESSENDERLO 

Stefan Govaerts lijsttrekker
CD&V - Zoals verwacht wordt Ste-
fan Govaerts de lijsttrekker van de
CD&V. Oud-burgemeester Emiel
Meeus is lijstduwer. Fractieleider
Jan Persoons heeft zich niet meer
kandidaat gesteld.
De lijst bestaat uit: Stefan Govaerts,
Alies Smeets, Christina Vermeulen,
Marcel Gielen, Louis Van Sweevelt,
Agnes Jacobs, Louis Alaerts, Marina
Mertens, Hugo Bertels, Gaby
Camps, Roger Peeters, Josée Dens,
Ludo Kenis, Joris Billen, Jeffry De
Keyser, Nele Theys, Evy Van Do-
ninck, Brecht Grieten, Joeri Sannen
, Iris Cuppers, Ann Sels, Martine
Oeyen, Myriam van Thienen, Ria
Swinnen, Emiel Meeus.

IP

HALEN 

Kartellijst sp.a-Groen! klaar -
Damien Clemens (49) uit Zelem
voert bij de gemeenteraadsverkie-
zingen in oktober de kartellijst sp.a-
Groen! aan. Hij werd in 2000 als
lijsttrekker met 533 voorkeurstem-
men voor de gemeenteraad verko-
zen. Op de tweede plaats staat Guy
Mertens, op de derde Marie-Paule
De Coster en op de vierde Eric Hen-
nus. Eerste kandidaat van Groen! is
Jos Wouters op de vijfde plaats.
Daarna volgen Nicole Pauwels, Hu-
guette Keldermans, Rozette Flossie,
Marc Adriaens, Luc Deferme, Ludo
(Jimmy) Raymaekers, Rita Heir-
wegh, Lieve Claes, Cindy Janssens,
Katia Vanonckelen, Ludo
Meeuwens en de kandidaten van
Groen! Karen Poel en Ann de
Middelaer. Sp.a-voorzitter Cyril Ru-
bens duwt de lijst.

LW

HALEN 

André Jacobs trekt lijst
Vlaams Belang - Vlaams Belang
neemt op 8 oktober aan de ge-
meenteraadsverkiezingen deel met
een lijst met een tiental personen.
Lijsttrekker wordt André Jacobs
(63). Hij is de broer van voormalig
schepen Ivo Jacobs, die toen voor
de Volksunie zetelde.André Jacobs
was vroeger actief als bankbedien-
de. Hij is sinds een drietal maanden
lid van het Vlaams Belang en
maakt nu zijn politieke debuut. In
2000 nam het toenmalige Vlaams
Blok in Halen voor het eerst deel
aan de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Omdat de enige verkozene,
lijstaanvoerder Ingrid Willems, niet
ging zetelen, kwam Maurits Jans in
de raad. Die zetelt sinds begin 2003
wel als onafhankelijke.

LW

Christ en Colette
bewaren al 20 jaar
Limburgs erfgoed in 
‘t Karrewiel in Meeuwen

MEEUWEN-GRUITRODE
In het heemkundig museum ‘t Karrewiel in Meeuwen wordt dit
weekend het plaatselijk erfgoed in de kijker gezet. Ook de bok-
kenrijders worden nog eens opgejaagd. “Er bestaat een grote be-
langstelling voor het heemkundig verleden,” zegt Christ Verhey-
en. Deze 76-jarige conservator en zijn echtgenote Colette worden
tijdens het weekend uitgebreid gevierd voor hun jarenlange inzet
om het plaatselijk erfgoed te bewaren.

Christ Verheyen bij een van zijn vele museumstukken: Foto Dick DEMEY
“Het zou mooi zijn als de verzameling in Meeuwen kan blijven.”

nieuwe museum-dvd afspelen,”
zegt Christ enthousiast.

Toekomst
Het zijn vooral bezoekers die
Christ tippen. Die willen voor-

komen dat unieke erfgoedstuk-
ken definitief verloren gaan.
Ondertussen bezit Christ een in-
drukwekkende verzameling van
meer dan duizend gebruiks-
voorwerpen:“Allemaal stukken

met een eigen verhaal. Zoals de
wc-stoel van onze voormalige
pastoor Vrancken. Of de hout-
draaibank van Nolleke Wevers.
Net dat maakt dit museum zo
boeiend.”

Helemaal emotioneel wordt
Christ als het over de toe-
komst van zijn verzameling
gaat. “Het zou mooi zijn als
deze verzameling in Meeu-
wen kan blijven.”
Momenteel staat het museum
propvol.Wat ervoor zorgt dat
niet alle stukken optimaal tot
hun recht komen. Ook de op-
volging speelt door zijn hoofd.
“Onze kleinzoon Maarten, 14
jaar, is uit het goede hout ge-
sneden. Hij kan boeiend ver-
tellen en mensen hangen aan
zijn lippen. Misschien ligt de
toekomst van het ‘t Karrewiel
bij hem?”

RDr

Ter gelegenheid van 20 jaar Karre-
wiel vinden diverse activiteiten
plaats. Leden van Tejater De Kwibus
en heemkring De Reengenoten
brengen het oude Meeuwen-Gruit-
rode tot leven, met allerlei verhalen.
Donderdag 7 september 2006 om
19.30 uur in de Dorpermolen in
Meeuwen. Deelname: 1,50 euro.

Zondag 10 september 2006 myste-
riewandeling ‘De Bokkerijders’ van
14.00 tot 18.00 uur. Vertrek: knoop-
punt Kolisbergen-Gestelstraat. Deel-
name: 3 euro (snack inbegrepen).
Info: dienst toerisme 011/79.01.72
en Cultureel Centrum
089/85.59.46.

SINT-TRUIDEN

Club-ras Belgica opent
appelseizoen met superprijs
Gisteren is op de Belgische Fruitveiling het appeloogst seizoen 2006
begonnen met de verkoop van 28 ton Belgica, het clubras van de
BFV. Het lot werd aangeboden door teler Jean Moors die het bi-
colore ras zelf ontwikkelde uit kruisbestuivingen van oude Has-
pengouwse rassen.“De aankopers klokten allen rond 1,80 euro per
kilo, een superprijs”, glunderde Moors. Het lot werd aangekocht
door een aantal groothandels en de warenhuisketen Colruyt die het
nieuwe appelras aan hun klanten zullen aanbieden.De prijs voor de
consumenten zal schommelen rond 3 euro per kilo,al naargelang de
diktemaat.
De BFV en Veiling Borgloon bezitten de exclusieve rechten voor
de commercialisering van het clubras.Vorig jaar was dit goed voor
200 ton. Dit jaar verwacht men en aanvoer van 500 ton.Verschei-
dene telers zien toekomst in het ras,wat blijkt uit het feit dat al ruim
150.000 bomen zijn aangeplant. Gisteren werd ook bekend dat de
BFV opnieuw van het appelras een appelsap zal produceren.

JCrKweker Jean Moors toont trots het enige Belgische clubras. Foto Jozef CROUGHS


