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Drukke
krokusuittocht
verwacht
Eind deze week begint de krokusvakantie. Op vrijdagavond
en zaterdag wordt druk verkeer
verwacht op de wegen naar de
skigebieden. Dat melden de
automobilistenverenigingen
Touring en VAB. Vakantiegangers kunnen best vrijdagochtend vroeg vertrekken of hun
vertrek uitstellen tot zondag.
Voor de terugkeer wordt het
erg druk op zaterdag 24 en
zondag 25 februari. (belga)

Jonggepensioneerden krijgen een verrassing
Na de babydoos met producten voor jonge ouders
is er nu ook een box voor
jonggepensioneerden.
-----------------------------------------------------------------

Van onze redacteur
Joost Loncin
-----------------------------------------------------------------------------

tweemansbedrijfje Belona, dat
een 30-tal bedrijven heeft overgehaald om mee te werken. Die
bedrijven denken dat ze met
hun producten bij de medioren zullen scoren omdat die,
volgens zaakvoerder Chris
Eeckhout, ,,willen genieten
van het goede leven en van een
goede gezondheid’’.
In de box zitten dingen als
een flesje wijn, een flesje bier,
een wandelgids, een muts van
IJsboerke, een waardebon voor
Centerparks, staaltjes honing,
koffie, een exemplaar van Plus
Magazine en nog veel veel
meer. Allemaal ,,positieve’’
producten.
Spullen als incontinentieluiers voor ouderen zitten er dus
niet in. ,,Dat is bewust gedaan.

BRUSSEL. Alle leden van de
Antwerpse afdeling van de
Christelijke Mutualiteit krijgen, als ze met pensioen gaan,
een Mediobox. Dat is een koffertje waarin een aantal producten zit van bedrijven die
zich willen richten tot de zogenaamde medioren, de leeftijdsklasse tussen 50 en 65.
De Gentse correctionele Het is idee komt van het
rechtbank veroordeelde een
caféuitbater tot een boete van
550 euro, waarvan de helft met
uitstel. De man discrimineerde
volgens de rechter op basis van
ras of huidskleur toen hij twee
allochtone jongeren weigerde
toe te laten in zijn zaak. De feiten gebeurden in café Enjoy op
12 januari 2003. Twee allochtone mannen mochten van de
40-jarige D.N. de zaak niet binnen. De man kreeg een minnelijke schikking van 150 euro
voorgesteld, maar omdat hij
niet betaalde, moest hij zich
voor de correctionele rechtbank verantwoorden.
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Zijn advocaat had de vrijspraak gevraagd. De verdediging stelde dat de twee mannen
niet binnenmochten omdat
het café vol zat. De uitbater
wou niet meer mensen toelaten dan opgelegd in de branden milieuvoorschriften. (belga)

Caféuitbater krijgt
boete voor
weigeren
allochtonen
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De mediobox moet een prettige uitstraling hebben. Maar we
zeggen niet nooit. We hebben
al gedacht aan een zogeheten
Ziekenhuisbox, waarin wel
verzorgingsproducten kunnen
zitten’’, zegt Eeckhout.
,,De CM van Antwerpen is
onze distributeur. Het gaat om
een pilootproject dat eventueel
kan worden uitgebreid tot heel
Vlaanderen’’, zegt Chris Eeckhout. Er zijn al 500 boxen verdeeld en Belona hoopt er
15.000 per jaar te verspreiden.
De box wordt samengesteld
door een beschutte werkplaats.
De directeur marketing van
de CM in Brussel, Rik Dessein,
noemt het een luchtige actie.
,,We vinden het allemaal niet
zo zwaarwichtig. Maar in het

Een doos met vooral ,,positieve’’ producten. © tr

pakket zit ook informatie van en hoe zij reageren. Later kan
CM-activiteiten bijvoorbeeld. het project eventueel uitgeWe zullen nu nagaan wat de breid worden.’’
meerwaarde is voor onze leden x www.mediobox.be

Van woensdag 14 tot en met zondag 18 februari 2007

VOOR EEN CHINEES FESTIJN MOET JE BIJ GB ZIJN!

Begin januari 2006 woonden
1,5 miljoen Belgen alleen. Dat
is één Belg op de zeven. In vergelijking met de jaren zeventig
is het aantal singles meer dan
verdubbeld. De stijging doet
zich vooral voor bij mannen en
in Vlaanderen. In 1970 telde
België nog iets meer dan
600.000 ‘singles’. Het ging toen
vooral om vrouwen. Ook het
profiel van de singles is sterk
veranderd. Terwijl singles
vroeger vaak weduwen of weduwnaars waren, vormen vandaag de alleenstaanden die
nooit huwden, de grootste
groep (38 procent), gevolgd
door weduwen of weduwnaars
(30,9 procent) en gescheiden
mensen (22,7 procent). (belga)

Raadkamer
beveelt internering
Luc Capelle
De raadkamer in Brugge
heeft de internering bevolen
van oud-wielrenner Luc Capelle. Hij werd beticht van slagen en verwondingen en van
moordpoging op zijn ex-buurman. Capelle moet van de
rechter in de psychiatrische afdeling van de Gentse gevangenis verblijven tot hij kan worden opgevangen in een gespecialiseerde instelling. Capelle
werd recent genoemd als een
van de informanten van senator Dedecker in zijn strijd tegen Patrick Lefevere. (belga)

Wokschotel
kip

€

Oosterse
fondue

6,95

€

Per kg

Per kg

Seafood
Delicatess

Dragon

Reuzengarnaalstaarten
1 kg

€

6,59

Langkorrel
jasmijnrijst
1 kg

€

Per pak

Pearl River
Bridge
Sojasaus
150 ml
hetzij € 6,60/L

cat.1

1,29
Per stuk

1,55

Sari-Mas

Kroepoek
2 x 100 g
hetzij € 6,90/kg

€

Per pak

Chinese
kool

€

11,45

€

0,99
Per fles

1,38
Per set

Mamee

Oriental noodles
kip, rund of
look-garnalen
85 g
hetzij € 2,94/kg

€

0,25

Per zakje

Ontdek ons volledig
chinees assortiment
in de winkel

www.

.be

Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt, per normale hoeveelheden gekocht en afgezien van eventuele drukfouten. Prijzen BTW inbegrepen. Ver. uitgever: An Vermeulen – Olympiadenlaan 20 – 1140 Brussel - Geniet ook van deze promoties in alle ‘t Centrum winkels. Niet geldig bij GB Express.

Eén Belg op de
zeven is single
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