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“Dit lijkt wel een
Suzy-wafel die ze in
de microgolf hebben
opgewarmd”

. 16-17
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Monique,
de mama van

John Crombez
“Ocharme zijn vrouw.
Zo haar best doen om
gezond te koken, en
John maar zakken
chips eten”
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“Hier staan we dan. Met
een lange verlengkabel
vanuit ons hotelraam”
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Onze man probeert met elektrische
auto naar Zuid-Frankrijk te rijden
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. 18-19

Naomi vocht
zeven jaar lang
tegen kanker.
Nu hoopt ze
Miss België
te worden

. 12-13
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Elke Vlaming betaalt
1.000 euro per jaar
aan Wallonië

In totaal stroomt in 2017 zo’n
6,5 miljard euro vanuit Vlaanderen richting Wallonië. Dat
blijkt uit een nieuwe studie
van de KU Leuven. Per Vlaming komt dat neer op 1.000
euro per persoon.
“Dat betekent uiteraard niet
dat er dan letterlijk 1.000 euro
naar Wallonië gaat”, nuanceerden de onderzoekers gis-

teren. Zo betaalt de rijkere
Vlaming proportioneel een
pak meer personenbelasting
dan de armere Waal. Omgekeerd betalen de jongere Walen dan weer mee aan de pensioenen en de gezondheidszorg van de vergrijzende
Vlaming. Tot groot ongenoegen van de onderzoekers pro-

N-VA wil nieuwe
communautaire
discussie na studie
van KU Leuven

NEDERLAND €3,00 | LUXEMBURG €3,00

alerte strandganger redde gisteren een meisje
(6) aan ’t Klein Strand.
Ze was aan het verdrinken, maar werd door de
man tijdig opgemerkt en
uit het water gehaald.
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“Ik zie Samson
nog altijd graag.
Misschien zelfs
liever dan mijn
vrouw”
. 21-23

PH

CARLOC

Pediaters halen uit naar
huisdokters: “Te weinig
ervaring om kinderen te
onderzoeken”

beert N-VA daar overdreven
conclusies uit te trekken. Het
leidde gisteren alleszins tot
een wel heel bizar schouwspel
op de persconferentie.
(san) . 10

PN

Strandganger redt
meisje van verdrinking
JABBEKE/ZONNEBEKE Een

Danny
Verbiest

tot

www.meubelen-larridon.be

Het verschil na 215
saaie kilometers:

6Marcel
MILLIMETER
Kittel wint nu al
derde etappe in de Tour

“Ouders gaan met een ziek
kind beter niet naar een huisarts maar meteen naar een
kinderarts.” Dat zegt de voorzitter van de Belgische Academie voor Kindergeneeskunde. De pediaters
maken zich zorgen omdat
veel huisartsen relatief weinig ervaring opdoen met baby’s, peuters en kleuters.
Een raadpleging bij een specialist kost wel tot drie keer
meer dan bij de huisarts.
“Maar een BMW is ook duurder dan een Peugeot”, zegt
professor Yvan Vandenplas.
“En toch rijden veel BMW’s
rond. Voor kwaliteit willen
mensen betalen.” (jom) . 5
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