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VRAGEN OVER
BOUWEN?

Foto Iso

BEL ONS PANEL
TUSSEN 10 EN 12 UUR

Foto LD

Sexy na borstkanker
Vijf vrouwen getuigen over hun leven na borstkanker, elk met hun eigen verhaal. Maar alle vijf
zijn het sterke vrouwen, doorzetters, overlevers, niet bang om zich te laten zien.

BELGISCH TRANSPORT GEBLOKKEERD WEGENS FRAUDE

China legt beslag op
1.600 dure duiven
PEKING/GENT - De Chinese douane heeft de voorbije
twee maanden 1.600 peperdure Belgische duiven in
beslag genomen. Ze hebben een waarde van 3 miljoen
euro. Er zou gesjoemeld zijn met de facturen om de
invoerrechten te omzeilen en er is sprake van afpersing.
Het gaat om twee zendingen naar
China: 401 reisduiven verhandeld
door het gerenommeerde veilinghuis Pigeon Paradise (Pipa) en nog
eens 1.200 duiven van een handvol

Belgische makelaars. Bij aankomst
bleken de oorspronkelijke facturen
vervangen door valse, waarop de
Chinese douane de duiven in beslag
nam.

Spilfiguren in de frauduleuze constructie zijn K.R. uit Londerzeel,
die duiventransporten naar China
organiseert, en zijn Chinese zakenpartner Qiwen Zhang. Die
laatste is inmiddels door de politie
aangehouden.
Ondertussen heeft Pipa met hulp
van de Belgische ambassade zijn
401 duiven vrij gekregen, waaronder Bolt, de duurste duif ooit.
Pipa werd ook nog afgeperst door
Zhang die 750.000 euro vroeg om

de duiven weer vrij te krijgen.
De tweede zending van 1.200 duiven, onder meer van een bekende
Limburgse kweker, is nog altijd
geblokkeerd. Maar volgens de
Belgische ambassade verlopen de
gesprekken met de Chinese autoriteiten constructief. Het onderzoek
hier is in handen van de federale
politie van Gent.
DaKi

BLZ.18
Provincie
schrapt nog
eens 50 jobs
HASSELT - De provincie Limburg schrapt volgend jaar 50
jobs. Dit heeft de bestendige
deputatie gisteren beslist. Het
gaat om naakte ontslagen.
Eerder had de deputatie al
angekondigd dat 95 personeelsleden die met pensioen gaan,
niet vervangen worden.
De ontslagen zijn volgens de
deputatie een rechtstreeks
gevolg van de “eenzijdige
vermindering van het provinciefonds met 3,5 miljoen euro”.
Die verlaging werd pas vorige
zondag door de Vlaamse regering aangekondigd.
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Trein van
Hasselt naar
Neerpelt
BRUSSEL - Er komt geen
Spartacus-sneltram maar een
trein tussen Hasselt en Neerpelt
Die heropening van de Lijn 18
is een van de prioriteiten van
de Vlaamse regering in het
NMBS-investeringsplan 20132025.
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1 SET
SPADE &
SCHOP

Investeer in je eigen huis. Win for life!
Centrum Duurzaam

Energie & Bouw Weekend
28 & 29 september

Bouwen

Schachtplein (parking), 3550 Heusden-Zolder

2X1
PARASOL
Bezoek de FSC® stand en
maak kans op één van
deze prijzen!

www.energieweekend.be
L94021713.02

België € 2,20 - Nederland € 3,00
Frankrijk € 3,00 - Spanje € 3,00 - Italië € 3,00
Oostenrijk € 3,00 - Luxemburg € 3,00

Abonnementen: 011/87.87.87
Zoekertjes: 0800/98.887
Alle diensten: 011/87.81.11
E-mail redactie: hbvlredactie@concentra.be
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