
The Wild River
Een open hydrojetboot vaart je 
over de kolkende Niagara-rivier.

The Black Hole
Een supersnelle achtbaanrit 
naar een zwart gat in de 
Melkweg, waarin alles 
verdwijnt, zelfs licht.

The Formula 1 Adventure
In een F1-racewagensimulator 
stuur je zelf in een Grand 
Prix-race en voel je de 
G-krachten.

The Snow Adventure
Stap in een bobslee en daal van 
de top in een ijstunnel met 
hoge snelheid af naar het dal.

The Hang Glider
Maak met een 
hangglidersimulator een vlucht 
langs grillige bergwanden en 
diepe afgronden.

The Space Adventure
Een ruimtereis langs 
mysterieuze planeten, sterren 
en andere objecten in het 
heelal.

The 5D Virtual Reality 
Adventure
Beland in een virtuele wereld, 
waarin niets echt is, maar wel 
zo aanvoelt.

The Jet-Fighter 
Adventure
Vlieg als straaljagerpiloot in 
een MiG-29 boven Moskou. 
Inclusief G-krachten.

Panoramic Flight
Een panoramische vlucht voert 
je langs de toeristische 
trekpleisters van Nederland.
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The Deep Blue
Duik onder water in de 
Caraïben, met zuurstofmasker, 
duikbril en wetsuit.

3

Amsterdam

Almere
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F1-races, ruimtereizen
en straaljagervluchten

Het grootste overdekte pretpark van Europa komt in het Nederlandse Almere.
‘Adventure World’ wil tot 2 miljoen bezoekers per jaar lokken met Formule 1-races,
vluchten in een straaljager, bobsleeafdalingen en ruimtereizen.  

Almere (in Flevoland) wordt beschouwd
als de saaiste stad van Nederland. Maar
over drie jaar krijgt de plek er kolkende
rivieren, steile bergen, F1-bolides en zelfs
een zwart gat in de ruimte bij. De specta-
culaire attracties van Adventure World
worden ondergebracht in een futuristisch
gebouw van 35.000 vierkante meter. 
De avonturen die de bezoekers in het nieu-
we pretpark meemaken, zijn nauwelijks
van echt te onderscheiden. Dat belooft de
bedenker van het park, Arno Geul (44) van
Adventure World Holding. Hij heeft hier-
voor unieke driedimensionale simulaties

op stapel staan. De 3D-videosystemen,
surround geluidssystemen, hydraulische
bewegingstechnieken en special effects
geven iedereen het gevoel mee te vliegen
in een straaljager of met een hangglider
boven de Alpen te zweven. 

10 attracties
«Je kan nu al meevliegen in Moskou met
een straaljager, maar dat kost 10.000 euro.
Veel mensen hebben daar de centen niet
voor. Wij werken voor onze attracties op
basis van de nieuwste simulatoren uit de
luchtvaart- en ruimte-industrie», vertelt

Geul. «Voor de straaljagervlucht stap je in
een centrifuge met cabines. Je zit in een
pilotenstoel en krijgt een helm op met
videobril. Je ziet beelden van een vlucht
met een MiG-29 — die hebben we in Mos-
kou opgenomen. De centrifuge draait
mee, zodat je de G-krachten echt voelt. Je
ondergaat dezelfde ervaring als een piloot,
alleen een beetje goedkoper. Met diepzee-
duiken ga je op een plateau echt onder
water. Je moet dus een wetsuitaandoen, je
krijgt een zuurstofmasker en een video-
duikbril. De beelden die je ziet, hebben we
opgenomen op de Caraïben. Alle bewegin-

gen van de duik worden nagebootst. Zo
hebben we tien grote attracties.»
Als alle vergunningen op tijd binnen zijn,
opent het pretpark in 2011. Geul verwacht
750.000 tot 2 miljoen bezoekers per jaar.
Het gemeentebestuur van Almere is al ak-
koord met het project. Ook aan investeer-
ders is er geen gebrek. Het park, inclusief
hotels, restaurants en parkeergarage, gaat
zo’n 180 miljoen euro kosten. Het gebouw
krijgt de vorm van een vis, een rog, en
komt aan de nieuwe strandboulevard
Almere Poort aan het Gooimeer. Het park
zal werk bieden aan 600 mensen.

G7 eist meer
transparantie 

van banken
De G7 (de zeven belangrijkste in-
dustrielanden) heeft een plan om
noodsituaties zoals de huidige
kredietcrisis te vermijden. Finan-
ciële instellingen moeten trans-
paranter worden, onder meer
door een beter inzicht te geven in
de risico’s die ze met hun beleg-
gingen lopen. Nu is nog altijd niet
duidelijk welke banken geld ver-
loren door de hypotheekcrisis in
de VS. En die onzekerheid, meent
de G7, maakt dat bedrijven elkaar
geen geld meer lenen, en dat zet
een rem op investeringen. De G7,
die dit weekend bijeenkwam in
Washington, geeft banken 100
dagen om die beleggingsinfo vrij
te geven. Verder vraagt de G7
strengere regels en een beter toe-
zicht op de boekhoudpraktijken.

Maddie-verdachte wil
schadevergoeding

De Brit Robert Murat, die als eer-
ste in verdenking was gesteld in
verband met de verdwijning van
Madeleine McCann, wil elf kran-
ten en de keten ‘Sky News’ vervol-
gen voor laster. Hij vraagt 2,5 mil-
joen euro. 
De 34-jarige Murat leeft met zijn
moeder in de Portugese bad-
plaats Praia da Luz, op een hon-
derdtal meter van het apparte-
ment waar de kleine Madeleine
op 3 mei vorig jaar verdween. 
Het was een journaliste van de
‘Sunday Mirror’, Lori Campbell,
die de aandacht van de politie
vestigde op wat zij het verdachte
gedrag van Robert Murat achtte.
De man werd nadien in verden-
king gesteld. 

65 condooms 
vol hasj in buik

Een Australiër die 65 condooms
vol hasj in zijn darmen had zitten,
is in Thailand opgepakt wegens
drugssmokkel. De 51-jarige man
had vijf dagen vergeefs gewacht
op het moment dat zijn ‘goede-
ren’ met een straatwaarde van
20.000 euro weer tevoorschijn
zouden komen. Hij werd met
buikkrampen in het ziekenhuis
opgenomen, waar uit een rönt-
genfoto bleek dat er drie con-
dooms waren opengebarsten. De
man werd na verzorging gearres-
teerd.

Ingekorte tocht
olympische vlam

in Tanzania
De olympische vlam is gisteren
aan het parcours in het Tanzani-
aanse Dar es Salaam begonnen.
Tanzania is het enige Afrikaanse
land dat het vuur aandoet.
Oorspronkelijk zou de vlam een
tocht van 25 kilometer maken,
maar de route werd uiteindelijk
ingekort tot 5 kilometer. Morgen
reist het olympisch vuur door
naar Oman.
In Engeland zorgt de Chinese am-
bassadrice Fu Ying intussen voor
ophef. In een scherp commen-
taarstuk verwijt ze de media
gebrek aan respect. «Ik kan niet
geloven dat dit hetzelfde land is
dat de poëzie van Shakespeare en
Dickens voortbracht.» Over de
betogers zei ze: «De meeste onder
hen zijn wellicht nog nooit in
Tibet geweest. De mensen daar
hebben genoeg eten, mooie kle-
ren en deftige huizen.» (PV)

TIENER DOODT
STIEFMOEDER

EN HALFBROER 
In het Zwitserse kanton
Schwyz heeft een 15-jarige
jongen zijn 39-jarige stief-
moeder en zijn 13-jarig half-
broer gedood. Het is nog niet
duidelijk waarom de jonge-
man de moorden pleegde. Hij
werd vrijdagnacht, kort na
middernacht, thuis opgepakt.
De 41-jarige vader raakte
lichtgewond. 

WONDERDIËTEN VERKOPEN NIET MEER
We geloven niet meer in won-
deren, toch niet als het over
diëten gaat. De markt van
afslankpillen kent een terug-
val en ook spectaculaire dieet-
boeken — genre ‘10 pond in 
10 dagen!’ — doen het minder
goed. Voedingsexperts menen
dat «het gezond verstand ein-
delijk begint te werken», al
juichen ze nog niet te hard: 
«De afslankmethodes die nu
populair zijn, draaien rond
‘matig’ zijn: ook dát gaat ooit
vervelen.»

Ze staan nog wel in magazines,
de advertenties die «gegaran-
deerd» beloven dat «u ontdoen
van vet» eenvoudig is. Maar de
goedgelovige zielen worden
zeldzamer. Grote producenten
van afslankmiddelen zoals Slim
Fast (bekend van maaltijdver-

NEDERLAND KRIJGT GROOTSTE OVERDEKTE PRETPARK IN EUROPA

vangers) rapporteerden vorige
maand wereldwijd een terugval
in de verkoop. Volgens IMS
Health, het Instituut voor Medi-
sche Statistiek, daalt ook de ver-
koop van afslankpillen, zowel van
vrij te verkrijgen middelen als
medicijnen op voorschrift.
Tussen 2001 en 2005 was
er alleen al in de VS een te-
rugval van 40%. Zelf wijten
de producenten dat aan de
slabakkende economie:
als je amper je winkel-
mandje kan betalen, ga je
daar geen dure afslank-
milkshakes bijdoen. Dan
‘dieet’ je wel met een half
biefstukje minder. Maar
de redenering klopt niet
helemaal, want bij
Weight Watchers werd
het afgelopen jaar wél
winst gemaakt.

Het verschil is dat Weight
Watchers niet met beloftes maar
met persoonlijke succesverhalen
werkt. En dát is wat vrouwen van
nu willen, zegt Mie Van der
Auwera, hoofdredactrice van

‘Flair’. «In de jaren ’80 kon
je je probleemloos
beperken tot ‘het
koolsoepdieet’ en

‘het appeldieet’. Toen was het
zelfs mode om ‘op dieet te zijn’.
Alles draaide rond methodes, re-
cepten en vooral resultaten: een
halve kilo per dag. Nu zijn we juist
afkerig van alles wat spectaculair
is. We zien afslanken niet meer
als ‘op dieet gaan’, maar als een
verandering in levensstijl.» Zo is
het ook in de boekenwinkels: de

principes van
Atkins of het
South Beach-
dieet worden
langzaam ver-
drongen door
succesverha-
len van BV’s als
Daisy Van Cau-
wenbergh of
Steph Goos-
sens, en hoe zij
‘anders gingen
eten’.

De ontgoocheling in wonderdië-
ten is gewoon te groot geweest,
duidt voedingsexpert Patrick
Mullie (KULeuven). «Bovendien
heeft de grootste doelgroep van
dieetmiddeltjes, de mensen die
quasi wanhopig zijn, nu de
chirurgie als alternatief. Die
mensen gaan niet meer 20 jaar
lang elk poedertje proberen,
maar overwegen dan een maag-
ring.» 

Toch proberen
Toch ziet Mullie het einde van de
straffe middelen nog niet: «Niet
iedereen valt 20 kilo af door de
chips weg te zetten. Als er vol-
gend jaar een fris en nieuw won-
dermiddel komt — de farmacie
wil tenslotte winst maken — kan
ik me inbeelden dat een groep
mensen zal denken: dát ga ik toch
nog eens proberen.» (NV)

KARIN SWIERS

Slim Fast: de verkoop valt terug. Kos

In
fo

gr
af

ie
k 

A
dv

en
tu

re
 W

or
ld

/V
ae

re
w

yc
k

PETER VERBRUGGEN

Mottet, die als burgemeester in
de vorige legislatuur ook al voluit
de toeristische kaart trok, loopt
over van enthousiasme. «Toen
Durbuy begin jaren ’90 verzuster-
de met Hanyu, een stad nabij
Tokio, kwam de stroom Japanse
toeristen geleidelijk aan op gang.
De Aziaten waren wel nieuws-
gierig naar hun Belgische zuster-
stad en wilden ook de ‘kleinste
stad ter wereld’ ontdekken (cen-
trumdorp oud-Durbuy telt 446 in-
woners en heeft sinds 1331 offici-
eel stadsrechten, ook al maakt het
deel uit van groot-Durbuy, met
meer dan 10.000 inwoners en een
oppervlakte van 16.000 hectare,
red.). Maar de echte stormloop
bleef uit.»
«We hebben de Japanse markt
echter nooit losgelaten, en jaar na
jaar nam het aantal Aziatische
bezoekers toe. Vorig jaar telden
we al zo’n 2.000 overnachtingen
door Japanners. We ontdekten
ook dat vele van die toeristen van
de gelegenheid gebruikmaakten
om in dit romantische kader hun
huwelijksbeloften over te doen.
Zo rijpte het idee om dat iets com-
merciëler aan te pakken.»

Enorme mogelijkheden
Zo’n ‘tweede huwelijk’ zou ge-
middeld 3.000 euro kosten, vlieg-
reizen inbegrepen. «Denk eens
aan de enorme mogelijkheden
voor de stad», gaat Mottet verder.
«Er moeten natuurlijk hotel-
kamers geboekt worden en res-
taurants gereserveerd. Het kop-
pel wil bovendien eerst naar de
kapper, ze betalen de lokale
pastoor en ze passeren via het
stadhuis. En misschien brengen
ze ook nog familie of vrienden
mee. Terwijl ze hier de meest
romantische vakantie van hun
leven meemaken, vaart onze eco-
nomie er wel bij.»

Verviervoudigd
Al blijft de vraag waarom Japan-
ners uitgerekend Durbuy moeten
kiezen als plek voor de hernieu-
wing van hun trouwbelofte, met

Brugge op nauwelijks 220 kilo-
meter afstand. «Japanners zijn in
eigen land al grote steden ge-
wend. Als ze dan horen dat de
kleinste stad ter wereld hén uit-
nodigt én een heel pakket klaar
heeft voor oudere koppels, zullen
ze sneller geneigd zijn om hun
vakantie hier door te brengen.
Bovendien kregen we onlangs
nog een grote Europese onder-
scheiding voor onze toeristische

aanpak, en ook dat spreekt hen
aan. Maar ik geef toe, het is een
gok en niemand die weet of het
idee succesvol zal zijn. Maar dat
kunnen we alleen ondervinden
als we dit toeristische project een
kans geven. Ik geloof er in elk ge-
val rotsvast in.»
Helemaal nieuw is het idee niet.
De Franse stad Tours lanceerde
twee jaar geleden een gelijk-
aardige oproep. Via Japanse reis-
bureaus kan er ook daar een
‘tweede huwelijksreis’ geboekt
worden. Met succes: het aantal
Japanse toeristen is er sinds 2005
verviervoudigd.

Beste vrienden
Vlamingen die de komende jaren
op weekenduitstap gaan naar
hun favoriete dorpje in Luxem-
burg, weten dus wat hen te
wachten staat. «Ach, laten we niet
overdrijven», relativeert de sche-
pen meteen. «Vlamingen zullen
altijd onze beste vrienden zijn. Er
wordt in Durbuy nog steeds meer
Nederlands dan Frans gesproken.
Vorig jaar telden we meer dan
een miljoen toeristische over-
nachtingen én is het aantal twee-
de verblijven weer met enkele
procenten gestegen. Het me-
rendeel daarvan wordt gebruikt
door Nederlandstaligen. Zó
groot zal het Japanse aandeel
dus niet zijn.»

***
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DE AANDEELHOUDERS VAN DEXIA
WORDEN UITGENODIGD OM DEEL TE NEMEN AAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING 

EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Op onze site www.dexia.com :
- kan u de dagorde en de

voorstellen van resolutie van de
vergaderingen, die gepubliceerd
werden in het Belgisch
Staatsblad op 7 april 2008,
consulteren.

- kan u rechtstreeks het verloop
van deze vergaderingen volgen.

U kan het volledige
oproepingsdossier, met inbegrip
van de oproepingsbrochure,
verkrijgen door dit aan te
vragen op volgend groen
nummer van Dexia (vanuit een
vaste lijn): 

00800 33 942 942

FINANCIËLE DIENSTVERLENING AAN DE PUBLIEKE SECTOR EN PROJECTFINANCIERING - FINANCIËLE DIENSTVERLENING AAN PARTICULIEREN -
FINANCIEEL BEHEER - INVESTOR SERVICES - THESAURIE EN FINANCIËLE MARKTEN

Dexia zou de aanwezigheid van de aandeelhouders op deze
vergaderingen, die een belangrijk moment vormen in het leven 
van onze Groep, zeer op prijs stellen.

Hoe deelnemen of zich laten vertegenwoordigen op deze
vergaderingen?
� U kan persoonlijk aanwezig zijn op deze vergaderingen, of u kan

volmacht geven aan de Voorzitter of aan elke andere persoon die 
u aanduidt door de volmachtformulieren in te vullen.

� U bent eigenaar van aandelen op naam:
U krijgt het oproepingsdossier thuis bezorgd. U stuurt de ingevulde en

ondertekende deelnemings-/volmachtdocumenten terug naar Dexia

Bank België, Pachecolaan, 44 (PA 7/21) te 1000 Brussel. Deze

documenten moeten ten laatste op dit adres toekomen op 9 mei 2008

om 16 uur.

� U bent eigenaar van aandelen aan toonder of aandelen in
gedematerialiseerde vorm: 
U deponeert uw aandelen aan toonder of u laat uw aandelen in

gedematerialiseerde vorm blokkeren in een agentschap van Dexia Bank

België ten laatste op 9 mei 2008 om 16 uur. Contacteer uw

agentschapsdirecteur indien u bijkomende informatie wenst te

verkrijgen.

Indien de buitengewone algemene vergadering niet geldig kan beraadslagen na een
eerste oproeping, bij gebrek aan een quorum dat minstens de helft van het kapitaal
vertegenwoordigt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden
bijeengeroepen. Deze tweede algemene vergadering zal, indien ze moet
samengeroepen worden, plaatsvinden op donderdag 12 juni 2008 om 14.30 uur. 

short term has no future

14 mei 2008 
om 14.30 uur

Auditorium 44
Kruidtuinlaan 44 

1000 Brussel

Als het van het schepencollege van Durbuy
afhangt, wordt het pittoreske stadscentrum
straks overrompeld door Japanse toeristen.
De lokale schepen van Toerisme, Jean-Marie
Mottet (cdH), ontwikkelde een plan om het
aantal Japanse bezoekers gevoelig op te
drijven: hij biedt hen een kant-en-klare reis
aan om in de ‘kleinste stad ter wereld’ hun
huwelijksbeloften over te doen.

‘KLEINSTE STAD TER WERELD’ WIL AZIATISCHE TOERISTEN LOKKEN MET SPECIALE REISFORMULE Liftende kunstenares
in trouwjurk vermoord

Pippa Bacca, een Italiaanse kun-
stenares die al liftend rondreis-
de tussen Milaan en Tel Aviv, is
vermoord in het noordwesten
van Turkije. De 33-jarige vrouw
droeg tijdens haar reis een
trouwjurk als symbool voor de
wereldvrede. Ze was al enkele
dagen vermist. Haar naakte li-
chaam is nu gevonden in een
bos bij Gebze, op 300 kilometer
van Ankara. De politie heeft een
verdachte opgepakt. Foto EPA

DURBUY LAAT JAPANNERS
‘HERTROUWEN’

Toerismeschepen Jean-Marie Mottet: «Japanners zien in eigen land erg veel grote steden.
Als ze dan horen dat de kleinste stad ter wereld hén uitnodigt, klinkt dat aanlokkelijk.» Foto Rocher

Trekking van zaterdag 12 april
LOTTO

Winnende nummers:

Bulletins: Inzet:

WINNAARS:

3 - 7 - 8 - 21 - 28 - 32

6 juiste
5 juiste + 
5 juiste 
4 juiste 
3 juiste

2 402.000 euro
23 7.760 euro
970 368 euro
37.097 12 euro
484.103 2,50 euro

1.244.873 6.515.603,50 euro

36

JOKER

Winnende nummers:

Bulletins: Inzet:

WINNAARS:

9 - 9 - 9 - 1 - 0 - 6 - 4

7 juiste
6 juiste 
5 juiste 
4 juiste 
3 juiste 
2 juiste 
1 juist

geen winnaar
geen winnaar
6 5.000 euro
28 500 euro
406 50 euro
4.077 10 euro
41.137 2,50 euro

409.206 569.088,75 euro

(Onder voorbehoud)

Trekking van vrijdag 11 april
EURO MILLIONS

Winnende nummers:

Winnende sterren:

WINNAARS:

6 - 25 - 30 - 45 - 50

5 - 7

5   �  �

5  �
5 
4  �  �

4  �
4 
3  �  �

3  �  

2  �  �

3 
1  �  �

2  �

geen winnaar
12 276.382,20 euro
11 85.563 euro
167 4.025,60 euro
2.084 215 euro
2.836 110,60 euro
6.980 64,20 euro
81.097 28,10 euro
100.386 19,60 euro
110.658 19 euro
543.483 8,30 euro
1.172.899 9,10 euro

(Onder voorbehoud)

Trekking van zaterdag 12 april
KENO

Winnende nummers:
6 - 7 - 9 - 23 - 24 - 28 - 36
40 - 41 - 43 - 46 - 47 - 50 - 55
58 - 59 - 61 - 62 - 63 - 66

Winnende nummers:
5 - 7 - 5 (Onder voorbehoud)

PICK-3

«Serviërs gedood
voor organen»

De leiders van de Kosovaarse Al-
banezen, onder wie huidig pre-
mier Hashim Thaçi, waren in
1999 betrokken bij een handel
in organen afkomstig van Ser-
vische gevangenen. Dat schrijft
Carla Del Ponte, voormalige
aanklager bij het Joegoslavië-
tribunaal in Den Haag, in haar
pas uitgegeven boek. Volgens
Del Ponte werden zo’n 300 Ser-
vische gevangenen getranspor-
teerd van Kosovo naar Albanië.
Daar haalden chirurgen hun or-
ganen weg, schrijft de Zwitserse
juriste. «De slachtoffers die een
nier kwijt waren, werden op-
nieuw opgesloten tot ze werden
gedood voor andere organen.
Die werden naar ziekenhuizen
in het buitenland gevoerd.» (PV)

WE BIEDEN EEN
KANT-EN-KLAAR
PAKKET AAN
VANAF 3.000 EURO,
HOTELKOSTEN
INBEGREPEN
Toerismeschepen 
Jean-Marie Mottet
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