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EURO MILLIONS
Trekkingvan31 juli 2015

Winnendenummers

WINNAARS

5 HH

5 H
5
4 HH

4 H
4
3 HH

2 HH

3 H
3
1 HH

2 H
2

1met 24.939.216euro
4met372.720,50euro
10met49.696euro
63met3.944,10euro
908met239,40euro
1.653met 131,50euro
2.347met 66,10euro
36.017met 19,80euro
41.102met16,60euro
79.748met14,40euro
201.015met10euro
633.773met 8,60euro
1.229.417met 4,50euro

16-21- 34-40-50
Winnendesterren
6-9

JACKPOT04/08: ±15.000.000euro

Trekkingvan2augustus2015

Bulletins Inzet

WINNAARS

JACKPOT
6juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geenmet800.000euro
Geenmet20.000euro
Geenmet2.000euro
2met200euro
22met20euro
148met5euro
1.473met2euro
663met1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

SCHORPIOEN

9-7-0-1-3-0

4081 12.780euro

(Onder voorbehoud)

Volgende jackpot:800.000euro

LOTTO
Trekkingvan 1augustus2015

Bulletins Inzet

Bulletins Inzet

WINNAARS

6juiste
5 juiste+
5 juiste
4 juiste+
4 juiste
3 juiste+
3 juiste
2 juiste+

Geen
1met171.258,90euro
85met1.911euro
235met345,60euro
3.862met38,90euro
5.189met15,40euro
75.415met5euro
53.988met3euro

701.955 4.641.165euro

Winnendenummers
6-32-33-40-41-43

JOKER +

WINNAARS

JACKPOT
6juiste
5 juiste
4 juiste
3 juiste
2 juiste
1 juist
sterrenbeeld

Geenmet800.000euro
1met20.000euro
6met2.000eur
48met200euro
431met20euro
4.511met5euro
45.658met2euro
21.263met1,50euro

Winnendnummer
+sterrenbeeld=JACKPOT

SCHORPIOEN

(Onder voorbehoud)

31

5-0-4-8-7-1

215.847 377.937euro

Volgende jackpot:2.500.000euro

KENO
Trekkingvan 1augustus2015

Winnendenummers
3-5-10-11-13-15-17
21-22-28- 39-41-49-50
52-59-62-65-66-69

PICK-3
Winnendenummers
6-0-2 (Onder voorbehoud)

JOKER +

(Onder voorbehoud)

ALS Liga lanceert vandaag opnieuw Ice Bucket Challenge

Van Bill Gates tot Mark Zuckerberg en
vanBartDeWever totVincentKompa-
ny: ze kieperden in de zomer van vorig
jaar allemaal een emmer water over
zich heen. Op Facebook alleen al
werden in de hele wereld 17 miljoen
filmpjesgepost. OokkoningFilipsprak
zijn steun uit aan de actie die de strijd
tegen de dodelijke zenuwspierziekte
ALSonderdeaandachtmoestbrengen.
Wereldwijd werd ermet de Ice Bucket
Challenge215miljoeneuroopgehaald,
waarvan310.000eurouitonsland.«Het
isweerdebedoelingomeenkleinebij-
drage te storten als jemeedoet, en een
grote als je nietmeedoet», zegt Evy Re-
viers, CEOvanALS België.
Vandaag herlanceert die vereniging
in Leuven de befaamde ijsemmer-
uitdaging, samen met haar ambassa-

deurs, onder wie voormalig Europees
presidentHermanVanRompuy,zange-
resKateRyanenactriceLeahThys. «Op
internationaal vlak is afgesproken dat
de maand augustus de Ice Bucket-
maandwordt, toteenremedieisgevon-
den voor de ziekte. Het is nog even af-
wachten hoe het gaat aanslaan, maar
wijhopendatheteenevengrootsucces

wordt als vorig jaar. De opbrengsten
gaan weer integraal naar het weten-
schappelijkonderzoek», zegtReviers.

Verveling
In een aantal landen— zoals de VS— is
de uitdaging al opnieuw gelanceerd,
maarerzijnnoggeen filmpjesopgedo-
ken met bekende personen die een
koude douche nemen. «Ik verwacht
niet dezelfde hype als vorig jaar. Gaan
de mensen die het al deden, de uit-
daging voor de tweede keer aan? Ik ga
het alvastnietmeerdoen», zegt sociale
media-expert Steven Van Belleghem.
«Vorig jaar had je op het einde al een
verveel-effect. Iedereen keek uit naar
het eindevandechallenge.»
Toch vindt Van Belleghem het geen
slecht ideedatdeALSLigahet initiatief
opnieuw lanceert. «Uiteindelijk heb-
ben ze erg veel geld opgehaald, meer
dan bij vorige acties. Dus is het wel lo-
gisch dat ze het weer gaan proberen.
Hetwerktegoed. Zelfsalszemaar40of
50procent vande returnvanvorig jaar
hebben, is dat een heel goed resultaat.
Iets nieuws bedenken, is vaak heel
moeilijk. Als ze het goed gepland heb-
ben en ze een aantal bekendemensen
hebben die het in gang zetten, kan er
misschien weer een kleine hype ont-
staan.Wezullen snel zienhoevaakhet
opFacebookverschijnt.»
www.als.be

Snoop Dogg
tegengehouden
met €385.000

De Amerikaanse rapper Snoop
Dogg is op Europese bodem weer
met de politie in aanraking geko-
men. In het zuiden van Italië, op de
luchthavenLameziaTermeindere-
gio Calabria, werd hij tegengehou-
den met te veel cash. Hij had
422.000dollar(zo’n385.000euro)
bijzich.Hijzondigdedaarmeetegen
deanti-witwasvoorschriftenvande
EU, die zeggen dat cashbedragen
van boven de 10.000 euro moeten
aangegevenworden.De Italiaanse
belastinginspectienamdehelftvan
hetgeld inbeslag.
Snoop wilde vanuit Calabria naar
Londen vliegen nadat hij in in Italië
vierconcertenhadgegeven.

Ik verwacht niet dezelfde
hype als vorig jaar. Gaan
de mensen de uitdaging
voor de tweede keer aan?

STEVEN VAN BELLEGHEM,
EXPERT SOCIALE MEDIA

Augustus is opnieuw de ijsemmermaand.
De ALS Liga roept net als vorig jaar op om
een emmer ijskoud water over uw hoofd te

gieten, het filmpje ervan op Facebook te posten
én een bijdrage te storten. Maar of de

Ice Bucket Challenge wéér een groot succes
wordt, valt nog af te wachten.

• PHILIPPE GHYSENS •

Daar is de ijsemmer weer

Een emmer ijskoudwater over je heen krijgen:
de ‘challenge’ was vorig jaar een hype. De Roeck

Will Turakeerdegisterennaarzijn
geboortestadVeurne terugvoor
eenuniekverjaardagsconcert
opdeGroteMarkt.Hij vierde

ernietalleenzijn75ste
verjaardag,maarnamook

afscheidvanzijnpubliek,want
Tura last eensabbatperiode in.

Dochter Sandy Blanckaert en haar echtgenoot Luk Alloo
hadden ’s namiddags al een lang eerbetoon aan Tura
gebracht op Radio 2. «Een toffe ervaring, maar ik heb geen
ambitiesomachterdemicrofoontekruipen. Ikdeedditvooral
voormijnvader», reageerdeSandynadien.Tijdensdesound-
check voor het concert werd het haar toch even te veel. Ze
kwam haar vader even dag zeggen en kreeg prompt een
krop indekeel.
Tussen het publiek in Veurne zaten heel wat collega’s uit
demuziekwereld.StijnMeurisbijvoorbeeld,aanwie
Tura ‘ArmeJoe’opdroeg—eennummerdatMeuris
aan zijn eigen repertoire toegevoegd heeft. Ook
Triggerfingerkreeggroetenvanophetpodium.
Die band heeft samen met Tura het nummer
‘Alsdezomerweervoorbij zal zijn’ ingeblikt.
Turawasintopvormenkreegmeermaalseen
staande ovatie. Vooral na zijn bekendste
nummers, zoals ‘Ik ben zo eenzaam zonder
jou’.Maarvoordezangerzelfwas ‘Nooit laat
ik je gaan’ het dierbaarste lied van de
avond.Datdroeghij immersaanzijnecht-
genote op. Voor zijn Jenny werd het ook
eenonvergetelijkeavond.Zijnamdetijd
om de fans te begroeten en was naar
eigen zeggen onder de indruk van de
grote tribune. (GUS)

Will Tura (75)
geeft ‘laatste’
concert

Dochter
Sandy pinkt

traantje weg

Schoonzoon
LukAlloo

enDavid, zoon
vanWill Tura.

Echtgenote
Jenny zat

vooraan en zag
dat het goedwas.

Tura stráálde,
gisteravond in
zijn geboorte-
stadVeurne.

Foto’s PN
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Het voorjaar is de periode bij uit-
stekwaarinveelvakantiegangers
extra gaan sporten of diëten om
in de zomer nietmet vetrolletjes
aanhet zwembad temoetenver-
schijnen. Nochtans is gewicht
verliezeninjulienaugustusmak-
kelijker. Ons lichaam geeft dan
zélf aldegoedevoorzetdooronze
eetlust op een lager pitje te zet-
ten. Nederlands onderzoekwees
zelfsuitdatmensenopdagendat
het kwik 27 graden aanwijst hun
energieverbruik met 10% zagen
afnemen. Dat komt omdat we
door de hogere temperaturen
mindermoeitemoeten doen om
de lichaamstemperatuur op peil

Zwarte zaterdag maar geen filerecord REGGAE GEEL
Natalia hoeft

niet in de vipzone

gaat morgen verder
Hetvervolgvanonzezomerklassieker ‘Schoolstraat4’kan
uindekrantvanmorgenlezen.Danhoudtonzejournaliste
AnnickDeWithalt inKemzeke,bijKenLippeveld,PeggyVan
denSpiegelenhunkinderenSander(20),Stien(18)enIsa(8).
KenenPeggyzijntien jaarsamen.Deoudstekinderenzijn
vanPeggyuithaareerstehuwelijk,de jongste ishun
gezamenlijke liefdesbaby.Nieuwsamengesteldegezinnen
zijn ingeburgerd intussen,enookhier loopthetmeestalop
wieltjes.Maar:«Ikbenblijdat ikregelmatigeensalleenthuis
ben, rústig,zoalstoen iknogalleenwas.» Foto PN

ZOMER
REEKS

Schoolstraat 4

Tip voor wie extra
vakantiekilo’s vreest:
gewoon naar je lichaam
luisteren. Je eet namelijk
tot een vijfde per dag minder
als het kwik tegen de dertig
graden aanschurkt. Je lichaam
verbruikt minder en zet automatisch
een rem op onze eetlust.
«Een geschenkje van de natuur»,
zegt diëtiste Lynn De Merlier.

• STEVENSWINNEN •

tehouden.Straffer isdatdeproef-
personen inde test opdagenmet
30° gemiddeld één vijfdeminder
aten dan normaal, dus nog min-
der dan waar hun lichaam nood
aan had. Toen ze nadien een hele
tijd in een kamer van 16 graden
bleven, lag hun energieverbruik
10% hóger dan normaal en steeg
hunvoedselverbruikmetbijnade
helft. Met andere woorden: er is
een groot verschil tussenwatwe
tijdens de zomer en in de winter
oponsbord scheppen.
«De inspanning die ons lichaam
moetdoenomoptemperatuurte
blijven,valt indezomermaanden
voor een groot stuk weg en dus

eetlusthelemaal stil.»
Het tegenovergestelde effect
treedt op bij veel kantoorslaven.
«Wie driekwart van de dag door-
brengt ineendoorairco’sgekoel-
de ruimte gaat van het zomer-
effectnietsmeermerkenenblijft
ook gewoon stevig dooreten.» Al
is een strandvakantie ook geen
garantieopeenslankelijn.Aande
costa’s worden namelijk te veel
maaltijden overgeslagen. «We
drukken erop om toch op vaste
tijdstippen een beetje te eten,
liefst lichte kost zoals slaatjes en
wat fruit. Veel zonnekloppers
doenhelaashettegenovergestel-
de.Zegaan ’smorgensuitgebreid
ontbijten, vastendandehele dag
en lopen ’s avonds drie keer met
hun bord langs die rijkgevulde
buffetten. Dan val je natuurlijk
geengramaf, integendeel.»
Ook de ‘vloeibare calorieën’
kunnen het zomerdieet van ons

lichaam dwarsbomen. «Wan-
neer we meer gaan zweten,
werktonsmetabolismesowie-
so al trager. Wie dan in plaats
vanwaterdeheledagfrisdrank
ofalcoholdrinkt,komtgewoon
bij.»

Winter
Is de zomer dan toch niet de
ideale tijd om op de lijn te
letten?DeMerlier:«Hetfeitdat
we numinder honger hebben,
is natuurlijk wel een opsteker.
Maar ook de winter heeft z’n
troeven.Danheeftons lichaam
meerenergienodigomoptem-
peratuurteblijven.Wiedanhet
karakter heeft om minder
te eten, spreekt snel z’n vet-
reservesaan.»

Lichaam regelt zomerdieet zelf

30°
= 20% minder
honger

Wie driekwart van
de dag doorbrengt
in de airco
blijft wel gewoon
stevig dooreten

DIËTISTE LYNN DE MERLIER

hebben we minder energie
nodig», zegt diëtiste Lynn De
Merlier. «Ons lichaam regelt dat
automatisch. Het hormoon sero-
toninedat instaatvoordeeetlust,
wordtbijhogeretemperaturenin
kleinere doses aangemaakt. Het
gevolg is: minder honger. Bij
extreme temperaturen dreigt
zelfs ondervoeding, want dan
stijgtonzelichaamstemperatuur,
voelenweonskoortsig envalt de

Het filerecordopdewegennaar
het zuiden is zaterdagniet
gesneuveld. InFrankrijk stond
ronddemiddag820kilometer
file, tochnogdik100minderdan
de994vanvorig jaar.

Zoalsvoorspeldwashetzaterdag
de drukste dag van de zomer op
de wegen naar en van de zon. In
Frankrijk stond op het hoogte-
punt rond 13 uur 880 kilometer
file. Daarna namende files lang-
zaaminlengteafomtegen19uur
bijnavolledigopgelost tezijn.De

zwarte zaterdag werd daarmee
deopéénnadrukste sinds2000.
Het record van vorig jaar werd
niet gebroken. Op de Franse
wegen stond toen994kilometer
file.
Hetwastraditiegetrouwergdruk
opdeA6enA7viadeRhônevallei
naardeSpaansegrens.Vakantie-
gangers deden er ongeveer
drieënhalf uur langer over dan
normaal.Langefilesstondenver-
deropdeA10Parijs-Bordeauxen
deroutesdoorhetCentraalMas-
sief A71 en A75. Ook voor de

MontBlanc-tunnelrichtingItalië
waren lange wachttijden van
twee tot zelfsdrieuur. Inhet zui-
denvanDuitslandwashetvooral
erg druk op de A8 vanMünchen
naar Salzburg, waar vakantie-
gangers rekening moesten
houdenmet een dikke twee uur
vertraging.
Grootste knelpunt in Zwitser-
landwasdeGotthardtunnel,met
in beide richtingen uren wacht-
tijden. Ook op de wegen in
Oostenrijk was het zaterdag erg
druk. (PhG)

Ook in september
niet naar Tunesië
Thomas Cook heeft de reizen
naarTunesiëdiegeplandwaren
voor september, geschrapt. De
reisorganisatie verwacht dat
het negatieve reisadvies van
BuitenlandseZakennogeentijd
zal standhouden.
Na de aanslagen eind juni
werden in eerste instantie alle
reizen tot eind augustus opge-
schort. «We willen met deze
beslissing onze klanten die in
september naar Tunesië reizen
zekerheid geven», zegt Thomas
Cook. Jetair heeft nog geen
beslissing genomen over sep-
tember. Jetair annuleerde net
alsThomasCookwelalle reizen
naar Tunesië tot en met eind
augustus. De reizigers die een
vakantie in Tunesië hadden
geboekt, kiezen nu vooral voor
SpanjeenGriekenland. Thomas
Cookmoetdanookenkeleextra
vluchten naar die bestemmin-
gen inleggen.

Niet in de vipruimte van Reggae
Geel, maar wel gewoon op de
wei:Natalia.Zijgenootzaterdag
volopvandezon,demuziekende
positieve vibes van het festival.
Dat loktedit jaareenrecordaan-
tal bezoekers: 69.000 in twee
dagen. (DVGT) Foto Maria De La Cruz

Ballonvaarder breekt
arm bij landing

Een ballonvaarder uit Destel-
bergen heeft vrijdagavond zijn
arm gebroken bij een onzachte
landing. Het ongeval gebeurde
toen een groep met om 21.45
uur na een vlekkeloze vlucht
wilde landen op een weide in
Sleidinge (Evergem). Door de
harde landing werd de ballon-
vaarderuit demandgeslingerd.
Hij belandde deels onder de
mand en brak daarbij zijn arm.
Deandere inzittendenkwamen
er met de schrik vanaf. Het
slachtoffer heeft al 26 jaar erva-
ringalsballonvaarder. (BVG)

Franse oplichters maken
nummerplaten na

Verscheidene Belgen zijn de voorbije weken het slachtoffer
geweest van criminelen in Frankrijk. Dat zei VAB in ‘VTM
Nieuws’. Ze ontvingeneen flitsboeteuit Frankrijk, terwijl ze er
helemaal niet zijn geweest. Dedievenkopieerdenwaarschijn-
lijkdenummerplatenvanBelgenenrijdenermeerond.Slacht-
offers kunnen best zo veel mogelijk bewijzen verzamelen om
hunboete aan te vechten. «De fout ligt niet niet in het systeem
dat de boetes opstelt en verstuurt. Wellicht gaat het om een
bende die nummerplaten kopieert», aldus de mobiliteits-
organisatie,dieBelgenmetzo’nflitsboeteaanraadtommeteen
verzet aan te tekenen. Daarbij kan je best een kopie van
het inschrijvingsbewijs voegen, zodat de Franse autoriteiten
kunnen zien dat bij de geflitste nummerplaat een andere auto
hoort.


