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BINNENKORT IN #ABconcerts

EEN CONCERT IN AB BEGINT BIJ MIVB   /  NEEM DE CONCERTTREIN MET NMBS

  FEBRUARI
DI 12.02  
An Evening With Brian Fallon
Songs From The Hymnal + Craig Finn

ZA 16.02  
Refugees for refugees
Première and album presentation

ZO 17.02 SOLD OUT   
Jay Rock + Darrell Cole

DO 21.02  
Broederliefde

ZA 23.02 SOLD OUT   
Mustii
ZO 24.02  
Maggie Rogers + Mallrat

  MA ART
ZA 02.03  
Neneh Cherry + Kelsey Lu

DO 07.03  
Ertebrekers
ZA 09.03  
NAO + Jamie Isaac

WO 13.03  
The Cinematic Orchestra
14+15.03 SOLD OUT   
Black Box Revelation
ZA 16.03  
Black Box Revelation

ZO 17.03  SOLD OUT   
The Internet
MA 18.03  
Trombone Shorty & Orleans 
Avenue + The Record Company

DO 21.03  
The Golden Glows present 
‘The Anthology Of American Folk Music’

ZA 23.03  
Leyla McCalla + Eriksson Delcroix
DI 26.03  
Maribou State
DO 28.03  
Zwangere Guy 

VR 29.03 SOLD OUT

Zwangere Guy

  APRIL
VR 12.04  
L’Or du Commun
ZO 14.04  
Dean Lewis
MA 15.04 SOLD OUT   
Joe Jackson
DI 16.04  
HVOB
DO 18.04  
Mahalia

ZA 20.04 SOLD OUT   
Bazart
ZO 21.04
Bazart
DI 23.04  
Tedeschi Trucks band
DO 25.04  
Dead Man Ray
ZO 28.04 SOLD OUT   
Apparat live
DI 30.04  
Mark Guiliana Beat Music

  MEI
ZA 04.05  
The Subs
ZO 05.05  
Walking On Cars
VR 10.05  
SX

ZA 11.05
Kruder & Dorfmeister 
25 years anniversary

DO 16.05
 Joep Beving
VR 17.05  
Spinvis: Vier Verhalen En Een dag

ZO 19.05  
Dermot Kennedy
20 > 27.05  SOLD OUT   
REWIND

dEUS plays ‘The Ideal Crash’ (’99)

DI 28.05  SOLD OUT   
Trixie Whitley
WO 29.05  
Trixie Whitley
DO 30.05  SOLD OUT   
Alice In Chains + special guest: Black 
Rebel Motorcycle Club

gering belandde dat 
plan in de prullenbak.

Open Vld, CD&V en 
MR zoeken daarom via 
parlementaire weg 
naar een nieuwe meer-
derheid. Gisteren dien-
den Kamerleden Nele 
Lijnen (Open Vld), Els 
Van Hoof (CD&V), Raf 
Terwingen (CD&V) en 
Damien Thiéry (MR) 
een wetsvoorstel in 
voor de oprichting van 
een Cannabisbureau, 
onder de vleugels van 

het Federaal Agent-
schap voor Geneesmid-
delen en Gezondheids-
producten (FAGG). 

Het Cannabisbureau 
moet instaan voor de 
volledig organisatie van 
de teelt van medicinale 
cannabis en de laatste 
hindernis wegnemen 
voor de legale productie
in ons land. “Het Can-
nabisbureau zal zowel 
zorgen voor de vergun-
ningen van de gronden 
waarop geteeld mag 

worden als het vergun-
nen van de telers die de 
medicinale cannabis ef-
fectief zullen produce-
ren”, zegt Nele Lijnen. 

Open Vld, CD&V en 
MR hopen op de steun 
van ex-coalitiepartner 
N-VA. Voor N-VA ligt 
de kwestie gevoelig, 
omdat de partij tegen 
elke vorm van drugs is 
en zich de afgelopen ja-
ren heeft geprofileerd 
met de War on Drugs in 
Antwerpen. (tvd)

Vandaag is de produc-
tie van medicinale can-
nabis in ons land strikt 
verboden. Minister van 
Volksgezondheid Mag-
gie De Block (Open 
Vld) werkte aan een 
wettelijk kader, maar 
door de val van de re-

De overheid wil een 
Cannabisbureau 
oprichten om de 
productie van medi-
cinale cannabis zelf 
in handen te nemen.

Cannabisbureau moet teelt medicinale wiet reguleren
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2.690.788

Tv-aansluitingen
in Vlaanderen

Met z’n allen live naar een
tv-programma zitten kijken
in de huiskamer: het is ou-
derwets aan het worden. En
via de laptop Netflix of You-
tube streamen is helemaal
niet alleen meer voor tieners
en techneuten. Uit cijfers
van de Digimeter 2018 van
het onderzoeksinstituut
Imec blijkt
dat drie op
tien Vlaamse
gezinnen al
geregeld 
naar Netflix
kijkt in
plaats van
naar de klas-
sieke tv-zen-
ders. Voor
het eerst kijkt ook minder
dan de helft van de Vlamin-
gen dagelijks nog live naar tv.

Die trend zie je ook in het
aantal betaalde tv-abonne-
menten. Dat is in 2017 ge-
daald. “Het is de eerste keer
dat we een daling zien”, zegt
Jimmy Smedts van de tele-
comwaakhond BIPT.  “Maar
ze is nog zeer bescheiden. De

grote kentering richting cord
cutting is zeker nog niet
ingezet.”

Cord cutting, dat is je tv-
abonnement opzeggen en al-
leen nog kijken naar Netflix,
VRT Nu, Stievie, Youtube en
konsoorten. 

“Dat gebeurt voorlopig wei-
nig, omdat veel mensen het 
comfort niet willen missen 
dat een klassiek zendersche-
ma en een decoder bieden”, 

zegt Isabelle
Geeraerts van
Telenet.

Nochtans kan
het geen kwaad
om te overwe-
gen of je écht
wel nog zo’n tv-
abonnement no-
dig hebt, zegt
Kristof Van Os-

taede van consumentenorga-
nisatie Test-Aankoop. “Heel
veel occasionele tv-kijkers
kunnen eigenlijk zonder”,
zegt hij. “Je kan er makkelijk
een paar tientallen euro’s per
maand mee besparen.”

De meeste mensen hebben
hun tv-abonnement in een
bundel met telefoon en inter-
net. “Een basispakket kost

bij Telenet 70,52 euro”, zegt
Van Ostaede. Daarin zit dan
ook je kabeltelevisie en de
huur van je Digicorder.

Als je een apart abonne-
ment wil, kost tv al snel
25 euro per maand (25,85 eu-
ro bij TV Vlaanderen,
27,10 euro bij Telenet).

Maar hoeveel win je dan als
je dat buitengooit? Want
Netflix kost natuurlijk ook
geld: minstens 7,99 euro per
maand. Amazon Prime kost
49 euro per jaar.

“En je hebt een internetver-
binding nodig die bij voor-
keur geen datalimiet heeft”,
zegt Jimmy Smedts van het
BIPT. “Bij Proximus heb je
dat voor 49,99 euro per
maand. Bij Scarlet heb je een
optie Internet Only waarbij je
voor 35 euro per maand on-
beperkte data hebt. We ver-
wachten dat die abonnemen-
ten een nog belangrijkere rol
gaan spelen: Orange zal het
binnenkort ook aanbieden.
Dan verwachten we een nog
sterkere daling van het aantal
betaalde tv-abonnementen.” 

Vlaming knipt (voorzichtig) 
de distributiekabel door

Voor het eerst kijkt 
minder dan de helft 
van de Vlamingen 
dagelijks nog live 

naar tv

Aantal gezinnen met tv-abonnement voor het eerst gedaald
Voor het eerst is het aantal gezinnen dat betaalt voor een tv-
abonnement gedaald in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van 
het BIPT. Veel kijkers schakelen over op diensten als Netflix 
en Youtube. “En er zijn nog veel meer occasionele tv-kijkers 

die eigenlijk geen nood meer hebben
aan zo’n duur tv-abonnement. Je kan
snel een paar tientallen euro’s bespa-
ren”, zegt Test-Aankoop. TOM LE BACQ


