
R E I Z E N 
K U N S T 
E V E N T S 
I N T E R I E U R 
F A S H I O N
S H O P P I N G 
G A S T R O N O M I E

Nummer 71 - driemaandelijkse uitgave | Juni n Juli n Augustus 2019



13224_HenriDom_3_A4_NewStyle_v1Bruin.indd   1 17/11/13   11:41

Openingsuren: 
Maandag gesloten

Dinsdag t.e.m. vrijdag: 
open van 9.00 tot 12.30 en van 14.00 tot 18.30

Zaterdag : 
doorlopend open van 9.00 tot 17.00

Hoevensebaan 46 • 2950 Kapellen • 03/605 95 03
www.optiek-thyssen.be



4 BELLO LIFEstyle magazine  

B E L L O 

INHOUD

© Copyright: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of gekopiëerd zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever kan op generlei 
wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventueel ondervonden schade voortvloeiende 
uit fouten en/of onvolledigheden in de inhoud van dit blad. De adverteerder is verant-
woordelijk voor de door hem opgegeven tekst, foto’s, logo’s en dergelijke. De adverteerder 
vrijwaart bvba Body Line tegen alle vorderingen die zouden kunnen voortvloeien uit de 
schending van derden met betrekking tot merken, octrooien, handelmodellen, auteurs-
rechten of elk ander recht dat de derde zou kunnen doen gelden.

 6-10 Cruises

 12 Slaapcomfort

 14-18 Eigen You-tube kanaal

 20 Containers

 22-24 Malta

 28 Badmode & Lingerie

 30-32 Zwart gat

 34 Gastronomie

 38-40 Groen in huis

 44-46 Caraïben

 50 Cover

 54 Juwelen

 56-60 Schoktherapie bij gevangenen

 64 Poorten

 66 Geluidsmuren

 68-72 Langer uitslapen

 74 Optiek

 76-78 Evolutie

 80-82 Uiterlijk & werk

 86-88 Wetenschap & varkenshersenen

 90-92 Sterfgevallen door slecht eten

 94-98 Kannibalisme

 100-105 Cruise in de Caraïben

COLOFON
n Modellen: Aleksandra en Noah 
 Fotograaf: Eric Wynen uit Brasschaat 
 Visagiste: Brow Art uit Brasschaat
n Vormgeving & Prepress:
  B-Com - jacky@bello-magazine.be
n Redactie:
  Remi Lemeire, Jacky Van Gansen,
 Dirk Vandereycken, Aleksandra Grymuza, Roel Meere
n Fotografie: 
 Remi Lemeire, Jacky Van Gansen, Bekhruz Nurov
n Marketing & Sales: 
 Jacky Van Gansen: jacky@bello-magazine.be
  Tel.: 0475 44 08 26
  Luc Annaert: luc@bello-magazine.be
  Tel.: 0485 06 53 03
n Website:
 Bezoek onze website  
 www.bello-magazine.be

De essentie van 
duurzaam design

Auping recycleerbaar Essential bed

Antwerpen • Britselei 23-25
T 03 233 13 03 • www.aupingplaza-antwerpen.be
ma-za 10u30-18u • zo gesloten • ook op afspraak



6 BELLO LIFEstyle magazine  7

SILVERSEA CRUISES:  
NIEUWE SCHEPEN, NIEUWE 

BELEVINGEN, MEER AANBOD.
SILVERSEA ONTHULT HET MEEST ELEGANTE SCHIP 
OOIT OM DE GALAPAGOS TE BEVAREN

Silversea heeft meer details bekend gemaakt over het concept en 
de inrichting van de Silver Origin, een expeditieschip dat momen-
teel gebouwd wordt door de Nederlandse scheepswerf De Hoop in 
Tolkamer. Het vaartuig is speciaal ontworpen voor cruises in de Ga-
lapagoseilanden. De Hoop moet de Silver Origin voor 100 passagiers 
opleveren in maart 2020. “De Silver Origin wordt ontworpen met de 
grootst mogelijke aandacht voor het comfort van de gasten, geïn-
spireerd door ingetogen Italiaanse elegantie. Heldere en kleurrijke 
patronen zullen het ontwerp accentueren. De gemeenschappelijke 
ruimtes van de Silver Origin zijn ontworpen door HBA Miami, terwijl 
GEM – Design for Cruise Ships, het team achter het interieurontwerp 
van Silver Muse, toezicht hield op het ontwerp van de scheepssuites.

B E L L O  :  C R U I S E S

Basecamp wordt een elegante lounge 
waar gasten voor en na de excursies 
kunnen bijpraten. Het expeditieteam zal 
er meer informatie geven over de zeld-
zame flora en fauna, verbazingwekken-
de landschappen en de boeiende ge-
schiedenis van de Galapagos-eilanden. 

Er komt ook een grote, interactieve di-
gitale muur met foto’s, video’s en we-
tenschappelijke presentaties.Gelegen 
aan de voorkant van het schip, biedt 
de Observation Lounge een elegante 
ruimte om te genieten van het fantasti-
sche uitzicht.

B E L L O  :  C R U I S E S
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Silver Origin zal acht verschillende suite-
categorieën aanbieden. De grootste, de 
Owner’s Suite, biedt het ultieme comfort 
en een ongekend zicht.

Het schip voorziet voor z’n gasten lokale 
culinaire experten die het beste van zich-
zelf geven op twee locaties: The Restaurant 
& The Grill. Beide restaurants zorgen voor 
authentieke smaken, verse en lokale ingre-
diënten en regionale wijnen. Naast een in-
ternationale keuken genieten de gasten van 
het culinaire erfgoed van Ecuador.

Silversea gaat met de Silver Origin voor een 
zeer milieuvriendelijke aanpak. De moderne 
technologieën aan boord voorzien o.a. in 
een zoetwaterzuiveringssysteem en een ge-
avanceerd afvalwaterzuiveringssysteem. Sil-
ver Origin voldoet daarnaast aan de hoogste 
normen van energie-efficiëntie. 

B E L L O  :  C R U I S E S

SILVERSEA OPENT  
WINTERBOEKINGEN 2020-2021

Silversea Cruises kondigt 54 nieuwe afvaarten aan voor 
het winterseizoen 2020-2021. Meer dan ooit stelt de rede-
rij unieke havens voor met 20 bestemmingen die volledig 
nieuw zijn voor Silversea. Silver Shadow, Silver Whisper en 
Silver Moon, het zusterschip van de Silver Muse die in au-
gustus 2020 in de vaart komt, zullen 26 afvaarten in de Cara-
iben voorstellen. In Azië bezoeken Silver Muse en Silver Spirit 
58 havens in 18 landen. De Silver Muse vaart ook door naar 
Australië en Nieuw-Zeeland en zal in een combinatie van 
drie reizen in 50 dagen helemaal rond het continent varen. 
Silver Moon vaart vanuit de Caraïben begin 2021 door naar 
Centraal en Zuid-Amerika. Het nieuwste vlaggenschip zal er 
55 bestemmingen in 27 landen bezoeken. Liefhebbers van 
langere cruises kunnen ook hier tijdens vier opeenvolgende 
cruises in 69 dagen helemaal rond Zuid-Amerika varen. “Ons 
winterprogramma 2020-2021 legt een sterke link tussen 
onze gasten en de meest verbazingwekkende bestemmin-
gen in de wereld. We vergroten het aantal unieke bestem-
mingen en laten onze passagiers genieten van meesle-
pende, authentieke ervaringen,” zegt Barbara Muckermann, 
Silversea’s Chief Marketing Officer. De boekingen zijn open 
voor de leden van haar Venetian Society. Vanaf 7 mei starten 
de reservaties voor het grote publiek.

B E L L O  :  C R U I S E S
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PROJECT INVICTUS TILT SILVERSEA EEN TRAP HOGER

Project Invictus, het eerste initiatief van Royal Caribbean Cruises na de ovename van Silversea Cruises en het grootste investeringsprogramma 
sinds de oprichting van de luxerederij, tilt het product steeds hoger. Enerzijds is er de vlootvernieuwing met de geplande ingebruikneming van de 
Silver Moon, Silver Dawn, Silver Origin voor de Galapagos en twee vaartuigen van de Evolution Class alsook de omvorming van de Silver Wind tot 
expeditieschip. Anderzijds wordt fors gesleuteld aan de verbetering van het on board-product met onder meer de Ars Italica-kaviaar, de upgrading 
van de inbegrepen wijnen die nu 50 tot 70 verschillende labels omvatten en de uitbreiding van het televisie- en on demand film- en sportaanbod.

B E L L O  :  C R U I S E S

 Vorig jaar werden bij Silversea 670.000 fles-
sen wijn en 2.400 kg kaviaar geconsumeerd. 
Het kaviaarverbruik aan boord van de Silver-
sea-vloot steeg in 2018 met maar liefst 340 
procent. Volgens CEO Roberto Martinoli 
krijgt Silversea alleen maar positieve feed-
back over dit Project Invictus: “Ik ontvang da-
gelijks e-mails van gasten die het uitgebrei-
de programma en de uitzonderlijke service 
waarvoor Silversea bekend staat, waarderen. 
Het is duidelijk dat Project Invictus een sig-
nificante impact heeft op de gastenbeleving. 
Ik ben er trots op de CEO te zijn van een crui-
semaatschappij die zo toegewijd is aan het 
genot van haar gasten.”

BEREID U VOOR OM AZIË TE GAAN ERVAREN. DOMPEL U ONDER IN EEN COMPLEET NIEUW ERVARING; EEN PERSPECTIEF DAT U 
DICHTER BIJ DE AUTHENTIEKE SCHOONHEID VAN ONZE BESTEMMINGEN BRENGT.  

Zoals het ongeziene Japan en het nog niet geproefde Vietnam. Of het ongetemde Thailand en het 
onverwachte Myanmar. China en de Filippijnen beleven op een manier waar u nog nooit van gehoord heeft. 

Het is een kwestie van perspectief. En daar gaat het bij onze cruises om.

BELEEF
AUTHENTIEKE SCHOONHEID

LAAT ONS U DICHTER BIJ 
DE MAGISCHE WONDEREN VAN AZIË BRENGEN

Hong Kong

Hososhima
Shanghai

Tokyo

Tianjin

Osaka

Ho Chi Minh City

Laem Chabang

Ha Long Bay
Hong Kong

Singapore

Koh Samui

Chan May

Vertrek: 20 Oct 2019 | Schip: Silver Muse
Prijzen vanaf € 7.539 per persoon

Vertrek: 05 Dec 2019 | Schip: Silver Spirit
Prijzen vanaf € 6.359 per persoon

TOKYO naar HONG KONG | 16 dagen SINGAPORE naar HONG KONG  |  17 dagen

Bovenvermelde prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Inbegrepen: vluchten, cruise, transfers, een hotelovernachting (niet bij Silver Muse), taksen en BTW. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt 
onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (zie Silversea.
com). Silversea Cruises (UK) Ltd., Silversea Cruises (UK) Ltd, 3 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 ONY, UK | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt, Germany
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S l a a p  z o a l s  j e  b e n t
I n  l i j n  m e t  j o u w  S L A A P - D N A ®

Sleeplife® Merksem - Bredabaan 972
T. 03 647 15 45
ma-za: 10u-18u / woensdag en zondag gesloten

Sleeplife® Wilrijk - Boomsesteenweg 560
T. 03 828 98 29
ma-za: 10u-18u / woensdag en zondag gesloten

Jouw lichaam is even uniek als jij. Daarom biedt Ergosleep® een 
bedoplossing in lijn met jouw persoonlijk SLAAP-DNA®. Zodat je 
lattenbodem of boxspring perfect op jouw slaapprofi el is afgestemd, 
voor een gezonde nachtrust. Al meer dan 450.000 mensen kennen 
hun SLAAP-DNA®, waaronder zelfs de Rode Duivels. Want Ergosleep® 
werd geselecteerd door de medische staf van ons nationaal elftal. 
Waar wacht jij nog op? Slaap zoals onze Duivels, ontdek jouw 
SLAAP-DNA® op www.ergosleep.com

Laat gratis je
SLAAP-DNA®

meten

CLAUDINE, Ergosleep® slaper sinds 2017 GEERT, Ergosleep® slaper sinds 2017

0519_MERKSEM/WILRIJK_ADVERTENTIE_ERGOSLEEP_BELLO_210x297_DEF.indd   1 7/05/19   14:24

SLEEPLIFE
Slapen op maat van jouw leven.

Op 1 januari 2016 schudde Sleeplife de slaapwereld wakker. Met méér 
dan 30 jaar ervaring op de teller gooiden we met 16 slaapcomfort-
zaken, 30 zelfstandige ondernemers en een team van meer dan 100 
ervaren medewerkers ons volle gewicht in de schaal. Ondertussen telt 
Sleeplife al 19 slaapcomfortzaken en groeien we in sneltempo uit tot 
de toonaangevende slaapspecialist in Vlaanderen. 

Onze missie? Jouw slaapkwaliteit verbeteren. Sleeplife is ervan over-
tuigd dat een goed bed een persoonlijke zaak is. Hier is overigens al 
veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en daarover zijn zowat 
alle wetenschappers het eens. Vaak wordt de kwaliteit van een goe-
de nachtrust ook onderschat in een leven van deadlines en hectiek. 
Bij Sleeplife worden je voorkeuren en noden in kaart gebracht aan 
de hand van het overbekende DNA-meetsysteem (Digitale Nachtrust 
Analyse). Sleeplife is exclusief Ergosleep® dealer. Hierbij wordt op basis 
van je Slaap-DNA met digitale perfectie het slaapsysteem letterlijk in 
lijn gebracht met je lichaam. 

Laten we ook even stilstaan bij de Slaap DNA belevingsstudio. Tijdens 
een voorstelling op een plafondscherm, wordt je slaap-DNA opge-
meten. Daarna voel je duidelijk het verschil, wanneer het bed in de 
perfect gepersonaliseerde ergonomische stand wordt gebracht tov 
het klassieke rechte bed. Van dit resultaat krijg je een geprinte versie 
met jouw gegevens en het gepersonaliseerd advies van Sleeplife. Wil 
je toch liever van achter je computer een paar dingen uitproberen? 
Dat kan! Op de website van SleepLife vind je een link naar de Ergo 
Sleeplife Configurator.

Op die manier willen de medewerkers van Sleeplife je een slaapsys-
teem op maat kunnen aanbieden of zoals ze het zelf zeggen: het 
beste van twee werelden bieden: een uitgebreid aanbod van slaap-
comfort en slaapmode enerzijds en een individueel advies anderzijds. 

Uiteraard is de manier waarop je slaapt ook een zeer belangrijk aspect. 
Rugslaper, zijslaper, buikslaper, doorslaper of lichte slaper? Hoewel 
Sleeplife het duidelijke onderscheid maakt tussen het medisch aspect 
en de eigen branche, werken ze wetenschappelijk onderbouwd: in 
samenspraak en overleg met verschillende medische en paramedi-
sche disciplines zoals artsen, kinesisten, rugspecialisten,… Kom ge-
woon een kijkje nemen in je dichtstbijzijnde Sleeplife filiaal, kom te 
weten welk advies het team voor je heeft en ontdek het uitgebreide 
assortiment aan lattenbodems, boxsprings, matrassen, kussens, dek-
bedden… Voor meer info kan je een kijkje nemen op onze volledige 
vernieuwde website: www.sleeplife.be en kan je ook terecht op onze 
nieuwe webshop voor ons Sleeplife textiel.

B E L L O  :  S L A A P C O M F O R T

Slaap DNA   belevingsstudio

Boxspring Sky uit het Sleeplife comfort gamma

Boxspring Ensor uit het Sleeplife Deluxe gamma
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EEN EIGEN YOUTUBE  
KANAAL STARTEN

91 landen. 80 verschillende talen.  400 uur video-uploads per uur. Miljarden views per dag. 1,9 miljard gebruikers 
die maandelijks inloggen. De derde meest bezochte site ter wereld. De tweede meest gebruikte zoekmachine. 

Dat YouTube een fenomeen zou worden, had Google al bijna meteen in de gaten, want het megabedrijf kocht het 
online videokanaal al in 2006 aan -  amper anderhalf jaar nadat de eerste video was toegevoegd. 6 van elke 10 

mensen houden meer van online videoplatformen dan van tv en er wordt verwacht dat de helft van alle min-32-
jarigen tegen 2025 geen tv-abonnement meer zal hebben. Al in 2015 spendeerden 18- tot 49-jarigen 4% minder 
tijd voor de tv… en 74% meer tijd op YouTube. In een gemiddelde maand kijkt ongeveer 80% van hen minstens 

een keer naar het kanaal en gemiddeld dan ook nog eens langer dan 40 minuten. We kijken met z’n allen 1 
miljard uur YouTubevideo’s per dag, wat meer is dan Netflix en Facebook samen. Gemiddeld zijn er 1.000.000.000 
videoviews per dag. Als je dan ook nog eens weet dat kijkers die volledige advertenties bekijken, of die minstens 

30 seconden blijven kijken, 23 keer vaker dan gemiddeld een bepaald merk opzoeken, delen of kopen en dat top-
YouTuber Daniel Middleton in 2017 maar liefst 16,5 miljoen dollar wist te verdienen, is het niet onlogisch als je zelf 

ook een kanaal op YouTube wilt beginnen… maar toch is geld verdienen met YouTube niet zo simpel als het op het 
eerste gezicht misschien lijkt.

Met Badass pr gebruikt deze journalist al jarenlang sociale mediakana-
len om de producten of diensten van zijn klanten te promoten. Met 
een eigen YouTubekanaal – 30s or Die TV – was het wachten tot we 
met Intensive Acting ook een tv-cursus begonnen en er werd geïn-
vesteerd in uitrusting en mankracht. Dit artikel is dan ook het resultaat 
van maandenlang onderzoek naar de beste manieren om een You-
Tubekanaal in goede banen te leiden. Het onderwerp is eigenlijk te 
breed om in een artikel te behandelen, maar we zullen op de komen-
de pagina’s ons best doen om een aantal van de beste raadgevingen 
en weetjes neer te schrijven.

Nieuwe algoritmen

Het is geweten: sociale mediakanalen als Instagram, Facebook en You-
Tube passen geregeld hun algoritmen aan. Wat YouTube betreft, is dat 
ook niet zo vreemd. In het verleden werd er immers vooral gekeken 
naar het aantal keer dat een filmpje bekeken werd, maar gaandeweg 
heeft het kanaal beseft dat een dergelijke statistiek eigenlijk niet zo 
gek veel zegt. Wat veel interessanter is voor potentiële adverteerders, 
is immers hoe lang er wordt gekeken. Dat is meteen ook de reden 
waarom je tegenwoordig vaker langere YouTubeposts vindt dan vroe-
ger. Om te kunnen beginnen met het kapitaliseren van jouw filmpjes, 
moet je niet alleen 1000 abonnees hebben, maar ook 4000 ‘kijkuren’. 
Dat is dus het totaal aantal uren waarop mensen al jouw filmpjes sa-
men hebben bekeken. 

Op het moment dat je de nodige cijfers haalt, kan je voor ‘Monetize’ 
kiezen. Vanaf dat moment begin je geld te verdienen. Hoeveel dat is,  
hangt af van jouw aantal abonnees, hoe vaak jouw posts worden be-
keken én hoe lang er wordt gekeken. 

B E L L O  :  Y O U T U B E
In onze showroom staat een ruim aanbod 
aan hoogstaande keukenapparatuur. 
U vindt er een verscheidenheid aan 
Amerikaanse koelkasten en fornuizen 
in verschillende formaten, kleuren en 
opstellingen en voor elk gewenst budget. 

• Al meer dan 20 jaar de beste service

• Hoge kortingen

• Design & kwaliteit

• Ruim 50 koelkasten in de showroom

• Bekende merken

• Steeds 2 jaar garantie

Oblatenlaan 11, 2950 Kapellen 
0475 461 633 | www.no-limits.be

Open : 
ma.12u. – 19u.     
di. t/m vr.  10u. – 17u.

No Limits is in het weekend en alle Belgische 
schoolvakanties Enkel open op afspraak !!!

OPENDEUR WEEKEND 
zaterdag 15 en 
zondag 16 juni 

van 10u. tot 17u.

met hoge kortingen op een aantal showroomtoestellen

NO LIMITS
Uw specialist in Amerikaanse koelkasten en fornuizen

AMERIKAANSE KOELKASTEN

FORNUIZEN

BORETTI BBQ’S Boretti • Lacanche • Falcon 
IO Mabe • GE • Kitchenaid
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Het feit dat sommige YouTubers grof geld verdienen aan het kanaal, 
mag je wel niet verblinden. Om een maandloon binnen te halen, is 
het immers nodig om honderdduizenden kijkers te hebben en als je 
in een team werkt, zal je die inkomsten waarschijnlijk ook nog moe-
ten verdelen onder jouw medewerkers. Andere manieren vinden om 
extra geld binnen te halen, is dus geen dom idee. Zo kan je natuurlijk 
zélf sales doen en producten of diensten promoten in de content die 
je maakt. Ook zijn er verschillende kanalen die meer volgens een be-
taalprincipe werken, zoals Patreon. YouTube en Patreon sluiten elkaar 
daarbij niet uit, zodat het perfect mogelijk is om kijkers naar een be-
talend kanaal te trekken via YouTube. Hou er alleen rekening mee dat 
mensen doorgaans veel minder bereid zijn om te betalen dan dat ze 
gratis willen kijken naar wat je te vertellen en te tonen hebt.

Enkele tips

Zoals we hierboven al hebben geïmpliceerd, zouden we gemakkelijk 
een boek kunnen wijden aan tips voor YouTubers, maar toch hebben 
we al een aantal suggesties op een rijtje gezet om je wegwijs te ma-
ken in het gekke, maar boeiende wereldje van internetfilmpjes.

1. Vind jouw niche
Het is duidelijk: kanalen die erg specifiek zijn, worden meestal gemak-
kelijker gevonden. Het valt dan ook aan te raden om op voorhand 
voor jezelf te beslissen waarover je het gaat hebben. Soms zal je daar-

bij misschien moeilijke keuzes moeten maken, bijvoorbeeld wanneer 
je een kanaal opstart rond gotische horror tijdens het Victoriaanse 
tijdperk, zal je heel wat films of games niet kunnen bespreken. Overi-
gens kan je jezelf ook differentiëren door een unieke invalshoek, een 
bepaalde manier van presenteren, en ga zo maar door. 

2. Maak je filmpjes voldoende lang
Er is geen twijfel aan: lange filmpjes doen het beter op YouTube. Dat 
heeft natuurlijk veel te maken met het nieuwe algoritme, waardoor 
je meer verdient als mensen langer kijken. Aan de andere kant zou 
je natuurlijk veel meer korte filmpjes kunnen maken in dezelfde tijd 
dat je een langere opneemt, maar vergeet daarbij dan ook niet dat 
veel kijkers graag wisselen van kanaal en mogelijk niet aan jouw posts 
geplakt zullen blijven.

3. Kwantiteit is niet noodzakelijk minder belangrijk dan kwaliteit
Natuurlijk moeten jouw posts de moeite waard zijn. Wie zich de moei-
te getroost om iets wat je hebt gemaakt te bekijken en dan teleur-
gesteld wordt, riskeert de volgende keer immers af te stemmen op 
een andere YouTuber. Tenzij de kwaliteit van jouw werk ver boven 
de tegenstand uitstijgt, is het echter niet absoluut noodzakelijk om 
erg zwaar te investeren in infrastructuur, hardware en software. In te-
genstelling tot bijvoorbeeld een diner, is kwantiteit immers minstens 
even belangrijk – zolang de kwaliteit consistent blijft, tenminste. Als 
die naar beneden stuikt, zal je daar wellicht voor afgestraft worden.

B E L L O  :  Y O U T U B E

WAASMUNSTER
Grote Baan 154

KALMTHOUT
Brasschaatsteenweg 320

HASSELT
Genkersteenweg 82

GEEL
Antwerpseweg 74

MALDEGEM
Koning Leopoldlaan 81H

ROESELARE
Koning Leopold lll-laan 1

OOSTENDE
Torhoutsesteenweg 629

TURNHOUT
Steenweg op Gierle 339

Kijk voor alle openingstijden op: buitenhof-tuinmeubelen.be

NEVADA LOUNGE €4076,- €3449,-
HOEKBANK INCL. ALL WEATHER KUSSENS 1X SALONTAFEL 110X110CM MET TEAK BLAD 1X NEVADA ZIJTAFEL MET TEAK BLAD

NEVADA DINING €1754,- €1439,-
1X NEVADA TAFEL 210X70CM MET TEAK BLAD
6X OLEX STOEL

IBIZA LOUNGE €1418,- €999,-
1X CHAISE LONGUE INCL. ALL WEATHER KUSSENS
1X SALONTAFEL 100X40CM

Ons team van specialisten staat voor u klaar om u uitgebreid te  adviseren. Wij zien u 
graag in een van onze toonzalen. BuitenHof Tuinmeubelen: weten dat het goed zit.

U bent van harte welkom!
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4. Goede thumbnails zijn onontbeerlijk
Zie je die kleine afbeeldingen naast alle posts? Dat zijn natuurlijk 
thumbnails. Ze zijn klein, maar ze zijn wel zowat het enige visuele 
hulpmiddel dat potentiële kijkers hebben om jouw content mee te 
beoordelen. Dat maakt ze meteen enorm belangrijk. Ze vormen een 
essentieel onderdeel van jouw branding, het positioneren van jouw 
merknaam. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze niet 
alleen in het oog springen, maar ook uniek zijn. Er zijn tal van pro-
gramma’s op de markt die je kunnen helpen bij het ontwerpen er-
van, al houden wij het graag bij Photoshop omdat we dan simpelweg 
meer opties hebben.

5. Een pakkende titel is essentieel
Zijn thumbnails onontbeerlijk, dan is een in het oog springende ti-
tel dat nauwelijks minder. Het is een van de eerste dingen die een 
bezoeker ziet en dus zal je hem of haar er ook mee moeten lokken. 
Video’s die iemand het gevoel geven dat hij of zij iets zal bijleren, doen 
het doorgaans alvast goed. Dat hoeven niet eens tutorials – een soort 
online lessen – te zijn, het kan bijvoorbeeld ook gaan om recensies 
die iets lijken bij te brengen. Sinds het succes van Cracked.com (dat 
helaas wel veel van zijn strepen heeft verloren), zijn lijstjes ook erg in 
trek. Bekijk bijvoorbeeld maar eens de titels in dit magazine, die vaak 
onderwerpen hebben als  ‘De 10 meest…’, ‘de 5 grootste’, ‘De 20 beste’, 
en ga zo maar door.

6. Post consequent
Laat je aan jouw kijkers weten dat je tweewekelijks een nieuwe video 
zult posten, hou je er dan aan. Op geregelde tijdstippen publiceren 
zorgt ervoor dat mensen uitkijken naar een volgend filmpje en op de 
juiste momenten naar jouw kanaal surfen. Als je hen te vaak teleur-
stelt, riskeer je echter abonnees te verliezen. Regelmaat houden is dus 
belangrijk. Onze gouden tip: neem in een ruk telkens verschillende 
video’s op en post zeker een keer per week. Op die manier ben je zeker 
dat je al een of meerdere maanden aan content klaar hebt en vermijd 
je onnodige stress.

7. Breng voldoende variatie in wat je toont
Het is bewezen: statische video’s doen het veel slechter dan filmpjes 
waarin de camerahoek geregeld verandert of waarin meerdere mon-
tagepunten zitten. Even wegknippen naar een nieuw beeld, foto’s of 
andere filmpjes tonen en gelijkaardige ingrepen zorgen doorgaans 
voor veel meer potentiële kijkers.

8. Laat commentaar achter bij bekende bloggers
Erg belangrijk om extra kijkers aan te trekken: doe wat onderzoek naar 
wie wél al veel kijkers heeft en met een gelijkaardige thematiek bezig 
is. Belangrijk daarbij is dat je snél bent: schakel de automatische mel-
dingen in en schrijf zo vlug als je kunt een reactie op de video die net 
is verschenen. Onze gouden raad? Toon daarbij dat je écht geïnteres-
seerd bent in het onderwerp en in wat de YouTuber te vertellen heeft. 
Je kunt al even vermelden dat je ook een online kanaal hebt, maar 
probeer vooral aan ‘pull’ en niet te veel aan ‘push’ te doen. Met ande-
re woorden: focus je niet te veel op jouw eigen zaak of dienst, want 
dan zal je voor vele kijkers onecht en egoïstisch overkomen. Zorg er 
overigens voor dat je een in het oog springende avatar hebt, zodat je 
andere abonnees en bezoekers naar jouw eigen kanaal kunt lokken.

9. Vind de tags die andere bloggers gebruiken
Eenmaal je hebt geïdentificeerd welke succesvolle bloggers binnen 
jouw interesseveld actief zijn, kan je ook hun tags analyseren. Die 
vind je door hun filmpjes open te doen in Firefox of Chrome, rechts 
te klikken en dan ‘View Source’ (of ‘Paginabron weergeven’ als jouw 
browser in het Nederlands staat ingesteld) te kiezen. Gebruik daarop 
‘Control + F ‘ om het zoekvenstertje te openen en typ ‘keywords’ in. 
Als je Chrome gebruikt, kan je ook een gepaste extensie, zoalsh VidIQ 
Vision installeren. Dat is een enorm handige uitbreiding die erg veel 
extra informatie biedt. De gratis versie is al een erg handig extraatje, 
maar als je kunt, raden we aan om een van de twee betalende versies 
aan te schaffen. Laat je overigens vooral inspireren door de tags van 
anderen, maar kopieer ze niet allemaal klakkeloos. Door jouw eigen 
accenten aan te brengen, maak je jouw eigen kanaal gemakkelijker 
uniek. Vergeet overigens niet om in elk filmpje dat je post ook jouw 
eigen ‘merknaam’ toe te voegen als tag.

10. Gebruik uitgekiende keywords en long tail keywords
Vroeger had YouTube een eigen keywordtool, maar dat werd in sep-
tember 2014 offline gehaald. Nu kan je er de videokeywordsuggesties 
van AdWords voor gebruiken, maar daarvoor heb je ook een account 
nodig bij Google Ads. De keywordsuggesties die je via Google Ads 
vindt zullen meestal wel te algemeen zijn omdat ze vooral bedoeld 
zijn voor adverteerders, maar die zorgen niet noodzakelijk voor meer 
clicks. Probeer daarom ook voldoende specifieke ‘long tail keywords’ 
te bedenken. Eventueel kan je eens een programma als Keyword Tool 
gebruiken om je te laten inspireren. 

Zo! Er is nog véél meer te zeggen, natuurlijk, maar met die suggesties 
kan je alvast aan de slag. Laat ons zeker iets weten als ze je vooruit 
weten te helpen!

Meer info: www.30sorDieTV.com

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  Y O U T U B E

Bredabaan 160
2930 Brasschaat
www.lalibelle.be
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CONCEPT CONTAINERS
‘Think outside the box’! Een veelgebruikte uitdrukking dezer dagen en deze oneliner heet je ook meteen welkom 
op de website van Concept containers. Zijzelf geven alvast het goede voorbeeld! Het moederbedrijf kan namelijk 

terugvallen op ruim 25 jaar ervaring in herstelling van koelcontainers. In het verleden werd de ombouw van 
containers tot koelvarianten reeds occasioneel voor festivals en andere events gedaan, waardoor de stap naar een 

volwaardig brand al snel gezet werd! In april 2017 werd dit laatste dan ook realiteit.

Intussen kent hun brand al veel toepassingsmodaliteiten en wint het 
hoe langer hoe meer aan populariteit op de particuliere markt. Zo zijn 
de versies voor poolhouse en tuinhuis het meest verspreid t.o.v. de 
andere producten in het gamma.

Als je getriggerd bent – of er werd jou een container warm aanbevo-
len door die ene vriendin met wie je donderdagavond altijd een tas 
thee gaat drinken – kan je best even langsgaan. Een medewerker laat 
je dan al te graag zien aan welke projecten Concept Containers mo-
menteel werkt, daarnaast passeren ook afgewerkte projecten de re-
vue. Visueel is alles immers veel scherper en dat is in deze context niet 
anders. We onthouden je ook niet dat je de projecten ook kunt huren!

Indien je dan toch verkocht bent (en de container bijna), wordt het 
project helemaal uitgetekend op papier (in vrijwel alle betekenissen 
van het woord). Daaruit wordt dan een offerte op maat gegenereerd. 
Indien je groen licht geeft, wordt alles meteen op de millimeter nauw-
keurig uitgewerkt, want in een later stadium gebeurt de conversie 
naar de volwaardige bouwplannen.

Het mag er ook wel eens onstuimig aan toe gaan, vind je ook niet? 
Wat best wel een prestigeproject mag genoemd worden, is het ‘con-
tainerzwembad.’ Wat aanvankelijk als concept bedoeld was om de 
mogelijkheden in te schatten, blijkt nu een succesformule. Er komt 
wel één en ander bij kijken: zo kunnen de berekeningen al snel com-
plex worden; denk hier bijvoorbeeld aan de waterkracht waartegen 
de container moet bestand zijn.

Hoe dit alles begonnen is? Vader Meers richtte in 1993 het bedrijf op. 
Vandaag de dag is Concept Containers partner voor grote festivals 
en events die we allemaal kennen: Tomorrowland, Lokerse Feesten, 
Wecandance en Cirque Magique. Het zijn slechts enkele voorbeelden.

Kom dus zeker even langs en bezoek alvast de website. Zo kun je je 
pas echt een beeld vormen! 

B E L L O  :  C O N T A I N E R S POOLHOUSE
VANAF 15.000 €

LOUNGE
VANAF 7.500 €

GARAGE
VANAF 19.000 €

COCUPOOL
VANAF 19.500 €

CONTAINERCONCEPTS • Nietweg 10, 2030 Antwerpen • +32 3 541 58 22

www.ContainerConcepts.be

ContainerConcepts.be
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EERSTE VAKANTIE NAAR MALTA? 
DEZE 8 DINGEN MOET JE ZEKER 

DOEN!
Ben je nog aan het twijfelen over je volgende vakantiebestemming ? Waarom geen uitgebreide citytrip naar 

Malta? De eilanden van de Maltese archipel hebben heel wat te bieden. Dit zijn alvast acht toppers waarmee Malta 
uitnodigend uit de hoek komt.

1. Slenter door de straatjes van Valetta

Geen enkele reis naar Malta zou compleet zijn zonder het UNES-
CO-werelderfgoed van  Valletta te verkennen. De oude stad is goed 
bewaard en je waant je hier in de middeleeuwen. Er is zoveel te zien; 
kerken, musea, een fort én een gezellige wirwar van kleine straatjes en 
hippe bars en restaurants. Bezoek ook zeker de Upper Barrakka-tuinen 
voor een indrukwekkend panoramisch uitzicht op de Grand Harbour.

2. Bezoek de St. John’s Co-kathedraal

Een van de meest spectaculaire kerken ter wereld, is zeker de St. John’s 
Co-kathedraal met zijn fantastische kunstschatten, rijkelijke versierde 
wandtapijten en  indrukwekkende schilderijen zoals dat van Caravag-
gio. De barokke kerk is vijf eeuwen oud en is een must tijdens een 
bezoek aan Valletta.

3. Eet pastizzi zoals een local

In Malta hebben ze hun eigen populair fastfood: een hartig gebak-
je genaamd pastizzi. Dit smakelijk hapje wordt meestal gevuld met 
erwtenpuree of ricotta. In Valetta vind je op iedere straathoek wel een 
pastizzeria. Maar een van de bekendste is Crystal Palace in Rabat, in dit 
kleine winkeltje betaal je maar liefst 30 cent betaald voor een pastizzi.  

B E L L O  :  M A L T A

Beauty

Who needs a diet,
when you have Arctik 21

Boek vandaag nog uw proefbehandeling aan -50%

Nog snel wat centimeters verliezen richting beach-body
gegarandeerd 1 tot 6 cm per behandeling

0472 35 15 69
0495 18 18 45

IJS BEAUTY Jagershoek 20
2970 Schilde

Who needs a diet,

Afslanking
Cellulitis

Liing
Versteviging

Anti-aging
Sculptuur lichaam-gelaat

Rustgevende omgeving in het groen

Afslanken met de Arctik koudetherapie is pijnloos en met blijvend resultaat.

Voor Na

Voor Na

Voor Na

IJS BEAUTY
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4. Zwemmen in de Blue Lagoon  
Je hoeft helemaal niet naar de Caraïben te reizen om te zwemmen in 
een aquamarijnkleurige lagune. Zo’n paradijs hebben ze ook op Malta! 
De Bleu Lagoon ligt tussen het eiland Comino en het zustereiland-
je Cominotto. En paradijselijk is het, met helderblauw water zoals je 
nooit eerder hebt gezien. Je kan er ook duiken om de onderwaterwe-
reld van Malta te ontdekken !

5. Hollywoodtour in Europa

De lijst van films die in Malta werden gedraaid is lang, zeer lang. Her-
beleef The Murder on the Orient Express in Valetta of The Game of 
Thrones in Mdina. Of leef je helemaal uit in Popeye Village. Je kan een 
georganiseerde tour doen langs de meest bekende plaatsen.

6. Verse vis eten in Marsaxlokk 

Marsaxlokk (uitgesproken als marsa-schlock) is een traditioneel vis-
sersdorpje waar kleurrijke bootjes dobberen in de baai en je de beste 
verse visrestaurants vindt op de promenade. Je kan het best op zon-
dag gaan, dan is er ook een grote openluchtmarkt waar de ochtend-
vangst verkocht wordt. Een kleurrijk en lekker schouwspel verzekerd! 

7. Natuurwonderen

Weg van de drukte kan je op Malta genieten van de prachtige natuur. 
Die is soms overweldigend mooi zoals aan de zuidkust waar je de Blue 

Grotto een must is. Met een vissersbootje verken je de grotten met 
het meest heldere blauwe water dat je kan inbeelden. Ga liefst in de 
ochtend wanneer het spel van zon en water een uniek lichtspel tovert.

8. Verken de stille stad Mdina

Mdina is de oude hoofdstad van Malta en wordt ook de “stille stad” ge-
noemd. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom. Er wonen slechts 
300 inwoners en er rijden bijna geen auto’s. Kuier door de rustige 
straatjes, bezoek de cathedraal of spring binnen bij de leuke winkel-
tjes. Voor een speciale avond kunt u dineren in The Mdina Restaurant,  
gespecialiseerd in mediterrane en lokale gerechten, zoals de Stuffat 
Tal-Qarnit, een traditionele stoofpot van octopus gekookt in rode wijn, 
rozijnen, appels en geroosterde walnoten.

B E L L O  :  M A L T A OLD & NEW ENGLAND

ENGELSE EN FRANSE STIJLMEUBELS & DECORATIE UNIEK IN BELGIË: 1500M2 TOONZAAL

Kwaliteit is het sleutelwoord. Maak een keuze 
uit een enorm gamma klassesalons. Alleen 

de beste stoffen- en lederfabrikanten mochten 
onze creaties afwerken omdat wij weten dat onze 
klanten veeleisend zijn. Kunst- en stijlmeubelen in 
eik, mahonie en kerselaar. Zetels in stof en leder. 
De zaakvoerder staat u dan ook persoonlijk met 
raad en daad bij.

OLD & NEW ENGLAND
PURE ENGLISH LUXURY

H.Consiencestraat 25-27-29 - 2800 Mechelen (België)
T  015 42 02 00 - F 015 42 33 05
Autosnelweg Antwerpen-Brussel: afrit Mechelen Zuid (station centraal)

open: van 10 tot 12 u en van 14 tot 18 u (of op afspraak)
zondag open van 14u - 18 u - donderdag & vrijdag gesloten

www.oldandnewengland.be



Restaurant 

De Violin
Restaurant De Violin huist in een karaktervolle, gerenoveerde hoeve, maar ook 

binnenin heeft De Violin alles om u te bekoren. De sfeer die er gecreëerd wordt geeft 
je zelfs het gevoel alsof je er koning of koningin bent. Je merkt in één oogopslag de 

charme die uitgaat van dit restaurant. Samen met deze prachtige entourage gaat de 
gepersonaliseerde bediening. Je voelt hier de vip-behandeling mede dankzij het verfi jnde 

respect, de nodige discretie en het oog voor privacy aan tafel.  
De geraffi neerde keuken zal de fi jnproever altijd aangenaam verrassen. 

Violin Plus 
Restaurant De Violin, Bosuil 1, 2100 Deurne

Telefoon: 03 / 324 34 04 • Fax: 03 / 326 33 20
E-mail: de.violin@telenet.be

Kom de ALL IN MENU’s ontdekken: 

• Voetbal- of concertmenu aan 55 euro(*)

• Zilveren Lepel menu aan 55 euro

• Mimosa menu aan 70 euro

• Violin +plus menu aan 85 euro

In deze uitgelezen menu’s zijn telkens het aperitief, aangepaste 
wijnen en koffi  e of thee inbegrepen.

(*) We serveren u in anderhalf uur een lekker 
3 gangenmenu zodat u tijdig op de match of het concert bent.
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BADMODE & LINGERIE BIJ PHEADRA 
FOLIES

Bij Pheadra Folies in Nijlen weten ze wat een echte vrouw nodig heeft. Mooie, comfortabele lingerie en een flinke 
dosis vrouwelijkheid. Inneke Anthoni, zaakvoerder van Pheadra Folies, heeft een breed aanbod en zelfs heren- en 

kinderondergoed, maar haar core business blijft nog altijd lingerie, nacht- en badmode. 

De tijd van comfy afgewassen pyjama’s en vergrijsde lingerie is voor-
bij, ook onder je kledinglaag moet je er tiptop uitzien. Inneke, mama 
van drie én geslaagde businesswoman combineert haar rollen en 
brengt het beste naar voor. Ze maakt een verschil met haar winkel en 
dat begint al bij het onthaal. “We willen dat de mensen zich hier op 
hun gemak voelen, een praatje over hun behoeften of verlangens dat 
doet al veel. We gaan onze klanten dan ook professioneel én met de 
glimlach verder helpen. We meten de borstomtrek en zoeken naar de 
juiste modellen. Ik heb al jarenlang een quality label als lingeriestyliste, 
daarnaast volg ik cursussen en  ‘mystery shoppers’ komen hier over de 
vloer om mijn aanbod en mijn aanpak te beoordelen”, aldus Inneke. 

Naast de stijl moet ook de snit perfect zijn, oftewel ‘alles moet goed op 
zijn plaats zitten’. “Dat vinden we ook heel belangrijk en daarom wer-
ken we met o.a. de Prima Donna Swim-badlijn van Van De Velde. Ze 
zijn heel succesvol in wat ze doen. Het bovenstuk van de bikini of bad-
pak is immers op dezelfde manier ontworpen als hun bustehouders. 
Vrouwen voelen er zich niet alleen goed in, ze zien er ook fantastisch 
uit en dat stralen ze ook uit”, zegt Inneke. 

Met de vakantie in het vooruitzicht kun je alvast bij Pheadra Folies te-
recht voor leuke bikini- en badpaksetjes, kleedjes en accessoires. Ook 
voor de zwoele zomernachten heeft Inneke de perfecte outfit klaar. 
Manlief en de kids zijn natuurlijk ook welkom en kunnen snuffelen 
tussen de rekken van Woody, Puma, Pipp, Cyell en Manned. 

Wie terugkeert naar Pheadra Folies doet dit voor de uitstekende ser-
vice en kwaliteit van het assortiment. Iedereen van harte welkom!

B E L L O  :  B A D M O D E  E N  L I N G E R I E

Praktisch:

Pheadra Folies
Bouwelsesteenweg 20

2560 Nijlen

Tel: 03/411.15.18
folies@pheadra.be

Lingerie, nacht- en strandmode voor ALLE maten van 38 tot 52
Ook slaapgerief en ondergoed voor heren en kinderen

Bouwelsesteenweg 20  •  2560 Nijlen  •  Tel. 03 411 15 18

Open: ma van 13.30-18.00  •  di, vrij, za 10.00-18.00
woensdag, donderdag, zondag en feestdagen gesloten

Je kan ons vinden op   
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EERSTE FOTO VAN EEN ZWART GAT
‘Einstein heeft altijd gelijk.’ Het is een bewering die rond 11 april geregeld werd herhaald, nadat de eerste foto 
van een zwart gat (nu ja, ongeveer, maar daar komen we straks op terug) werd gepubliceerd. Het is inderdaad 

juist dat ome Alberts relativiteitstheorie nu al 104 jaar stevig overeind blijft, maar denken dat alleen deze 
Opperwetenschapper pur sang ervoor heeft gezorgd dat we een begrip hebben van wat een zwart gat precies 

is, betekent ook dat je wetenschappers als Karl Schwarzschild, Arthur Eddington, Robert Oppenheimer, David 
Finkelstein, Jocelyn Bell Burnell, Ezra Newman, John Michell en andere bollebozen die zich met het fenomeen 

bezighielden eigenlijk te weinig waardering geeft.

Hoe je het ook draait of keert, zwarte gaten mogen sinds april 2019 
uit de sciencefictionboeken en in de wetenschappelijke handleidin-
gen terechtkomen, allemaal dankzij het team van de ‘Event Horizon 
Telescope’ (of ‘EHT’), een telescoop die licht in radiogolven weet op te 
vangen, terwijl telescopen als de Spitzer Space Telescope van NASA 
beelden maken die baden in infraroodlicht. Om dat te kunnen berei-
ken, werden acht radiotelescoopobservatoria wereldwijd met elkaar 
verbonden om een krachtig instrument te kunnen vormen. 

Ruimtetelescopen

Ruimtetelescopen spelen een belangrijke rol in onze kennis van het 
universum. Omdat licht tijd nodig heeft om ons te bereiken, kunnen 
we er melkwegen mee zien die al miljarden jaren oud zijn, maar waar-
van het licht ons nu pas weet te bereiken. Naar de sterren kijken, is 
dus altijd een beetje alsof je een raam hebt op het verleden van ons 
universum. Het zwarte gat waar we het nu over hebben, bevindt zich 
in melkweg Messier 87 (of ‘M87’), op 55 miljoen lichtjaar van onze pla-

B E L L O  :  Z W A R T  G A T

Verlichting 

Doekzonwering en/of glaswanden 

Schuifpanelen 

Muziek / Verwarming 

De Renson® Ambassador voor uw regio: 

Wie buiten wil leven, moet rekening 
houden met de grillen van de natuur. 
Als de zon te broeierig wordt, als het 
begint te regenen of als de wind plots 
harder gaat waaien, moeten we naar 
binnen vluchten. Of toch niet? Een 
terrasoverkapping doet wonderen. 
Verkrijgbaar in alle kleuren, aange-
past aan de stijl van de woning. 
Renson heeft een compleet gamma 
terrasoverkappingen met een  
stijlvolle aluminium structuur  

Genieten op elk moment van de dag 
Deze comfortabele buitenkamers 
staan garant voor sfeer en uitstraling 
maar ook voor warmte en gezellig-
heid. Als het ’s avonds donker 
wordt, schakelt men gewoon de 
geïntegreerde verlichting aan. Ook 
als het kouder wordt, kan men  
blijven genieten.  
Afhankelijk van de grootte van de 
terrasoverkappingen kunnen  
immers één of meerdere  

verwarmingselementen voorzien 
worden. Zelfs de geliefkoosde  
muziek weerklinkt zonder probleem 
op het terras dankzij de geïntegreer-
de flat panel speakers. 
VRAAG JOUW GRATIS  
BROCHURE AAN OP 
WWW.RENSON-OUTDOOR.BE 
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neet. Het is maar liefst 100 miljard kilometer (!) breed, wat groter is 
dan ons volledige zonnestelsel, en heeft 6,5 miljard keer de massa van 
onze zon.

Exact 100 jaar nadat Eddington lichtbuiging wist aan te tonen, heb-
ben we nu dus eindelijk ook bewijs van het bestaan van zwarte gaten. 
Vergis je immers niet: tot 10 april was hun aanwezigheid in ons uni-
versum enkel een hypothese die was gedistilleerd uit aanwijzingen 
die indirect waren dat een jury O.J. Simpson wel had vrijgesproken 
als de openbare aanklager hen gelijkaardig belastende informatie had 
bezorgd… maar wat zegt de foto van het zwarte gat ons nu eigenlijk 
precies?

Disney

Weet je nog hoe Peter Jackson en zijn team er op een of andere 
manier in geslaagd zijn om hun The Lord of the Rings- en The Hob-
bit-films er net zo te laten uitzien als Tolkienfans zich altijd hadden 
ingebeeld? Wel, dit jaar is aangetoond dat een zwart gat er net zo uit-
ziet als sf-liefhebbers zich steeds hebben voorgesteld… of ben je The 
Black Hole van Disney al vergeten? Die was in 1979 de duurste film die 
Disney ooit had gemaakt en hoewel de poging om mee te rijden op 
de wagen van Star Wars omwille van een zwak script grotendeels mis-
lukte, blijven de beelden ook anno 2019 nog vrij goed overeind… en 
toch hebben we het zwarte gat zélf eigenlijk nog steeds niet gezien. 
Laten we immers duidelijk zijn: de vrijgegeven foto toont ons eigenlijk 
niet het fenomeen in detail, maar wel de schaduw van het zwarte gat 
die wordt gecreëerd door de gaswolken eromheen.

Zicht

Aangezien een zwart gat niet rechtstreeks kan worden waargenomen 
en ook niet kan worden gefotografeerd, moesten de wetenschappers 
van EHT naar de ring van helder materiaal kijken die zich errond be-
vindt. Albert Einstein had immers al voorspeld dat zwarte gaten die 
in een heldere regio liggen, zoals gloeiend gas, een donker gebied 
creëren, alsof het om een schaduw gaat. 

Eenmaal de geleerden zeker waren dat ze de schaduw van een zwart 
gat hadden gefotografeerd werden de eigen observaties vergeleken 
met complexe computermodellen waarin rekening wordt gehouden 
met de fysische eigenschappen van vervormde ruimte, superwarme 
materie en sterke magnetische velden. Daaruit bleek al snel dat de 
theoretische modellen die al jaren werden gehanteerd behoorlijk 
dicht bij de realiteit aanleunen.  

Zoals dat meestal gaat met ruimtefenomenen, heeft ook het zwarte 
gat een naam gekregen, deze keer van de astronomen die werkzaam 
zijn aan de James Clerk Maxwell Telescope in Mauna, Hawaï: Powehi, 
wat zoveel betekent als ‘ondenkbare zwarte creatie’ of ‘verrijkte donke-
re bron van oneindige creatie’. 

Wat is een zwart gat nu eigenlijk?

Zwarte gaten zijn enorm sterke zwaartekrachtbronnen. Ze bestaan 
al sinds kort na de Big Bang of worden in het leven geroepen wan-
neer sterren imploderen (en dus in zichzelf klappen). Omdat ze de 
ruimte-tijd om hen heen vervormen, is het voor leken vaak behoorlijk 
moeilijk om te begrijpen hoe ze precies werken, maar in hun centra 
ligt altijd een singulariteit; een punt waarop de dichtheid van het 
zwarte gat oneindig wordt samengeknepen tot een oneindig kleine 
ruimte. Een zwart gat kan je nooit écht zien om de simpele reden dat 
licht er niet meer uit kan ontsnappen. 

Rond een zwart gat bevindt zich een ‘waarnemingshorizon’, een soort 
concentrische, bolvormige schil. Alles wat zich daarbinnen bevindt, 
kan omwille van de zwaartekracht niet meer waargenomen worden. 
Objecten die in de buurt komen van de waarnemingshorizon lijken 
te vertragen en gaan nooit echt de horizon voorbij, terwijl er ook een 
roodverschuiving optreedt, waarbij het spectrum van uitgezonden 
licht naar de langere golflengten (en dus lagere frequenties) is opge-
schoven. 

De waarnemingshorizon, die zich manifesteert als een soort gouden 
ring, markeert ook het punt waarop voorwerpen niet meer kunnen 
ontsnappen aan de zwaartekracht van het zwarte gat. Volgens wijlen 
Stephen Hawking ondergaan die objecten ook ‘spaghettificatie’, waar-
bij ze in hun lengteas worden uitgerekt en beginnen te lijken op noe-
dels of slierten spaghetti. De kracht van een zwart gat is zelfs zo groot 
dat geen enkel object dat ‘noedeleffect’ kan weerstaan, hoe sterk het 
materiaal waaruit het bestaat ook is. De reden waarom dat via de leng-
terichting gebeurt, is dat de zwaartekracht van de singulariteit veel 
sterker is aan een kant dan aan de andere, terwijl de rechterkant tege-
lijkertijd naar links en de linkerkant naar rechts wordt getrokken. Het 
resultaat is dat het object meer op een sliert spaghetti begint te lijken.

Nu we zekerheid hebben van het bestaan van zwarte gaten, gaan er 
voor de wereld van de (astro)fysica nieuwe deuren open. Waar die ons 
naar gaan leiden, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen, maar 
we zijn er wel al zeker van dat het een interessante reis zal worden. 

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  Z W A R T  G A T

OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE WOONST? 
DAN IS COMFIMMO BESLIST EEN GOEDE KEUZE! 
Comfi mmo is een gevestigde waarde in Antwerpen. Dankzij de jarenlange ervaring in verhuur 
en beheer kan u als klant rekenen op een professionele aanpak en een perfecte service.

Bisschoppenhofl aan 535
2100 Deurne

T +32 (0)3 23 15 168
F +32 (0)3 23 35 155
E info@comfi mmo.be

www.comfi mmo.be
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DE GODEVAART

In het hartje van Antwerpen, vlakbij de iconische ‘Boerentoren’, op een 
steenworp van de Groenplaats, bevindt zich De Godevaart. Het restau-
rant is al jarenlang een absolute trekpleister voor gastronomen en heeft 
van bij zijn ontstaan hoge culinaire ogen gegooid. Een eettempel als De 
Godevaart is dan ook verplicht om zichzelf regelmatig te vernieuwen en 
dan is het niet verwonderlijk dat er recentelijk ook een nieuwe topchef 
werd binnengehaald.

Locatie
Hoewel De Godevaart een stukje Antwerpse gastronomische geschiedenis 
is, gaat de origine van de locatie nog verder terug. Het stadskwartier waar De 
Godevaart te vinden is, ontsprong al in de twaalfde eeuw rond de prachti-
ge Onze-Lieve-Vrouwekerk en werd tussen 1201 en 1216 met een vestenlijn 
omwald. Vroeger sloten de vesten nauwer aan bij de ruien, maar anno 2019 
zijn ze nog gemakkelijker bereikbaar via zowel auto als tram, bus en metro. 
Wie graag eens komt eten in de historische binnenstad, kon zijn wagen ge-
makkelijk kwijt in een van de vele parkings die De Godevaart omringen, ter-
wijl de dichtstbijzijnde tramhalte zich op een minuutje stappen bevindt en 
metrostop Meir op maar 500 meter wandelafstand ligt. Er bleef echter een 
‘bottleneck’ bestaan die parkeren vlakbij het enige echte restaurant in de 
straat onmogelijk maakte… tot er op 15 mei, op nauwelijks enkele tientallen 
meters afstand, een gloednieuwe parking opende. Zelfs wanneer bezoekers 
de paraplu vergeten, worden ze nu nauwelijks nog nat tijdens een bezoek op 
een regenachtige dag.

Horecabeest

In  mei vorig jaar werd De Godevaart overgenomen door horecabeest Jeremie 
Landweer, een entrepreneur pur sang die graag zijn tanden zet in spannende 
projecten. Eerder was Jeremie er al in geslaagd om het iconische De Kleine 
Zavel uit een winterslaap te halen. Het restaurant viel meteen in de prijzen en 
ook initiatieven als DKZ sur l’O werden op gejuich onthaald. Sindsdien fun-
geerde Jeremie ook een tijdje als één van de krachten achter Bar Soho op de 
Marnixplaats en hielp hij om de eerste editie van de luxueuze rally Cannonball 
Run 3000 in goede banen te leiden. Daar stopt het echter niet bij, want terwijl 
we dit schrijven, bevindt de ondernemer zich alweer in Saint-Tropez om daar 
het Bal des Belges bij Stefano Forever  en de wereldberoemde Bagatelle voor 
te bereiden, terwijl hij ook content zal aanleveren voor twee gloednieuwe ka-
nalen op 30 Seconds or Die TV, een nieuw online tv-kanaal dat voor het eerst 
voor de pers wordt voorgesteld tijdens het Filmfestival van Cannes. 

Vernieuwing

Nadat Landweer de Godevaart overnam, werd er gekozen om het restaurant 
te heropstarten met een jonge, enthousiaste ploeg. Die werd aangevuld met 
de nodige ervaring om zowel voor als achter de schermen het noodzake-
lijke metier te kunnen verzekeren. Het restaurant haalde al meteen 13,5 in 
de Gault&Millau, amper enkele weken na de heropening. Ook behaalde het 
kort daarna een tweede plaats op de prestigieuze Horeca Awards. Jeremie 
wilde echter meer. Hij bleef zoeken naar een absolute topchef en wist uitein-
delijk niemand minder dan de Nederlandse Jeroen Rikkels binnen te halen. 
Jeroen leerde de stiel bij zijn vader in restaurant De Hoofdtoren en mocht als 
jonge leerling in een rits indrukwekkende sterrenrestaurants werken, waar hij 
een tijdje later ook aan de slag ging als souschef. Ook als chef de partie en 
souschef volgde de ene sterrenzaak na de andere, van restaurant De Hoef-
slag tot de Jonge Swaen, waar hij kon leren onder twee absolute toppers: 
tweesterrenchef Nico Borias en de inmiddels overleden Cas Spijkers. Na een 
tijdje het ruime sop te hebben gekozen bij Seabourn Cruises, streek Rikkels 
uiteindelijk neer Brasserie Bru Bru van Wout Bru, waar hij de ultieme erkenning 
behaalde door chef-kok te worden. Na jaren actief te zijn geweest voor de 
Belgische topper, besloot Jeroen om de vleugels uit te slaan, wat hem recht-
streeks naar De Godevaart bracht. Dat Jeroen het haalde van enorm veel te-
genkandidaten, zegt wellicht genoeg. De Nederlander imponeerde het team 
met zijn innoverende gerechten, waarbij hij klassiekers weet om te toveren in 
culinaire hoogstandjes. De toets van de chef is daarbij onmiddellijk merkbaar. 
Rikkels staat voor innovatie en seizoensgebonden ingrediënten – twee van 
zijn persoonlijke stokpaardjes, waar hij ook in De Godevaart dagelijks erg veel 
aandacht aan besteedt. Dat hij in De Godevaart ook vaak mag werken met 
suikervrije alternatieven, is een extra bonus. Zonder daarbij de moleculair gas-
tronomische toer op te gaan, draagt elk gerechtje de stempel van de chef en 
dan weet je natuurlijk dat je met een echte topper te maken hebt.

Binnenterras

Alsof de gerechten en het seizoensgebonden menu op zich niet voldoen-
de redenen vormen om De Godevaart op te zoeken, is er ook de prachtige 
binnentuin. Slechts weinig Antwerpse restaurants kennen een dergelijk bin-
nenterras, waar je rustig kunt lunchen of dineren, zonder gestoord te worden 
door straatgeluid en autogetoeter.

Open op maandag

Jeremie Landweer en zijn team hadden snel in de gaten dat er een grote 
vraag was naar eetgelegenheid op maandag en kondigden recentelijk aan 
dat De Godevaart vanaf 13 mei ook op maandag open zou zijn. Tegenwoordig 
kan je er dus maar liefst 6 op 7 dagen terecht voor lunch en diner, een zoveel-
ste manier waarop het restaurant zich weet te onderscheiden!

Wil je ook komen eten in De Godevaart, dan kan je terecht op:
De Godevaart 
Sint-Katelijnevest 23, 2000 Antwerpen 
+32 (0)3 231 89 94 • www.degodevaart.be • info@degodevaart.be 
Facebook en Instagram: De Godevaart

Dirk Vandereyken
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Ontdek de formule via lotto-arena.be
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NADA
NADA is ontstaan vanuit een groeiende behoefte aan meer groen in een fel verstedelijkte omgeving en de 

toenemende trend van ecodesign en indoor nature. Zaakvoerders Jan en Marieke Vos combineerden hun kennis 
en ervaring rond natuur, tuinieren, stadsontharding, aquariumdesign en aquascaping met een passie voor water, 

(kamer)planten en interieurvormgeving. Het resultaat is een prachtige en inspirerende winkel geworden. NADA 
is een plek in de stad waar mensen zich net zo thuis kunnen voelen als in de natuur zelf. NADA is, behalve een 
winkel, toonzaal en aquariumspeciaalzaak vooral een plek waar mensen opnieuw verbaasd leren zijn over de 

eenvoud en de schoonheid van de natuur. De slagzin “Every room should be a living room” vertaalt zich letterlijk 
in een veelzijdig assortiment met voor elk wat wils – van aquaria tot home made bloempotten, onderhoudloze 

mosmuren, designobjecten en originele of moderne plantsystemen – er is een ruime keuze voor elk budget. 

Onze firma bestaat uit een enthousiast en dynamisch team, ons doel is 
met onze producten en projecten natuur terug dichter bij de mensen 
te brengen. We doen dit vanuit onze uitvalsbasis NADA: een winkel 
waar jonge stadsbewoners terechtkunnen voor originele elementen 
voor groen in huis of een uniek natuurgetrouw aquarium/terrarium.

Wie werkt bij NADA? 
We zijn een jong bedrijf, bestaande uit een vast winkelteam –o.a. een 
winkelmanager – aquariumspecialisten – groenontwerpers – win-
kelassistenten – en de projectuitvoerders en salesmanagers achter 
Mosmuur –  een verkoper  – grafisch ontwerper/fotograaf – projec-
tuitvoerders – schrijnwerkers – het productieatelier op de Dam  en 
ons (s)mosatelier de Dageraad te Kontich.  

B E L L O  :  G R O E N  I N  H U I S

Food-Art-Cafe Raymond is een supergezellige plaats 
waar je lekker vers kan eten voor een eerlijke prijs.

Raymond Delbekestraat 175 (Waterstraat) | 2980 Sint-Antonius/Zoersel 
03 344 14 15  | 0489 29 22 13 | feestinraymond@gmail.com 

www.bistroraymond.be
Maandag gesloten | di-wo-do-vr-za-zo van 17.00 - 22.00u

MENU JUNI 

Scampi’s diabolique / chilli

Of

Samosa / munt / curry

......................................................................

Tompoes / zeebaars / basilicum 

Of

Saltimbocca / kalf

......................................................................

Witte chocolade mousse / 
aardbeien

FEESTZAAL RAYMOND
Vraag naar onze uitgebreide feestfolder en 
ontdek onze verschillende mogelijkheden. 
Onze zaal kan u al huren vanaf 12 personen. 
Wij hebben plaats voor 80p. zittend en 200p. 
staand. Bespreek met ons uw idee en wij 
werken dit voor u tot in de puntjes uit.
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Hoe lang bestaat NADA en hoe zijn jullie gegroeid?

Onze zaak bestaat nu zo’n vier jaar en is uitgegroeid tot het huidige 
team van 12 vaste, enthousiaste medewerkers en projectuitvoerders. 
Met onze nieuwe locaties PlanT B en The Beacon (4-6 medewerkers) 
hebben we nu ook de nodige infrastructuur opdat al onze medewer-
kers hun talenten en vaardigheden verder kunnen ontplooien en niet 
alleen ons bedrijf, maar ook zijzelf als mens verder kunnen groeien. 

www.nada.be

Wat is het AtmossfAIR project? 

Onder de naam ‘AtmossfAIR’ ontwikkelden we luchtzuiverende units 
(living walls of verticale tuinen met zuiverende planten)  in een aan-
trekkelijke en decoratieve vorm om je (t)huis of kantoor te decoreren 
en de leefruimte kwalitatief te verbeteren. Onze voornaamste doel-
groep met AtmossfAIR is de (stedelijke) Scholengemeenschap en het 
kantoorwezen. 

Wat is het doel van AtmossfAIR?

Een groene leefomgeving zonder de gevaren van fijn stof.  Wij wil-
len dat alle mensen in een gezond binnenklimaat leven. Dit doen we 
door uw leef-, school- of werkomgeving te voorzien van luchtzuive-
rende planten- en/of moswanden en de Finse Genano-technologie 
van de allerhoogste kwaliteit. Zo willen wij mee helpen een omge-
ving te creëren waarin mensen op hun best kunnen zijn, en niet de 
alleen de natuur en de planten - maar ook bewoners, leerlingen of 
werknemers -  kunnen floreren. Mossen en planten zuiveren de lucht, 
vergroten het comfortgevoel, verbeteren de akoestiek en regelen de 
temperatuur en uw binnenklimaat. Fijn stof is niet langer een kwestie 
van angst. Atmossfair heeft een innovatieve techniek om fijnstof te 
reduceren. 

Een oplossing die werkt. Buiten, in de openbare ruimte, en binnen, op 
werkplekken of scholen. 

Ons streven is een fijnstofvrije leef- en werkomgeving. Dit realiseren 
we op een zo natuurlijke mogelijke wijze, ondersteund door slim-
me technologie. Speciaal voor scholen, woonkamers, ziekenhuizen, 
openbare ruimtes en kantoorgebouwen heeft NADA/Mosmuur de 
Breathing Wall ontwikkeld, een volautomatische verticale planten-
wand met de meest luchtzuiverende planten uit ons assortiment.

De voordelen van zo’n plantenwand:

•  Stressverlagend en warmteregulerend
• Werkt met standaard aardeplanten die lucht zuiveren
• Modules zijn gemaakt van gerecycleerd plastic
• Eenvoudig te monteren en installeren

 AtmossfAIR.be

Voor NADA is uw gezondheid geen project van 
lange adem. 

Ook mosmuur is deel van NADA? Hoe moeten we dit zien?
Mosmuur is net zoals AtmossfAIR een dochterbedrijf van NADA. 
Mosmuur specialiseert zich in unieke creaties uitgevoerd met mos-
sen en natuurlijke materialen. Ons team combineert kennis en pas-
sie voor natuur, botanica, ecologie en kunst, waardoor uitzonderlijke 
projecten ontstaan. Wij bieden 6 onderhoudloze moswandtypes aan, 
allen opgebouwd uit een combinatie van rendiermos of lichen, bol-
mos, lappenmos en gestabiliseerde planten. Een projectmedewerker 
van Mosmuur komt op aanvraag bij u ter plaatse om te kijken naar de 
ideale afmetingen om een maximaal effect te bekomen. We denken 
graag met de klant mee. Indien gewenst maken we fotosimulaties 
zodat klanten vooraf een goed beeld hebben van het eindresultaat 
én van het kostenplaatje. In onze showroom geven we op aanvraag 
rondleidingen om hen voorbeelden te tonen.

Mosmuur.be

B E L L O  :  G R O E N  I N  H U I S
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groene wanden - planten - moskaders   uw  aquarium  speciaalzaak

NADA // Nature and Aquarium Design Antwerp - Lange Koepoortstraat 10 – 2000 Antwerpen - 03 501.51.15

EEN WINKEL WAAR NATUUR, DESIGN EN DE ARTISTIEKE ONDERWATERWERELD HAND IN HAND GAAN -  VOOR AL UW KLEINERE AANKOPEN OF UNIEKE GROENPROJECTEN

NADA is een conceptstore met een steeds wisselend assortiment aan luchtzuiverend, tropisch en subtropisch groen voor de huiskamer, het kantoor of de stadstuin - aangevuld met 
rustgevende en innoverende presentatie mogelijkheden voor de ultieme beleving van natuur binnenshuis. Wij bieden onder meer flessentuintjes, kleine glazen ecosystemen, stone-ware en 
potterie, (handgemaakte) keramiek, glass-ware en begeleidende decoratieve objecten aan, gepresenteerd tussen enkele stijlvol ingerichte show-aquariums op ons gelijkvloers. 
Voor liefhebbers van de Oosterse cultuur bieden wij ook een assortiment binnen en buiten bonsai aan en de nodige verzorgingsmaterialen, in onze buitentuin kan u een beperkt assortiment
kruiden, groenten en plantgoed voor balkon, stadstuin of de moestuin terugvinden. We presenteren, verkopen en plaatsen verschillende systemen voor de verticale tuin en moswanden. 

Wil U echt iets speciaals, dan bieden wij ook een exclusief assortiment aan ecosystemen, echte miniatuur orchideeën en bijzondere tillandsia’s aan, lokaal en ambachtelijk gekweekt.
In onze authentieke, rustieke kelder kan U verder genieten van de betoverende wereld onder water.  In de aquariumafdeling vindt U een ruim assortiment (nano)  aquariums en toebehoren, 
zoetwater vissen en garnalen, terrariumplanten en bewoners, tropische en subtropische waterplanten en alle hoogwaardig toebehoren  en techniek voor een zorgeloze aquariumbeleving.
Ons gespecialiseerd team staat altijd klaar om U te helpen en begeleiden in de juiste keuze voor een geslaagd groen interieur.
Dompel U onder in een oase van groene rust en breng ons vrijblijvend een bezoek.



Uw uniek feest  organiseren!
bedrijfsevents - productlanceringen - privé feesten

Iedere locatie in de gewenste stijl en sfeer 
Rent A Lounge tovert iedere locatie om in de gewenste stijl en sfeer. Door gebruik 
te maken van eigentijds meubilair, speciale decoratieve elementen en aangepaste 
verlichting creëert Rent A Lounge een ultieme gevoelsbeleving! Bovendien speelt 
Rent A Lounge steeds in op de allernieuwste trends en stijlen waardoor uw even-
ement zowel adembenemend als exclusief is! Bij Rent a Lounge wordt er steeds 
gestreefd naar perfectie. Naast uw privéfeesten zijn we ook gespecialiseerd in 
bedrijfsfeesten en productlanceringen. 

Aankleding van jouw feest
We zorgen voor meubelen, decoratie en bloemen, tafelversiering, tapijt, sfeer-
volle verlichting, tenten en al wat komt kijken bij de perfecte aankleding van een 
feest.

Totaalconcept
Wil je echt alles tot in de puntjes geregeld inclusief de catering? Dat kan! Want 
dit behoort ook zeker tot de mogelijkheden. Met Rent a Lounge geniet u samen 
met uw collega’s, familie, vrienden van een magische dag, terwijl wij achter de 
schermen de touwtjes stevig in handen houden.

+32 479 58 92 58 
Contacteer ons nu!

ral_adv_bellomagazine_082018_vs01.indd   1 06/08/2018   15:32

TOPmaatkast.be
Kasten waar we fier op zijn!

www.topmaatkast.be
20 jaar ervaring in maatwerk
professioneel interieur-advies

inbouwkasten aan scherpe prijzen
vrijblijvende afspraak ter plaatse

Lepelstraat 68
2340 Beerse

tel.: Peter 0475 87 81 03
mail@topmaatkast.be

MAATWERK-KASTEN al vanaf

500 euro per lopende meter
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HOLLAND AMERICA LINE CRUISE
Niet zolang geleden kreeg ik een geweldig voorstel van iemand die ik helemaal niet kende. Meestal sta ik nogal 

sceptisch tegenover voorstellen van onbekenden, maar hier zat het meteen goed. Ik mocht namelijk voor een 
week op cruise in de Caraïben, vlucht en vol pension inbegrepen en dit op het prachtige schip ‘Oosterdam’ van 

Holland America Line. Ik bedacht me dat er ergere dingen zijn in het leven en ik schreef me in voor deze studiereis 
zonder te weten wie er allemaal mee aan boord zou zijn van pers of reisbureaus. Het reisprogramma dat ik 

doorkreeg zag er alvast veelbelovend uit. We vlogen op Fort Lauderdale om van daaruit in te schepen en niet 
minder dan 4 leuke eilanden te bezoeken.

De dag van vertrek was het hier in België nog aan het vriezen, maar 
met het mooie vooruitzicht om straks cocktails te drinken naast het 
zwembad op het dek van het schip, trok ik me van die koude tempe-
raturen weinig aan. De vlucht van Delta Airlines vanuit Brussel naar de 
States was een absolute meevaller, omdat er weinig mensen op de 
vlucht zaten waardoor ik zomaar even 3 stoelen naast elkaar voor me-
zelf had. Ik kon dus languit gestrekt gaan liggen slapen als een roosje 
gedurende een paar uurtjes. Eens aangekomen in Florida werden we 
direct naar ons hotel in Fort Lauderdale gebracht om daar te over-
nachten en de volgende dag in te schepen.

Door de jetlag sliep ik die nacht jammer genoeg niet als een roos maar 
eerder als een hond die bang is van het onweer dat ons die nacht 
effectief  te beurt viel. De sunshine state Florida deed zijn naam geen 

eer aan, want ook de volgende morgen bleek alles nat en grijs te zijn. 
Gelukkig zou het de volgende dag helemaal opklaren, waardoor ik het 
Belgische wintergevoel helemaal van me af kon schudden. Ondertus-
sen scheepten we met een groep van 12 mensen in. Onder hen enke-
le journalisten, een paar reisbureaus met o.a. Nathalie van Brasschaat 
Travel, de professionele begeleiding van Glenn Verelst van Holland 
Amerika Line en Brigit Defoort van Glenaki die alles in goede banen 
probeerden te leiden. Bij de genodigden waren o.a. journalist Kris Cler-
ckx, een marathonloper die een maand later een loopwedstrijd van 
maar liefst 100 kilometer lang op de Dominicaanse Republiek won. 
Verder ook nog Mike Louagie, die ik het best kan beschrijven als een 
soort van wandelende encyclopedie over alles wat cruises en rederij-
en betreft.
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GRAND TURK
Het leuke van een cruise is dat je alle luxe aan boord hebt, zoals fan-
tastische buffetten, lekkere specialiteitenrestaurants, toffe bars, shops, 
casino, spa, fitness enz. en elke dag leg je aan op een andere locatie. 
Elke uitstap die we deden was dus de ontdekking van een Caribische 
parel gelegen tussen het azuurblauwe water van de Caribische zee. 
Het eerste eiland waar we aan wal gingen, was het eiland Grand Turk. 
In tegenstelling tot de eilanden die nog zouden volgen was dit een 
plat eiland zonder al te veel bezienswaardigheden. We namen een 
taxi naar ‘the lighthouse’ helemaal aan de andere kant van het eiland, 
waardoor we de volle 8 kilometer moesten rijden. De tamme ezel-
tjes waren eigenlijk leuker om zien dan het eigenlijke lighthouse zelf 
dat dringend een laagje verf nodig heeft. Na een korte stop lieten 
we ons ‘downtown’ afzetten in het enige noemenswaardige stad-
je van het piepkleine eiland. Dit ‘stadje’ zou bij ons trouwens eerder 
als gehucht dan als dorp, laat staan stad, gekwalificeerd worden. Ik 
maakte me de bedenking dat op dit verschrikkelijk kleine eiland on-
geveer alle inwoners elkaar moeten kennen. Zou je hier als ‘local’ wel 
een geschikte partner kunnen vinden? Veel keuze heb je alvast niet in 
de toch wel heel kleine populatie van dit mini eilandje en veel lokale 
schoonheden kwamen we hier niet tegen eerlijk gezegd…. Na een 
kort dorpsbezoek besloten we via het strand terug te lopen naar het 
schip. Perfect dus om de medegezellen beter te leren kennen en zoals 
ik hoopte vielen mijn medepassagiers stuk voor stuk goed mee.

Eens terug aan boord was het tijd voor een douche om daarna op res-
taurant te gaan. Eten kan je hier zo veel je wil en op elk tijdstip van de 
dag. Overdag zijn er de rijkelijk gevulde buffetten waaruit je je keuze 
maakt, maar ’s avonds heb je de main dining room waar je elke avond 

op je wenken bediend wordt door de obers die vaak van Aziatische 
afkomst zijn. Bovendien zijn er 2 specialiteitenrestaurants waarvoor je 
best vooraf reserveert en een pop up restaurant waar je slechts 1 keer 
in de week terecht kan. Hiervoor betaal je normaal gezien wel een 
kleine opleg. Uiteraard konden we niet weigeren en zo belandden we 
in Canaletto. Dit Italiaanse restaurant staat bekend voor zijn ‘sharing 
foodconcept’, waardoor je eigenlijk van een heleboel gerechten een 
proevertje kan nemen. Leuk dus en voor elk wat wils. Dank je, Glenn! 
Na nog een borrel met een leuk optreden van de liveband BB kings 
gingen we goedgemutst terug naar de kajuit voor een verdiende 
nachtrust.

PUERTO RICO

San Juan op het eiland Puerto Rico was de volgende aanlegplaats. Dit 
eiland, dat aanzienlijk groter en bergachtiger is dan het vorige, had 
ook veel meer te bieden dan Grand Turk. Hier tref je wel een deftige 
stad aan met een mooie architectuur en een populatie die je onge-
veer kan vergelijken met het aantal inwoners van Antwerpen. Een rus-
tige wandeling door deze exotische stad, iets drinken in een lokaal 
kroegje en een paar inlandse schonen zien passeren terwijl ik van mijn 
cocktail nip. Wat kan het leven schoon zijn. Nu ik hier toch op café zit 
misschien maar ineens even mijn mails binnenhalen en beantwoor-
den. Kwestie van toch een beetje het gevoel te hebben dat ik deze 
week ook gewerkt heb…

Eens terug op het schip belanden we ’s avonds in de Pinnacle grill. De 
specialiteit van dit restaurant is steak en die wordt hier op heel wat 
verschillende wijzen klaargemaakt. Als er één ding is dat je hierover 
kan zeggen dan is het wel dat het vleesje zacht is als boter en dat 
er ongelooflijk veel smaak op zit. Absoluut één van de betere steaks 
die ik het laatste jaar gegeten heb. Toegegeven, ik heb een voorkeur 
voor visgerechten, maar dit was echt wel een smaakbom waardoor ik 
alweer even heel gelukkig werd.

B E L L O  :  H O L L A N D  A M E R I C A  L I N E  C R U I S E
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SAINT THOMAS

Saint Thomas is het volgende eiland waar we voet aan wal zetten. 
Het eerste dat we doen is de kabellift naar boven nemen om enkele 
mooie foto’s van onze aanlegplaats te maken. Nadien bezoeken we 
het stadje waar massa’s juwelen, horloges en tal van bekende merken 
taxfree aangeboden worden. Blijkbaar zijn er op dit eiland ook enke-
le mooie stranden die we door tijdsgebrek echter niet bezoeken. Als 
we terug aan boord zijn spreken we af om ’s avonds in het pop up 
restaurant Rudi’s sel de mer te gaan eten. Lekkere bouillabaisse ge-
volgd door kreeft en een uitmuntende soufflé bezorgen me een iets 
te volle maag. Ik zal morgen misschien nog maar eens gaan trainen in 
de fitness, want op deze manier gaat de wijzer van mijn weegschaal 
waarschijnlijk de verkeerde richting uitgaan...

Waar ik meestal niet zo tuk op ben, is een dagje waarop we niet aanleg-
gen aan één of ander eiland. Tijdens de meeste cruises heb je zo wel 
een ‘zeedag’ en ook wij ontsnapten hier niet aan. Omdat we vonden 
dat we nog niet genoeg gegeten hadden tijdens onze reis besloten 
we om die dag niet naar het buffet te gaan ontbijten. We gingen deze 
keer uitzonderlijk à la carte ontbijten wat op dit cruiseschip zonder 
meerprijs ook mogelijk is. Na een lekker en gezond ontbijt besloten 
we even onze pingpongkunsten te demonstreren op het dek van het 
schip. Later op de dag ging ik naar de fitness, waar ik met zicht op zee 
een uurtje cardio ging trainen. Daarna even opfrissen, even naar het 
zwembad een glaasje champagne drinken en dan nog een filmpje 
zien in mijn best wel ruime kajuit. Na het filmpje schrijf ik mijn artikel 
voor Bello magazine dat jij nu leest en alweer krijg ik even het gevoel 
dat ik toch best wel gewerkt heb deze week. De eerlijkheid gebiedt 
me wel te zeggen dat ik de lach op mijn gezicht niet kon onderdruk-
ken toen ik het woordje ‘gewerkt’ typte in de vorige zin. 

HALF MOON CAY

Het laatste eiland waar we aanleggen is het privé-eiland Half Moon 
Cay in de Bahamas. De eigenaar van dit kleine, exotische eiland is re-
derij Holland America Line zelf die ook eigenaar is van het schip de 
Oosterdam waar we mee cruisen. Veel meer dan zon, zee, strand en 
enkele watersporten mag je niet verwachten op dit privé-eiland. De 
prachtige stranden, het azuurblauwe water en de lekkere cocktails 
maken het echter tot een waar paradijs.

EXCURSIES

Omdat we in een kleine groep reisden, bezochten we de meeste 

plaatsen op eigen houtje. Nochtans kan je ook heel wat toffe excursies 
boeken vanaf het schip zelf. Zo kan je bv. begeleide stadsbezoeken 
boeken waar ik zelf geen voorstander van ben vanwege de meestal 
vrij hoge prijzen. Toch zijn er een aantal excursies die weliswaar duur 
zijn, maar toch ook absolute aanraders zijn, omdat je simpelweg niet 
vaak de kans krijgt om het te doen. Zo kan je o.a. zwemmen met dolfij-
nen, snorkelen tussen pijlstaartroggen of paardrijden op de exotische 
stranden en die uitstappen trekken mij dan veel meer aan dan het tra-
ditionele stadsbezoek dat ik even goed op mijn eigen tempo,zonder 
begeleiding kan doen. 

Voor mij was dit de eerste cruise met Holland America Line. Zoals de 
meeste cruises zijn er ook hier enorm veel ontspanningsmogelijkhe-
den aan boord en kan je eten op elk moment van de dag. Wat me wel 
opviel bij Holland Amerika is de kwaliteit van de specialiteitenrestau-
rants die echt wel TOP is. Als je met deze maatschappij cruist in Europa 
dan heb je nog eens het grote voordeel dat er veel cruises vanuit Am-
sterdam vertrekken, waardoor je zelfs geen vliegtuig nodig hebt. Ook 
het vaak Nederlandstalige personeel biedt voordelen. 

Na een weekje ontspannen cruisen in de Caraïben roept de plicht 
jammer genoeg alweer. Morgen vertrekken we terug naar het koude 
België, waar blijkbaar nog sneeuw gevallen is. Gelukkig kom ik dan 
in de warme armen van mijn knappe vrouwtje terecht die ik eerlijk 
gezegd wel gemist heb. Enfin, ik ga niet klagen, want er zijn beslist 
veel ergere dingen dan uitgever te zijn van Bello magazine denk ik bij 
mezelf. Ik heb weer een boel herinneringen en beelden vergaard die 
niemand me ooit nog kan afnemen.

Meer info :  
www.hollandamerica.com , www.brasschaattravel.be
www.cruiseplus.be/brasschaat

B E L L O  :  H O L L A N D  A M E R I C A  L I N E  C R U I S E

BREDABAAN 413 - 2930 BRASSCHAAT - 03 / 653 43 23 - INFO@BRASSCHAATTRAVEL.BE 
WWW.BRASSCHAATTRAVEL.BE - WWW.CRUISEPLUS.BE/BRASSCHAAT - LIC. A5803

“OMDAT WE ÉCHT MEER WETEN VAN CRUISES...”
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DE PEERDESTAL

www.depeerdestal.be / tel:  +32 (0)3 231 95 03

DIT ZIJN AL 45 JAAR ONZE SPECIALITEITEN: 
 •  KREEFT

•  PAARDENVLEES  
•  ‘DRY AGED’ VLEES UIT EIGEN RIJPKASTEN



50 BELLO LIFEstyle magazine  

BELLO COVER

Coverfotograaf Eric Wynen

Eric Wynen heeft van zijn passie zijn beroep gemaakt. Deze fotograaf, 
die al een geruime 

tijd actief is, houdt zich voornamelijk bezig met mode-, dieren-, sport- 
en eventfotografie. 

Eric is niet de minste in zijn sector, al dertig jaar doorloopt deze freel-
ancer met zijn trouwe Nikon gans België voor opdrachten.  Zijn werk 
pronkte op verschillende covers van talrijke magazines en hij had te-
vens de mooiste BV’s voor zijn lens staan. Uiteraard mocht een 

Eric Wynen coverfoto ook niet voor ons BELLO magazine ontbreken. 

Bekijk ook de andere werken van Eric op www.ericwynen.be
Wij wensen u alvast veel kijkgenot!

Visagie

Nathalie Timé is de persoon achter Brow Art, oftewel één van de eer-
ste Brow Bars in België. Hier kun je terecht voor het juiste advies voor 
perfecte wenkbrauwen die uw ogen echt beter laten uitkomen. Naast 
een passie voor wenkbrauwen heeft Nathalie ook  veel ervaring met 
make-up. 

Nathalie verzorgt uw dag-, avond- en bruidsmake-up, daarnaast kun 
je bij Brow Art een leuke workshop volgen en zelfs permanente ma-
ke-up laten zetten. 

Bij Brow Art wordt enkel gewerkt met professionele merken van een 
hoogwaardige kwaliteit. 

www.browart.be

Outfit

Aleksandra’s outfit is afkomstig uit La Boutique te Brasschaat. Bij deze 
mooie kledingzaak kun je terecht voor prachtige ‘unieke’ outfits. Hier 
vind je zowel de galajurk als de casual outfit of prachtige strandoutfits 
die je doen opvallen, met accessoires die het geheel afmaken. Een 
smaakvolle mix van designer labels met een trendy collectie. Bij La 
Boutique kom je voor de persoonlijke aanpak van Kim Schinkels, de 
prachtige collectie en merken zoals Mucho Gusto, Roberta Biagi, Mo-
naco, Laurie & Joe,…  De winkel is toegankelijk voor elk budget. 
https://laboutiquebrasschaat.be/

Locatie

Als prachtig decor voor deze fotoshoot werd het Peerdsbos geno-
men. Een prachtig stukje groen in de stadsrand van Antwerpen en 
tevens ook één van de meest bezochte bossen in deze regio. Zowel 
gezinnen als natuurliefhebbers komen hier voor een leuke daguitstap. 
Het kasteel van Brasschaat, de fonteinen, speeltuinen en parken ma-
ken het geheel af en zijn een streling voor het oog.

Bij deze willen we ook graag het Boothuisje bedanken. Middenin het 
Peerdsbos kun je hier met een bootje varen of genieten van een lek-
ker drankje met de specht of gaai op de achtergrond. Een grote zand-
bak en ligstoelen zorgen voor een heus vakantiegevoel.

B E L L O  :  C O V E R



ZOMERSMAKEN UIT ’S-GRAVENWEZEL

De fleuristen bij Natuurlijk Bloembinders in ‘s-Gravenwezel werken 
elke dag met het mooiste wat de natuur biedt. Iedereen kent de 
kleuren- en geurenpracht van bloemen, planten en kruiden, maar er 
zitten ook heel wat verrassende smaken in verborgen. David Sels 
experimenteerde enthousiast met die smaken en dat resulteerde in 
een eigen Flowers N gin.  

David: “naast onze hartstocht voor het florale werk, sluimerde er nog 
een andere passie, namelijk die voor gin. Die passie kon je al opmerken 
tijdens de opendeurdagen van Natuurlijk en op evenementen 
zoals Wezel Culinair. Daar serveerden we premium gins met een 
eigengemaakte selectie van botanicals, diepgevroren in ijs, ter plekke 
losgehakt en geserveerd.

En toen werd het tijd om de 20ste verjaardag van Natuurlijk 
Bloembinders te vieren. David: “dat wilden we doen in gepaste stijl. 
Hoe kon dat beter dan met de lancering van een eigen gin? Flowers N 
gin winter edition was onze eerste realisatie, die bevat 20 botanicals 
die we in de loop van de jaren zorgvuldig selecteerden en waarvan we 
zelf veel houden. Een zomerse variant, Flowers N gin summer edition, 
kon niet uitblijven. Die stelden we voor tijdens onze ‘Jardin Secret’ 
opendeurdagen in april. 22 botanicals maken het mooie weer in deze 
gin.”

Te koop bij Natuurlijk Bloembinders in ’s-Gravenwezel,
Wijnegemsesteenweg 17.

Online verkrijgbaar via www.fl owersngin.com 

FlowersNGin werd gestookt bij STERKSTOKERS in Hoogstraten.

Artwork door Doortje IJPELAAR

VERRAS VRIENDEN EN FAMILIE 
MET DEZE 4 ULTRA ZOMERSE 
RECEPTEN!

Het is zomer, een feest van licht, lucht 
en de zon natuurlijk! 

De Flowers N gin summer edition zit 
boordevol warme vibes. Heerlijk als de 
zon hoog aan de hemel staat en prima te 
drinken tijdens zwoele zomeravonden. In 
deze evenwichtig gebalanceerde gin proef 
je weelderige tuinbloemen en pittige toetsen 
van rijp zomerfruit.

Flowers N gin vormt niet alleen een feestje 
voor je smaakpapillen, het is ook een leuk 
klusje om een gin-tonic of een gin-cocktail 
te maken. Heb je inspiratie nodig? David 
ging aan de slag met de award winning 
premium mixers van Double Dutch en een set 
verrassende botanicals. Het wordt moeilijk 
kiezen uit deze smaakvolle combinaties!  

Vergeet niet: practice makes perfect! Proost!

FLOWERS N GIN LEMONGRASS
Botanicals:
Geplette jeneverbessen 
1/4 citroengras (overlangs gesneden) 
Takje munt 

Double Dutch Indian Tonic Water

Bereiding: 
Neem een groot glas en vul met ijs, strooi wat 
jeneverbessen bij het ijs en voeg 5 cl Flowers 
N gin summer edition toe in het glas. Kneus 
de botanicals en voeg toe, ruik en ervaar de 
aroma’s, overgiet matig met de tonic en voeg 
nog een takje munt bij. 

Proef en geniet met mate!

FLOWERS N GIN 
GINGER SUMMER SENSATION 
Botanicals:
Geplette jeneverbessen
Schijfje gember 
Takje citroentijm

Double Dutch Cranberry & Ginger Tonic Water

Bereiding: 
Neem een groot glas en vul met ijs, voeg er 
gekneusde jeneverbessen aan toe. Giet er 5 cl 
Flowers N gin summer edition bij en plet het 
schijfje gember om de aroma’s vrij te maken. 
Roer de gember door het ijs en de Flowers N 
gin, voeg matig de tonic bij en decoreer met een 
takje verse citroentijm.

Proef en geniet van de de frisheid en de zacht 
pikante mix van deze heerlijk verfrissende gin-
tonic!

FLOWERS N GIN 
BASIL SMASH  
Botanicals:
Basilicum
1/2 citroen
Suikersiroop
Citroensap

Bereiding: 
Kneus alle botanicals met een muddler in 
het glas om de aroma’s vrij te maken. Vul 
het glas met crunched ijs. Overgiet alles 
met Flowers N Gin. Afwerken met een 
blaadje basilicum en citroenschijfje. 

Roer met een rietje en geniet!

FLOWERS N GIN 
SUMMER BOUQUET 
Botanicals:
Jeneverbessen
Frambozen 
Lavendel 
Petalen van tuinroos 
Basilicum  

Double Dutch Pomegranate & Basil 

Bereiding: 
Vul een groot glas met ijs en voeg geplette 
jeneverbessen toe. Overgiet het ijs met 5 cl 
Flowers N gin summer edition en decoreer 
het glas rijkelijk met de botanicals. Ruik 
ondertussen de hoogzomer in je glas! Overgiet 
met Pomegranate & Basil en ontdek de echte 
zomervibes op je papillen. 

Geniet ervan!!! 

Bij deze gin-tonic 
mag je echt eens 
overdrijven! Ga zelf aan 
de slag met geurende 
zomerbloemen, rijp 
zomerfruit en kruiden 
uit je (moes)tuin. Je 
inspiratie en wat je tuin 
te bieden heeft, matcht 
verrassend goed met 
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JUWELIER YOLANDE
Juwelier Yolande staat al  50 jaar garant voor service en kwaliteit.  

Je vindt ons op de Bredabaan te Merksem en  op de Bredabaan te Brasschaat. 

In 2014 hebben we een 2de vestiging geopend in Brasschaat, waar 
voorheen de befaamde snoepwinkel van de Flor was gevestigd . En in 
Merksem zijn we sinds 1969 een vaste waarde in het straatbeeld, op 
de hoek aan de markt.

Wij beschikken over een ruim assortiment juwelen, uurwerken en 
trouwringen. Ook voor de allerkleinsten hebben we een ruime keuze. 

Een greep uit ons assortiment, Ania Haie, Bozarts, Cara, Casio, Festina, 
Fossil ,  Ice Watch, Melano, Mémoire, Orage, Orage Kids, Pandora, Pon-
tiac, Seiko, Tessina, …

Al jaren hechten wij veel belang aan service en kwaliteit. We staan dan 
ook garant voor deskundig advies bij elke aankoop, een betrouwbare 
dienst na verkoop en professionele herstellingen voor al uw juwelen 
en uurwerken.

Dit jaar vieren we onze 50ste verjaardag. Nog tot eind juni kan u ge-
nieten van leuke acties en promoties. We verloten ook mooie prijzen 
onder onze klanten, reden genoeg om eens langs te komen.

Van dinsdag tot zaterdag staan wij met ons team voor u klaar om u te 
helpen tot ‘de’ perfecte keuze te komen.

Ga zeker ook een kijkje nemen op onze webshop:  
www.juwelier-yolande.be. 

B E L L O  :  J U W E L E N

Juwelier  Yolande

Bredabaan 269 , Brasschaat  •  03/2913125
Bredabaan 568 , Merksem  •  03/6453065

www.juwelier-yolande.be

50
JAAR

-10%*

KORTING

Feest met ons mee...
50 jaar van schittering, dit vieren we graag met jullie, onze klanten!

50 jaar Merksem
5 jaar Brasschaat

WIN
een mooi  
geschenk

Bredabaan 269 • 2930 Brasschaat | Bredabaan 568 • 2170 Merksem

Volg ons op voor meer info

*b
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GEVANGENEN BEHANDELD MET 
ELEKTROSCHOKKEN

In het geniale One Flew Over the Cuckoo’s Nest van regisseur Milos Forman wordt psychiatrisch patiënt R.P. 
McMurphy (briljant vertolkt door Jack Nicholson) naar een kamer gebracht waar hij, omringd door meerdere 

verpleegkundigen, elektroshocks krijgt toegediend. In het al even geweldige A Clockwork Orange van Stanley 
Kubrick moet de agressieve Alex (geïncarneerd door een jeugdige Malcolm McDowell) een gelijkaardig lot 
ondergaan terwijl hij in een cinemazaal, mét oogklemmen op, naar ultragewelddadige scènes moet kijken 

terwijl er muziek van Beethoven weerklinkt. In dat laatste geval gaat het om aversietherapie onder invloed van 
medicijnen, maar de elektrische stimulatie die we zien in films als Return to Oz, Wrong Turn 4 en Suicide Squad 

impliceert vooral dat elektroschoktherapie een soort marteling is. Dat een aantal recente wetenschappelijke 
onderzoeken heel wat stof hebben doen opwaaien over neuro-interventie, hoeft dan ook niet te verbazen… maar 

is deze therapie echt zo gruwelijk als de rolprenten ons doen uitschijnen?

Vorig jaar kwam een gezamenlijke studie van de University of Pennsyl-
vania en de Nanyang Technological University tot een aantal opmer-
kelijke resultaten. 81 gezonde volwassenen werden in 2 groepen 
gesplitst, waarvan er een werd gestimuleerd met ‘transcranial direct 
current stimulation’ (of ‘tDCS’). Die was gericht op de dorsolaterale 
prefrontale cortex, die vooraan en een beetje zijdelings in de her-
senen is gelegen. Na 20 minuten kregen de deelnemers 2 beelden 
voorgelegd. In een hypothetisch scenario stond een aanval afgebeeld, 
terwijl het andere een seksuele aanvaring toonde. De proefpersonen 
moesten daarbij aangeven hoe waarschijnlijk het was dat ze ooit zo-
iets zouden doen, op een schaal van 0 tot 10. De cijfers waren fas-
cinerend: de mensen die met tDSC waren gestimuleerd, zouden 47 
tot zelfs 70 procent minder kans maken om zich (seksueel) agressief 
te gedragen dan de controlegroep, waarbij de elektrische interventie 
maar 30 seconden had geduurd.

In maart 2019 wilde professor Andrés Molero Chamizo, een psycho-
loog van de Spaanse Universiteit van Huelva, nog een stap verder gaan 
door tDCS toe te passen op voor moord veroordeelde gevangenen 
én studenten. Beide groepen zouden enkel bestaan uit vrijwilligers. 
De bedoeling: kijken of criminele neigingen veranderen wanneer er 
gerichte elektrische signalen door de prefrontale cortex worden ge-
stuurd. Tijdens een eerder onderzoek had hij immers al ontdekt dat 
een dagelijkse stimulatie van 15 minuten aan 1,5 mA na drie dagen 
al de agressiviteit bij zowel gevangen moordenaars als niet-moorde-
naars significant reduceerde. 

De reden zou simpel zijn: onze prefrontale cortex speelt een grote 
rol in het nadenken over beslissingen, waardoor dat hersengedeelte 
cruciaal is voor ons moreel besef. Door het te stimuleren, zouden we 
er dus voor kunnen zorgen dat een patiënt meer rekening begint te 
houden met de gevolgen van zijn of haar acties. 

Er is echter een probleem met de studies die we hierboven hebben 
beschreven: beide steunden op zelfrapportering van de deelnemers 
en zoiets kan wel eens bedrieglijk zijn. In zijn opvolgonderzoek wilde 
Chamizo dan ook speekselstrijkjes afnemen, om zo te kunnen kijken 

of er op chemisch niveau wel degelijk iets veranderd was. Aanvanke-
lijk kreeg zijn voorstel een gedeeltelijke goedkeuring en moest er en-
kel nog beslist worden over de speekselafname, maar na de tumultu-
euze regeringswissel in Spanje werd het onderzoek vanwege ethische 
overwegingen een (voorlopige) stop toegeroepen.

B E L L O  :  G E V A N G E N E N  T H E R A P I E

U wilt een klein of groot, relaxed of stijlvol, spetterend of intiem 
feest organiseren in het centrum van Brasschaat? Dan bent U bij 
ons aan het juiste adres.

Wij verzorgen Uw diner, familiefeest, receptie, trouwfeest, 
communie, bedrijfsfeest, koffi  etafel, optreden of jubileum.

Daarvoor beschikken wij over 4 zalen in diverse stijlen zodat we 
een feest volledig naar uw wensen kunnen organiseren en dit 
voor een maximum aantal van 110 personen.

Een feest dat u en uw gasten zich herinneren als het allerbeste 
feest sinds tijden. Wij bedenken een uniek concept geheel in 
overeenstemming met uw wensen en verwachtingen!

INFO & RESERVATIES:

Augustijnslei 1, 2930 Brasschaat
info@bardo.club • 0486 23 43 64 • www.deroodeleeuw.be

FEESTZALEN
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Soorten neuro-interventie

Laten we duidelijk zijn: het soort elektroshocks dat in werkelijkheid 
wordt toegediend, heeft niets (meer) te maken met wat we te zien 
kregen in de films die we in de inleidende paragraaf van dit artikel 
vernoemden. De pijnlijke en inhumane ‘behandelingen’ die je soms 
op het scherm te zien krijgt, tonen gewoonlijk toepassingen van elek-
troconvulsietherapie (of ‘ECT’), waarbij er een epileptisch insult wordt 
opgewekt door een stroomstoot aan het hoofd. ECT werd in de mees-
te landen (een tijdje) verboden, maar anno 2019 wordt ze in onder an-
dere onze contreien weer als optie gezien bij ernstige schizofrenie of 
klinische depressie. Daarbij dient echter wel de kanttekening worden 
gemaakt dat niet elk onderzoek even goede resultaten aantoont én 
dat er bij een groot deel van de patiënten geheugenschade optreedt. 
Overigens oogst ECT meestal geen langdurige effecten, maar dat is 
ook het geval bij traditionele geneesmiddelen.

Zowel ECT als tDCS vallen onder de noemer ‘neuromodulatie’, een 
ingreep waarbij neurofysiologische signalen actief op gang worden 
getrokken of beïnvloed worden om zo de functie en de werking van 
het zenuwstelsel te beïnvloeden. Ook diepe hersenstimulatie of ‘DBS’ 
(van het Engelse ‘deep brain stimulation’) hoort in dezelfde categorie 
thuis. Dat is een ingrijpende procedure waarbij een elektrode in de 
hersenen wordt geïmplanteerd. Die elektrode is verbonden met een 
neurostimulator die vanuit een andere plaats in het lichaam voortdu-
rend elektrische pulsen afgeeft, waardoor de elektrode de hersenac-
tiviteit kan beïnvloeden – een beetje zoals een pacemaker dat doet 
voor het hart, dus. Een van de bekendste voorbeelden is Michael J. 

Fox, de acteur uit Back to the Future. Fox heeft de ziekte van Parkinson, 
maar kon tot en met 2018 toch nog actief blijven als acteur omdat zijn 
tremor gedeeltelijk onder controle kon worden gehouden met DBS. 
Voorlopig lijkt de Hollywoodster nog op non-actief te staan omwille 
van een ruggengraatblessure, maar het zou best wel eens kunnen dat 
de man daarna zijn carrière weer oppakt. 

TMS (‘transcranial magnetic stimulation’) is dan weer de meest onder-
zochte neuromodulatie. Bij TMS wordt er vlakbij het hoofd een spoel 
geplaatst waarmee elektrische activiteit wordt opgewekt in heel 
specifieke, kleine hersengedeeltes. De techniek is de laatste tijd sterk 
aan het ontwikkelen en de toepassingsmogelijkheden lijken almaar 
breder te worden, maar voorlopig lijkt het erop dat wetenschappers 
vooral de weg van tDCS verder zullen inslagen. Dat komt omdat tDSC 
pragmatischer is dan TMS: de techniek is goedkoper, gemakkelijker 
om toe te passen en – belangrijk – mobiel. 

Ethische dilemma’s

Hoe meer we van het brein begrijpen, hoe simpeler het wordt om 
via neurologische weg cognitieve processen en handelingen te be-
invloeden. We hebben het echter ook over iemands persoonlijkheid 
en wanneer je bezig bent met wat precies van iemand een persoon 
maakt, stuit je vanzelfsprekend op morele problemen. Zo is er al heel 
wat onderzoek gebeurd bij psychopaten, waarbij heel wat weten-
schappers zelfs al volledige MRI-machines naar hun proefpersonen 
hebben gedragen om hun hersenen uitvoerig te kunnen bestuderen. 
Op die manier wisten ze te ontdekken dat criminelen met psychopa-
thische neigingen die vaak slechte beslissingen maken in hun leven 
ongewone zenuwverbindingen hadden in sommige delen van hun 
brein. ‘Een groot deel van de focus bij het verstaan van de oorzaken 
van misdaad is op sociale verbanden geweest,’ zegt psycholoog Adri-
an Raine daarover. ‘Dat is belangrijk, maar research uit hersenbeelden 
en genetica heeft getoond dat de helft van de variantie bij geweld 
kan toegeschreven worden aan biologische factoren.’

Daarbij wijst Raine erop dat tDCS in weinig lijkt op lobotomie en dat 
de techniek zou kunnen gezien worden als een manier om de voorste 
hersenen (terug) beter te verbinden aan de rest van het brein. 

Iemand als de controversiële Italiaanse neurochirurg Sergio Canavero 
gaat nog een stap verder. Volgens hem zou neurostimulatie experi-
menteel moeten worden toegepast op criminele psychopaten en 
op mensen die herhaaldelijke overtredingen achter de rug hebben, 
zonder ons te laten stoppen door wettelijke of ethische dilemma’s. 
‘Het  is van het allerhoogste belang om het “juist/fout”-circuit van [een 
crimineel] naar een modus te schakelen die niet storend werkt,’ liet 
de man al neerpennen. Zijn voorstel is om de ‘aberrante circuits’ van 
misdadigers via reeksen behandelingen met hersenstimulatie of via 
een systeem van ingeplante elektroden zowel te moduleren als vanop 
afstand in de gaten te houden. Het is niet het meest controversiële 
wat de man ooit heeft gezegd, want hij wil ook de eerste wetenschap-
per worden die erin slaagt om een volledige hoofdtransplantatie uit 
te voeren. 

En toch… Voor elke Frankenstein of Jekyll, lijkt er ook wel een filosoof 
of andere geleerde te zijn die grote bezwaren heeft tegen neuro-in-
terventie. Een van de meest voorkomende vragen is of gevangenen 
wel bewust en vrij van dwang kunnen kiezen om mee te doen aan 
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Noorderlaan 121     2030 Antwerpen   T: (+32) 03 541 96 37

www.livinroom121.be     follow us on 
  

liv_in_room_121

Bohemian Concept Store  •  ruim 4000m²
Meubelen & decorati e van over gans de wereld samengebracht in een uniek pand

OPEN: woensdag t/m zondag van 10h tot 17h

Bij ons kom je binnen en 
meteen overvalt het ontspannen, 

relaxe Ibiza gevoel je …

Wij helpen je graag om dit gevoel 
ook bij jouw thuis te realiseren. 

Spring zeker eens binnen!

Het Liv’in Room 121 team
x

Waan je op Ibiza 
in Antwerpen
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(neurologische) experimenten. Is het wel voldoende om hen te in-
formeren van de risico’s, hen een formulier te laten ondertekenen en 
hen te zeggen dat ze op eender moment mogen ophouden met de 
proef? Gevangenen hebben doorgaans immers aangeleerd om een 
sterke drang naar rehabilitatie te tonen. Als blijkt dat ze gemotiveerd 
zijn om hun leven te beteren, kunnen ze in sommige gevallen zelfs 
voorwaardelijk worden vrijgelaten. Bovendien houdt hun staat van 
gevangenschap op zich al een vorm van dwang in, waardoor er kan 
gedebatteerd worden of een vrijwillige deelname aan een experi-
ment wel zo ‘vrij’ is als we zouden willen geloven.  

Volgens professor Andrés Molero Chamizo zou de behandeling meer 
mensen uit de al overvolle gevangenissen kunnen houden. Wie toch 
in de gevangenis zit, zou minder vaak in opstand komen en zowel de 
sfeer als de algemene omstandigheden zouden wellicht sterk verbe-
teren. Tegenstanders wijzen er dan weer op dat een dergelijke voor-
uitgang er ook toe kan leiden dat regeringen minder geneigd zijn om 
het welzijn van gevangenen te verbeteren door de instellingen en het 
personeel zelf aan te pakken. Door de hersenen van de bewoners aan 
te pakken, wordt de verantwoordelijkheid volledig bij hen gelegd en 
niet bij het systeem, dat in bijna alle landen toe is aan modernisering 
en verbetering. 

Aan de ene kant van het debat staan filosofen als Julian Savulescu 
en Ingmar Persson, die vinden dat het onze menselijke plicht is om 
nieuwe tools – zoals medicijnen, operaties en andere behandelingen 
– te ontwikkelen om onszelf als ras moreler te maken. Het zou meteen 
ook kunnen voorkomen dat we slachtoffer blijven van het bekendste 
sociale dilemma binnen de menswetenschappen (‘in een poging om 

de eigen winst te maximaliseren, doet men de winst van de groep 
teniet’), waardoor oplossingen voor globale problemen als de kli-
maatverandering eindelijk naderbij zouden kunnen komen. Zo zou de 
mensheid kunnen gered worden voor de verschrikkelijke gevolgen 
van zijn eigen egoïstische en immorele daden.

Aan de andere kant staan mensen als bio-ethicus John Harris. Als de 
technieken om onszelf moreel te verbeteren beschikbaar worden, zul-
len sommigen beweren dat we moreel verplicht zijn om ze te gebrui-
ken, waardoor mensen zichzelf sociaal gedwongen zouden kunnen 
voelen om dergelijke medische behandelingen te ondergaan. Harris 
denkt zelfs dat een dergelijke ontwikkeling onze vrije wil zou kunnen 
doen eroderen door de mogelijkheid van onze hersenen om minder 
morele keuzes te maken – wat hij ‘de kostbare vrijheid om te vallen’ 
noemt – te verwijderen. 

En daar staan we dan, 66 jaar nadat Fahrenheit 451 van Ray Bradbury 
werd uitgebracht, 70 jaar nadat George Orwell 1984 schreef en 88 jaar 
nadat Aldous Huxley Brave New World pende. Nemen we het risico 
dat de dystopische visies van die auteurs bewaarheid worden, of kie-
zen we ervoor om in een betere wereld te gaan leven en onszelf voor 
onszelf te beschermen, terwijl we daarbij een stuk voorgeprogram-
meerde mensheid achter ons laten en kiezen voor nieuwe, geïndu-
ceerde software? Wij zijn er zelf nog niet uit, en jij? 

Dirk Vandereyken
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brasserie marie
welkom aan het water

Kom ook genieten van ons 
Grobbendonks Gras

Gastronomie aan 
de oevers van het 
Albertkanaal
 

I n ons restaurant en op ons terras is het puur ontspannen & 
genieten met zicht op het Albertkanaal. Hier belandt u in een 

andere werkeld, ver van de alledaagse drukte.

Te voet, met de fiets, met de wagen of zelfs met de boot, ben je 
steeds van harte welkom.

Klanten culinair verwennen, dat is voor ons elke dag weer een 
uitdaging.

In de keuken draait het volop om pure producten en eerlijke 
gerechten met verfijnde smaken. Daarnaast spelen we zoveel 
mogelijk in op de seizoenen.

Brasserie Marie is een begrip voor liefhebbers van schaal- en 
schelpdieren. Met ons groot homarium bent u steeds verzekerd 
van de dagelijks verse aanvoer van kreeft en oesters.

U bent ook altijd welkom voor koffie, thee, drankjes of een kleine 
en snelle hap.

Met de glimlach van ons gastvrije team geniet u van een heerlijke 
middag of avond.

Een uitgelezen adresje als u er écht even tussenuit wil.

Elke vrijdag Kreeftenfeest

Kreeftenmenu
Voorgerecht

½ kreeft Belle Vue
met ijsbergsla/gekookt eitje/mayonaise en cocktailsaus

Tussengerecht
Bisque van kreeft/garnituur uit de zee

Sorbet
Sorbet van groene appel/crumble van rode vruchten

Hoofdgerecht
½ kreeft à lʼarmoricaine/pasta & zeevruchten

Dessert
Dessert van het moment OF

Vanille-ijs/warme Callebaut chocolade OF
Assortiment hoevekazen samengesteld 

door kaasmeester Martens

Elke vrijdag € 55.00 ipv € 89.00 op andere dagen

Herentalse Steenweg 63, 2280 Grobbendonk | T: 014/500.444 | info@brasseriemarie.com | www.brasseriemarie.com
Openingsuren: ma - di gesloten | woe - vrij 12:00 - 22:00 | za 17:00 - 22:00 | zo 09:00 - 21:00

Elke zondag

Luxe-ontbĳ tbuff et à volonté
Geniet elke zondagochtend van een uitgebreid ontbijtbuffet 

naast de oevers van het Albertkanaal.

Verschillende verse fruitsappen Assortiment brood
Koffi e en thee à volonté Ovenverse pistolets
Carpaccio van rundsvlees Croissants
Vitello tomato Koffi ekoekjes en taart
Tomaat / Mozarella Hoevekazen
Gebakken spek Confi turen
Diverse eierbereidingen Ontbijtgranen
Verse dagsoep Yoghurt
Frikadellen en krieken Vers fruit
Boontjes in tomatensaus Ontbijtworstjes
Rösti aardappelen

Ontbijtbuffet à volonté €22,50/pp.
Ontbijtbuffet à volonté met glas Cava €25,50/pp.
Ontbijtbuffet à volonté met glas Champagne  €32,50/pp.
Kinderontbijt à volonté tot 12j  €10,00/pp.

LUNCHMENU AAN €29.50
Verkrijgbaar tussen 12u - 15u
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SMEGO
Smego is al bijna 35 jaar een familiebedrijf dat een 

begrip in kwalitatieve poorten, we maken maatwerk 
zoals vrijhangende schuifpoorten, draaipoorten en 

hekwerk. Gebogen of recht, modern of klassiek, er zijn 
oneindig veel mogelijkheden, of u kiest uit onze meer 

dan 500 modellen die we reeds hebben gemaakt. De 
nieuwste trends zijn de aluminium poorten vanwege 
de grote levensduur. Hiervoor hebben we een aparte 

atelier met moderne machines en eigen profielen 
ontwikkeld voor onze exclusieve vormgeving en 

modellen Al onze poorten worden dan ook in eigen 
atelier vervaardigd en hier gepoederlakt en daarna 

ook geplaatst door onze eigen techniekers.

Onze troef zijn de zelfontwikkelde en gebouwde motoren die on-
dergronds worden geplaatst en geluidsarm werken. Deze zijn van de 
sterkste in hun soort met gemiddeld 2x zo sterk dan de andere Itali-
aanse versies op de markt en bovendien waterdicht .

Wij plaatsen ook code klavieren, videofoons, brievenbussen en her-
stellen en onderhouden ook andere merken poortopeners. Of auto-
matiseren ook uw bestaande poort.

In onze showroom kan je terecht voor het bekijken van meer dan 30 
verschillende modellen poorten en alle toebehoren. Smego is ook 
echt de voorloper in het ontwikkelen van nieuwe modellen poorten 
en zorgt zo ook voor een mooi visitekaartje aan jou woning, zo heb-
ben we sinds vorig jaar ook een model in hout-loock waarbij er 100% 
houtnerf word geprint op de planken die niet te onderscheiden zijn 
van echte eik.

B E L L O  :  P O O R T E N

Smego

Hoge Mauw 500 
Arendonk

Tel.: +32(0)14.67.90.24
Fax: +32(0)14.67.74.25

E-mail: info@smego.be

www.smego.be

Hoge Mauw 500
Arendonk

✆ 014/67 90 24

Smego, de voorlopers in ontwerpen van nieuwe modellen

Alu / houtstructuur

Landelijke stijl    LED verlichting 

Showroom ook zaterdag geopend tot 15 uur 
en kortingen op alle demopoorten!

OOK OP ZOEK NAAR EEN TOPPOORT ?

tot 

-30%
korting

tot 

-30%
korting

nieuw

LED-lampjes
In de kleur van de poort
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max. €0,30/min.
STADSSCHOUWBURGANTWERPEN.BE 070 345 345

VOLLEDIGE KALENDER EN AANBOD VIP EN GROEPEN OP ONZE WEBSITE

Bianca Del Rio
23.08

Paw Patrol Live!
vanaf 30.08

Ish Ait Hamou
06.09

Ik en de Dirigent
25.09

Queen - The Unique Rock 
Symphonic Celebration

25.09

The Massachusetts Tour
27.09

The Music of Bond
05.10

Jevgeni Onegin
11.10

Il Trovatore
12.10

 /stadsschouwburgantwerpenmeer dan alleen een reclamebladKEMPENKL  KO
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SILENT WALLS
Terwijl er hard gewerkt wordt aan het Belgische wegennet, is stiptheid een ware uitdaging geworden. Rust vinden 

in je vertrouwde (t)huis is dan geen overbodige luxe. Silent Walls biedt daar ongetwijfeld de oplossing. Met hun 
gamma aan geluidswerende schermen wil Peter Welvis, zaakvoerder, helpen om geluidsoverlast van buitenaf – 

zowel in de tuin als binnenshuis - te beperken. Dit is ongetwijfeld dé ontbrekende schakel naar mentale rust.

In de prikkelrijke buurt gaat Silent Walls graag mee op zoek naar een 
passende oplossing. Peter gaat hier dan ook internationaal op zoek 
naar alternatieven, omdat de uitdaging te complex is om hier in ons 
land voldoende variatie te vinden. Geluidswerende panelen dienen 
immers aangepast te zijn aan de concrete situatie. Landen als Enge-
land, Nederland en Duitsland komen dan ook in het vizier. Alle mo-
dellen worden bij de respectievelijke fabrieken en leveranciers onder-
bouwd (uit)getest, ook labo-technisch.

Vanuit de eigen ervaringen met de problematiek staat het team van 
Silent Walls dicht bij de klant. Door de toenemende geluidsoverlast 
komen we immers hoe langer hoe minder tot mentale rust en ont-
lading, wat nefast is voor de gezondheid. In het bijzonder op deze 
laatste factor wordt de focus gelegd, met bijzondere aandacht voor 
‘de next generation’, (lees: onze toekomst). Kinderen in volle groei 
hebben zeker voldoende rust en ontspanning nodig, en waar kan 
dat beter dan in een rustige tuin, waarbij uw jonge spruit niet wordt 
opgeschrikt door voorbij denderende gevaartes?  Dat bouwpercelen 
schaarser en bevolkingsdichtheid groter wordt, versterkt dit effect al-
leen maar.

Silent Walls heeft een intens samenwerkingsverband uit de grond 
gestampt met Duitse fabrikanten.  De panelen worden van hieruit 
in groot formaat geleverd, het maatwerk wordt dan weer aan een 

gespecialiseerde Nederlandse partner uitbesteed. De ‘finetuning’ ge-
beurt dan bij Silent Walls zelf, alsook de installatie ‘on the field’ door 
hun gespecialiseerd plaatsingsteam. 

Dat Silent Walls voluit voor kwaliteit gaat, hoeft dan ook geen betoog 
en ook het marktconforme prijskaartje voor een op maat gemaakt sys-
teem is begrijpelijk. Het cliënteel van Silent Walls is zeer gevarieerd: 
ze werken zowel B2B als B2C (respectievelijk Business to Business en 
Business to Consumer, nvdr) . Het gamma is in zijn uitgebreidheid 
congruent aan elke omgeving, rijk aan diverse stimuli. 

Het gamma van Silent Walls is dan weer heel erg flexibel in meerdere 
betekenissen van het woord. Het is niet alleen onderhoudsvriende-
lijk en opmerkelijk ecologisch, er zijn ook heel pragmatische oplos-
singen bij bedacht. Het tekenende voorbeeld daarvan is ongetwijfeld 
de anti-graffiti coating. Aan de ene kant is elk product in het gamma 
stand-alone waardig, aan de andere kant is het ook nog eens combi-
neerbaar met het hele gamma!

Op de website (http://www.silentwalls.be) vind je alle informatie terug, 
een kijkje nemen in het filiaal in Kapellen is zeker ook opportuun… en 
misschien geniet jij ook van je verdiende rust, gewaarborgd door een 
systeem van Silent Walls! 
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Silent Walls

Merellaan 57, 2950 Kapellen
+32 3 297 12 28 | info@silentwalls.be | www.silentwalls.be

Quid aangepaste tekst???? 
(nog niet ontvangen)
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LANGER UITSLAPEN BLIJKT  
NIET TE WERKEN

‘Ik ga morgen eens uitslapen’: we hebben het allemaal al eens gehoord. Ook het concept van ‘slaap inhalen’ is 
wijd verspreid, maar – gelukkig – is het allemaal niet zo simpel. Om te kunnen recupereren van decennia aan 

onvoldoende slaap, zou enkele… weken langer slapen wel eens voldoende kunnen zijn. Wij leggen uit waarom.

Type

Eerlijk: mijn vriendin beweert wel eens dat ik een ‘type’ heb. Zelf heb 
ik altijd gedacht dat ik op allerlei soorten kenmerken kan vallen, maar 
wanneer Het Lief, mét hoofdletters, omdat ze – zoals dat tegenwoor-
dig doorgaans het geval is in moderne westerse relaties – me foto’s 
toont van mijn exen en me erop wijst dat ze allemaal slank zijn en 
gelijkaardige wangen hebben, moet ik toegeven dat er blijkbaar wel 
enkele fysieke eigenschappen zijn die ik blijkbaar aantrekkelijker vind 
dan andere. Als er echter één enkele gemeenschappelijke noemer is 
die de meesten gemeen hadden met elkaar, heeft die weinig of niets 
met uiterlijk te maken, maar wel met hoe graag mijn ex-vriendinnen 
slapen. Dat is namelijk héél graag. Bedtijden van 9 tot bijna 11 uur 

zijn hen niet vreemd, terwijl ik gezegend ben met een kort slaapritme 
en langer in bed liggen zie als tijdverlies. Erg romantisch klinkt het 
misschien niet, maar ik knuffel even graag al liggend als al staand of 
zittend… en de wetenschap lijkt aan mijn kant te staan. 

Factoren

Iets wat me altijd is bijgebleven uit de eindwerken die we moesten 
maken tijdens onze hypnoseopleiding, is de thesis van iemand die 
het fenomeen ‘slaap’ had bestudeerd. Daaruit bleek al dat we best niet 
te lang dutten, zodat we niet opnieuw in een diepe slaap vallen. Die 
maak je immers best af voor je wakker wordt. Sindsdien is er heel con-
flicterende informatie over slaap en slaappatronen gepubliceerd. Zo 

B E L L O  :  U I T S L A P E N

 ü Modern familiebedrijf met persoonlijk karakter

 ü Meer dan derti g jaar ervaring in de sector

 ü Persoonlijke veranda’s op maat

 ü Professioneel advies

 ü Van ontwerp tot bouw, afwerking en inrichti ng

 ü Inspirati e nodig? Bezoek onze toonzaal!

Langestraat 161 | Zandhoven | 03 484 66 38
openingsuren :

Ma 14.00 – 17.00 u. | Woe 14.00 – 20.00 | Vrij 14.00 – 17.00 u.| Za 10.00 – 17.00 u.
Buiten de openingsuren: op afspraak

 

www.allseasonsverandas.be 



70 BELLO LIFEstyle magazine  

beweren sommigen dat het natuurlijk is voor ons om na enkele uren 
wakker te worden en pas een tijdje later terug het bed op te duiken. 
Hoewel ze zich baseren op de manier waarop mensen vroeger leef-
den (’s nachts stond men vaak op om de dieren eten te geven), zijn we 
er tegenwoordig toch vrij zeker van dat nachtwerk een serieuze aan-
slag kan vormen op de gezondheid… maar welke factoren bepalen 
dan precies wat jouw beste slaapritme is?

1. Slaap-waak homeostase
De slaap-waak homeostase is een balancerend systeem dat ons laat 
weten wanneer het tijd is om te gaan slapen nadat we al een tijd-
je wakker zijn. Het helpt ons ook om die slaap voldoende uren vol 
te houden. Zonder deze eigenschap zouden we het meest alert zijn 
wanneer we wakker worden en zouden we ons daarna steeds ver-
moeider gaan voelen, maar dankzij onze slaap-waak homeostase ge-
beurt die overgang niet zo gradueel en kunnen we ons ook enkele 
uren na het opstaan genoeg concentreren.

Het homeostatisch systeem werkt als volgt: terwijl onze cellen door-
heen de dag energie opgebruiken, maken ze adenosine aan. Dat 
hormoon komt via onze bloedstroom in onze basale voorhersenen 
terecht, waar ze fungeren als een soort lichtschakelaar (cafeïne werkt 
bijvoorbeeld door de adenosinereceptoren in ons brein te blokke-
ren). Terwijl we slapen, hebben we minder energie nodig en zakt ons 
adenosineniveau.

2. Circadiaan ritme
Bijna alle levende organismen – inclusief planten – hebben ook een 
circadiaan ritme. Dat is een biologisch proces met een cyclus van 
ongeveer een dag (op aarde is dat dus 24 uur). Ook als we worden 
afgeschermd van bepaalde omgevingsfactoren, blijft onze innerlijke 
klok voortlopen, al kan die worden beïnvloed door getijden, klimaat, 
sociale omgeving, eigen gedrag, zonlicht, enzovoort. Het circadiaan 
ritme kent doorheen de dag pieken en dalen, maar volwassenen voe-
len zich meestal het meest vermoeid tussen 2 en 4 uur ’s ochtends en 
tussen 13 en 15 uur. Zoals we al eerder schreven, bestaan er echter 
wel ‘nachtraven’ voor wie die uren lichtjes naar later zijn verschoven 
en ook voor tieners liggen de zaken anders, waardoor ze al meestal 
moeilijk in slaap vallen voor 23 uur, met dipjes tussen (gemiddeld) 3 
en 7 uur ’s ochtends (die zelfs tot 9 of 10 uur kunnen duren) en tussen 
14 en 17 uur.

Deze biologische klok wordt gecontroleerd door onze nucleus supra-
chiasmaticus, een groep cellen die zich in de hypothalamus bevindt 
en die via de optische zenuwen onze ogen signalen geeft die ons ver-
tellen of het licht of donker is. Daarop versturen ze een signaal naar 
andere hersengedeeltes, van waaruit onze hormonen, lichaamstem-
peratuur, spijsvertering en andere functies die ons wakker of moe 
doen voelen worden gereguleerd. Zo beginnen we het ’s ochtends 
warmer te krijgen en maken we hormonen aan als cortisol, terwijl de 
vrijgave van melatonine wordt uitgesteld. 

Een verstoring van het circadiaan ritme kan allerlei problemen met zich 
meebrengen, zoals het ploegendienstsyndroom, het versnelde-slaap-
fasesyndroom, het vertraagde-slaapfasesyndroom, een onregelmatig 
slaap-waakritme en een niet-24-uurs-slaap-waakritme. Nachtuilen of 
‘avondmensen’ blijven sowieso bijna altijd wakker tot na middernacht. 
Ze zijn meestal intelligenter, creatiever en vinden ook vaker jobs die 
beter betalen dan gemiddeld, maar omwille van hun onconventio-
nele waakuren presteren ze soms minder goed op school of aan de 
universiteit. Heel wat beroemdheden zijn gekende avondmensen, zo-
als Fidel Castro, Bob Dylan, Carl Jung, Marilyn Manson, Prince, Barack 
Obama, J.R.R. Tolkien en John Travolta. 

Lang uitslapen werkt niet

Vroeger werd wel eens gezegd dat we idealiter 9 uur slaap nodig 
hebben, maar tegenwoordig is de leidraad eerder 7 tot maximum 9 
uur. 60% van de vrouwen slaagt er echter niet in om die hoeveelheid 
slaap te verzamelen, vaak omdat er ’s nachts moet opgestaan worden 
om borstvoeding te geven. Hoewel we een debet maken met al die 
verloren uren slaap, merken we het vaak zelf niet op: na een tijdje wor-
den we onvoldoende slaap gewoon en vergeten we dat we ons niet 
zo moe voelen, minder vlug geïrriteerd geraken en ons beter kunnen 
concentreren als we wél genoeg uren dodo kunnen doen.

Wie na het lezen van de bovenstaande paragraaf door heeft dat hij 
of zij beter wat langer in bed blijft liggen, hoeft niet te wanhopen: 
volgens de Harvard Medical School en andere wetenschappelijke in-
stituten moeten we geen interest betalen op onvoldoende slaap en is 
het ook niet nodig om ons slaapdeficit aan een ratio van 1:1 terug te 
betalen: goed nieuws voor mensen als deze journalist!

Wie daar niet aan komt, denkt vaak dat een beetje ‘bijslapen’ een oplos-
sing kan bieden. Dat is echter niet zo en eigenlijk is die vaststelling niet 
meer dan logisch. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je tientallen jaren 
telkens 2 uur te weinig hebt geslapen. Als je al die uren optelt, zou je 
dus alweer jaren extra moeten slapen… maar nadat jouw systeem 
weer in balans is, heb je natuurlijk geen baat meer bij die extra slaap. 
Daarom mag je die aantal uren zeker niet bij elkaar optellen, maar ge-
woon enkele dagen of weken slapen tot je jezelf voldoende uitge-
rust voelt. Cafeïne vermijden, niet te veel alcohol drinken, voldoende 
bewegen of sporten, voor een voldoende koele, rustige slaapplaats 
zorgen en net voor het slapengaan blauw licht van beeldschermen 
vermijden kan daarbij helpen. Kort dutten kan helpen, maar eigenlijk 
zijn dutjes te vermijden als je niet te weinig hebt geslapen. Hoewel ze 
voor vooral nachtuilen verkwikkend kunnen zijn, is het immers ook 
mogelijk dat ze het ons ’s nachts bemoeilijken om goed te slapen of 
ons slaapschema in de war kunnen brengen.

B E L L O  :  U I T S L A P E N

RESERVEER NU ONLINE
www.antwerpbowling.be

ONTDEK DE BESTE ROUTE OP 
www.slimnaarantwerpbowling.be

Ontdek ook onze

Ribbekes à volonté

OPENINGSUREN:

Ma: 18u00 – 23u00

Di: 13u30 – 22u00

Wo: 13u30 – 22u00

Do: 13u30 – 22u00

Vr: 13u30 – 00u00

Za: 12u00 – 00u00

Zo: 11u00 – 20u00

Blancefl oerlaan 181 C

Antwerpen (LO)



72 BELLO LIFEstyle magazine  

Hier een aantal richtlijnen op een rijtje:

1. Kort slaaptekort
Als je over de loop van een week 10 uur slaap hebt gemist, kan je ’s 
weekends 3 tot 4 uur extra slapen en tijdens de week daarna 1 of 2 
uur per nacht meer slapen om er weer helemaal bovenop te komen.

2. Langdurig slaaptekort
Als je al decennialang te weinig slaapt, kan het wel enkele weken du-
ren voor je weer herstelt. Gewoon de alarmklok uitzetten en het aan 
jouw lichaam overlaten om wakker te worden is voldoende. Probeer 
niet nog langer in bed te blijven omdat je denkt dat je die extra uren 
nodig hebt. Aanvankelijk zal je misschien 12 uur per nacht slapen, 
maar na enkele weken zal je wellicht weer een normaal slaappatroon 
hebben ontwikkeld. Voorwaarde is natuurlijk dat je jezelf daar dan aan 
houdt en niet weer een slaapdeficit begint op te bouwen. 

Niet te kort, maar zeker ook niet te lang

Dat voldoende slaap nodig is, staat alvast buiten kijf. Psychologen 
geraken het er niet over eens hoe (REM-)slaap ons psychologisch 
beïnvloedt en of we onze slaap gebruiken om dingen te verwerken 
of niet, maar in een slaapdeprivatie-onderzoek aan de University Of 
Chicago ontdekte men wel dat studenten die 6 dagen lang maar 4 
uur per nacht sliepen begonnen te lijden aan hogere bloeddruk, ho-
gere niveaus cortisol ontwikkelden en maar de helft van het reguliere 
aantal antilichamen aanmaakte wanneer ze een griepvaccin kregen 

toegediend. Om ethische redenen is het moeilijk om mensen nog 
langer wakker te houden, maar als je weet dat de studenten ook nog 
eens insulineresistentie leken te ontwikkelen (een voorloper van type 
2-diabetes), begrijp je al snel waarom chronisch slaaptekort ook wordt 
geassocieerd met een verhoogd risico op obesitas, hartziekte en be-
roerte. Uit andere research blijkt trouwens ook dat ook cognitieve en 
geheugentaken eronder lijden.

Te lang slapen is ook erg schadelijk. 2% van de bevolking bezondigt 
zich eraan. Niet zelden gaat het om introverte mensen, wat betekent 
er een kans bestaat dat er bepaalde chemicaliën in de hersenen ont-
breken of dat ze niet voldoende worden vrijgelaten. 10 tot 12 uur 
slapen per nacht kan in ieder geval leiden tot allerlei nare toestan-
den: volgens het Journal of the American Heart Association zorgt een 
nachtelijke slaap van 10 uur vergeleken met een nachtrust van 7 uur al 
voor een verhoogde sterfkans (+30%), een hoger risico op een beroer-
te (+56%) en een hogere kans om hartziekten te ontwikkelen (+49%). 
Het is meteen een van de redenen waarom 7 een nieuw magisch cij-
fer lijkt te worden voor wie aan de ene kant voldoende wilt slapen en 
aan de andere kant zoveel mogelijk uit zijn of haar dag wil halen. 

Moraal van het verhaal: probeer ‘normaal’ te slapen, maar verschuif het 
uur waarop je in bed kruipt naar voren als je een ochtendmens bent 
en naar achteren als je een nachtuil bent. Good luck!

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  U I T S L A P E N
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OPTIEK VAN RANST
2 jaar geleden namen Stefanie Sebrechts en Dieter Adriaensen de optiekzaak ‘Van Ranst’ over in hartje Schoten. 

Een pareltje aan exclusiviteit waar je terecht kunt voor zoveel meer dan alleen maar dat ene montuur of die glazen 
waar je naar op zoek bent.

67 jaar geleden richtte vader Van Ranst de zaak op. Hij was toen pi-
onier en het aanbod reikte verder dan brillen. Zo kon je bij hem ook 
voor klokken terecht. Zijn zoon kwam in de zaak en leidde de speci-
aalzaak op zijn beurt bijna 30 jaar. Toen deze laatste op 58-jarige leef-
tijd overleed, stapten Stefanie en Dieter in het verhaal: Jos (vader van 
Patrick en oprichter) is meteen gerustgesteld dat de zaak in goede 
handen is. Stefanie heeft immers 15 jaar ervaring als opticien en volg-
de destijds zelf opleiding bij Peter Van Ranst in Mechelen, broer van 
Patrick! Alles gebeurt om een reden, zeggen ze dan. 

Bij de overname, nu 2 jaar geleden, besluiten Stefanie en Dieter om 
aan innovatie te doen. Zo worden het atelier en de oogmeetruimte 
volledig vernieuwd. Ook de meetapparatuur wordt nieuw aange-
kocht.

Vandaag de dag gaan ze voluit voor exclusiviteit. Zo stellen ze zelf hun 
collectie samen op de optiekbeurzen van deze wereld: zo bezoeken 
zij jaarlijks Parijs, Milaan, München,… Hier hebben ze rechtstreeks 
contact met leveranciers en daardoor kunnen ze merken en nieuwig-
heden exclusief in Schoten aanbieden zoals Stefanie haar persoonlijke 
collectie “Vic & Oliv”, vernoemd naar hun kinderen..

Mee in het verhaal van de klant stappen is een andere belangrijke fac-
tor waar Stefanie en Dieter op inzetten. Naast het standaardaanbod 
van elke optiekzaak (inclusief oogmeting). De ‘goal’ is dan ook abso-
lute klantentevredenheid. Daarbij is ‘sales’ zeker niet prioritair. Om het 
met de woorden van Dieter zelf te zeggen: ‘Het gaat om het verko-
pen van die tweede bril’. De missie is dan ook maar geslaagd als de 

klanten terugkomen. En zo zijn er al heel wat voorbeelden. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de klant die al een aantal glazen probeerde. He-
laas is ze hiermee nog niet geholpen. Optiek Van Ranst by Stefanie 
Sebrechts maakt dan ook een afspraak voor haar bij de glasleverancier 
zelf, die bijkomende onderzoeken zal doen. Als zelfstandigen weten 
Stefanie en Dieter maar al te goed dat openingsuren soms een grote 
uitdaging zijn als consument. Daarom kan je in sommige gevallen ook 
op afspraak terecht buiten de uren om. Ook daar zie je dus net dat 
extra beetje service.

Om nog beter te kunnen antwoorden op de klantvraag werkt Op-
tiek Van Ranst samen met Essilor, één van de meest toonaangeven-
de glasleveranciers en marktleider in zijn soort en ook bekend voor 
de ooginstrumenten voor opticiens en de medische wereld. Op zijn 
beurt blinkt het met Varilux uit in het gamma van multifocale glazen.

Optiek Van Ranst heeft een doorgedreven samenwerkingsverband 
met LensOnline. Naast een betrouwbaar lenzenaanbod volgens ze 
daar regelmatig bijscholing.

Ook voor uw jonge spruiten is er plaats bij Optiek Van Ranst! Niet al-
leen werd de kindercollectie uitgebreid, uw oogappels mogen zelf 
meekijken hoe de brillenglazen worden geslepen in het atelier. Daar 
waar mogelijk mogen zij zelfs helpen en krijgen dan ook een ‘diploma’ 
mee van deze unieke belevenis. Dit ongeziene initiatief krijgt heel veel 
positieve respons. 

Ga daarom zeker de wereld door een andere bril bekijken en 
stap even binnen bij Optiek van Ranst; Markt 24, 2900 Schoten!

B E L L O  :  O P T I E K

ONZE  C OLLECT I ES
Theo • Orgreen • Chloé • Monoqool • Cazal • Lamarca • Feb31 • Götti • Dutz • Silhouette • Etnia 

Barcelona • Prada • Ray-Ban • Dabrach! • Polo Ralph Lauren  • Dick Moby • Serengeti • Lafont 
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Markt 24, B-2900 Schoten • Tel 03/658.51.27 
Di-Vr 10u00 – 12u30 / 14u00 – 18u00 • Za 10u00 – 16 u00 • Zo-Ma gesloten 

Geen tijd tijdens de openingsuren? Maak een afspraak via zien@optiekvanranst.be  
 facebook.com/optiekvanranst.be  www.optiekvanranst.be  

Persoonlijke service & garantie – Deskundig oogonderzoek – Gratis onderhoud van uw bril

Uw ogen verdienen de beste zorg
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5 MANIEREN WAAROP WE ZELF  
DE EVOLUTIE AAN HET  

VERANDEREN ZIJN
Nee, deze journalist heeft geen hoge pet op van de biologische evolutieleer. Die lijkt immers vaak te steunen 

op ad hoc verklaringen waarbij bepaalde oorzaak-gevolgrelaties te snel worden aangenomen. Dat zowel 
dier- als plantsoorten wel evolueren, staat echter buiten kijf. Straffer, nog: het lijkt er steeds meer op dat ons 
eigen menselijk gedrag ervoor aan het zorgen is dat we met z’n allen sneller evolueren dan ooit. Hier enkele 

opmerkelijke voorbeelden.

1. Dieren en hun jongen
Het kan maar een indruk zijn, maar soms denken we dat je écht krank-
zinnig moet zijn om aan bepaald wetenschappelijk onderzoek te be-
ginnen. Wij zouden in ieder geval graag eens spreken met de weder-
helften van de geleerden die op een dag thuiskwamen en doodleuk 
verkondigden: ‘Hé, schat, ik heb besloten om de volgende 10 jaar naar 
rode eekhoorns te kijken’. Dat is echter wat er moet gebeurd zijn toen 
er beslist werd om een aantal van die diertjes vier generaties lang in 
de gaten te houden. Jarenlang was er weinig boeiends te vertellen, 
maar uiteindelijk volgde er dan toch een uitzonderlijke ontdekking, 
namelijk dat de jonge wijfjeseekhoorns 18 dagen vroeger bevielen 
dan hun overgrootmoeders.

‘Tijd om onze kennis statistiek nog eens boven te halen,’ moeten de 
vorsers hebben gedacht. Er werd een barrage aan formules losgelaten 
op de verzamelde data om zo de gedragsveranderingen die veroor-
zaakt waren door individuele flexibiliteit te kunnen onderscheiden van 
genetische wijzigingen, waarbij de frequentie van bepaalde genen 
van generatie op generatie hoger wordt. Het resultaat is duidelijk: de 
natuur is eekhoorns zo aan het programmeren dat ze sneller kleintjes 
krijgen dan vroeger. Die babyeekhoorns hebben een voorsprong op 
bijna-leeftijdsgenootjes die iets later geboren worden: tegen de tijd 
dat de herfst eraan komt zijn ze groter en onafhankelijker, waardoor ze 
ook gemakkelijker voedsel kunnen bemachtigen om te verstoppen. 
Het doet alvast de hoop heropleven dat de dierenwereld zich op tijd 
zal kunnen aanpassen, voor het te laat is en de opwarming van de 
aarde voor nog meer uitstervende diersoorten zorgt.

B E L L O  :  E V O L U T I E
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In Zweden zijn onze Scandinavische vrienden overigens duidelijk 
niet tuk op vegetariërs, veganisten, dierenactivisten en pacifisten: ze 
jagen immers nog steeds op beren. Die lijken echter door te hebben 
dat het wettelijk verboden is om te schieten op mamaberen die hun 
berenjongen aan het opvoeden zijn. De slimme mamaberen hebben 
daardoor beslist om hun kindjes iets langer bij zich te houden… nu ja, 
als een volledig jaar ‘iets langer’ is. Wat er met de afwezige papaberen 
gebeurt, laten we liever aan de verbeelding over. Je weet maar nooit 
of er gevoelige mensenkindjes aan het meelezen zijn. 

2. Kortere winters, langere zomers

We kunnen het nu al merken, maar de trend zal zich volgens meteo-
rologen voortzetten: het wordt jaarlijks sneller warm dan vroeger. Dat 
lijkt goed nieuws als je in een stad als Chicago woont, maar het bete-
kent ook een ramp voor heel wat trekvogels. Die laten hun migratie 
leiden door de lengte van de dagen tijdens hun winter, maar zouden 
nu op hun broedplaatsen kunnen neerstrijken terwijl de planten die 
ze nodig hebben om te overleven mogelijk al niet meer beschikbaar 
zullen zijn. 

Omdat er voorspeld wordt dat de lentes in 48 Amerikaanse staten te-
gen 2100 maar liefst weken eerder zullen beginnen, worden er ook 
‘valse lentes’ verwacht, waarbij sommige slapende planten kunnen 
denken dat het tijd is om wakker te worden. Eenmaal het dan weer 
afkoelt, riskeren de planten te bezwijken aan het winterweer. 

3. Menselijke mutaties

Een van de gekendste menselijke mutaties, is wellicht de capaciteit 
om melk te drinken. Hoewel het grootste deel van de wereldbevol-
king (65%) daar niet toe in staat is, zorgt een mutatie die 5000 tot 
10.000 jaar geleden voor het eerst in Europa opdook dat heel wat 
mensen tegenwoordig hun leven lang lactase produceren – een 
enzym dat melksuiker afbreekt, zodat hij gemakkelijker kan verteerd 
worden. Overigens zijn we het enige zoogdier dat hiertoe in staat is, 
met onze excuses aan alle melkkoeien, schapen en geiten ter wereld. 

Het eindigt allemaal echter niet bij melk drinken. Zo kan de gemiddel-
de persoon ongeveer 30 seconden lang zijn of haar adem inhouden. 
De Bajou uit het zuidoosten van Azië kunnen dat echter… tot 12 mi-
nuten lang! Deze supervissers leven al 1000 jaar lang op huisboten en 
duiken tot 70 meter om voedsel te zoeken. Daardoor zijn hun milten 
50% groter dan gewoonlijk. Het resultaat: 10% meer zuurstof in het 
bloed!

Alsof het nog niet genoeg is dat we als enige wezen op aarde melk 
kunnen drinken en dat sommigen onder ons over het uithoudings-
vermogen van Aquaman lijken te beschikken, hebben onderzoe-
kers vastgesteld dat heel wat Zuid-Afrikaanse vrouwen een mutatie 
hebben in het gen HLA-B27, waardoor ze resistent(er) zijn geworden 
aan HIV. Daardoor duurt het veel langer tot die aandoening zich ont-
wikkelt tot AIDS, terwijl sommige vrouwen zelfs helemaal geen AIDS 
meer krijgen. Straf.

4.Dieren en licht

Onze conventionele wijsheid zegt ons dat spinnen normaliter erg 
trouw zijn aan donker. Niet toevallig, dus, dat fictie hen vaak duistere 
motieven toedicht, van Spider Queen Lolth uit de Forgotten Realms 
van Dungeons & Dragons tot Shelob uit The Lord of the Rings. In de 
jaren negentig merkte arachnoloog (ja, dat is dus wel degelijk een be-
roep, blijkbaar) Astrid Heiling eerder toevallig op dat de spinnen op 
haar plaatselijke voetgangersbrug graag bleven hangen aan de goed 
verlichte handrails in plaats van donkere hoekjes en compartimenten 
op te zoeken. Uit verder onderzoek bleek ook nog eens dat spinnen 
tegenwoordig echt van fluorescerende lichten houden. Dat is immers 
ook waar al die lekkere stadsinsecten door gefascineerd geraken. Het 
resultaat: de spinnen die afkomstig zijn van voorouders die het helde-
re licht van de stad tolereerden en die daardoor zijn geëvolueerd naar 
lichtminnende geleedpotigen, vangen maar liefst 4 keer zoveel prooi. 

Aan de andere kant van het verhaal zijn er de motten, die collectief 
geobsedeerd lijken door heldere lichten. Sommige stadsmottenclans 
die in stedelijke gebieden leven waar er haast voortdurend lichten 
branden, hebben echter geleerd om hun verslaving het hoofd te bie-
den en blijven net wég van de lichtbron, met een veel hoger overle-
vingspercentage dan hun landelijke neven en nichten.

5. Lichamelijke mutaties

De coolste mutaties zijn natuurlijk die waarbij een duidelijke fysieke 
verandering te zien is… zoals de veel grotere poten en langere la-
mellae (de haartjes waarmee Spider-Man zich aan flatgebouwen vast-
houdt) die stedelijke anolehagedissen hebben ontwikkeld. Daarmee 
kunnen ze zich voortbewegen op muren of ramen – iets wat hun ne-
ven uit het platteland niet kunnen. 

In Amerika hebben klifzwaluwen er dan weer genoeg van dat ze 
voortdurend worden overreden of aangereden door auto’s, trucks en 
andere menselijke uitvindingen. Omdat ze niet meer willen bijdragen 
tot de statistieken (in de Verenigde Staten sterven jaarlijks ongeveer 
80 miljoen vogels aan de gevolgen van aanrijdingen), hebben ze op 
nauwelijks 100 jaar tijd kortere vleugelspannen ontwikkeld, waardoor 
ze in kleinere ruimtes kunnen manoeuvreren en waardoor hun vleu-
gels een minder groot doelwit vormen voor rednecks en vrachtwa-
genchauffeurs…

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  E V O L U T I E

In synergie met de prachtige natuur in het Nationaal Park Hoge Kempen, omringt Elaisa u met verschillende stijlen, geometrische vormen, 
kristallen en symbolen uit oude wereldculturen. In Elaisa draait alles om jouw welzijn, beleving en levensenergie.

Ons aanbod, bijzonder in Europa, gaat veel verder en dieper dan de traditionele wellness:

 - 10 sauna’s o.a. een ondergrondse Maya-sauna, 3 kristalsauna’s, 
ceremoniesauna,  temazcal en verschillende opgietsauna’s,…

 - 4 baden o.a. een energetische fl oating pool, Kneipp-baden en een 
buitenwhirlpool

 - Zonneweide
 - Modderbaden
 - 16 behandelruimtes
 - Hamam
 - Laconium
 - Klankconcertruimte

 - Zen- en kristal relaxruimte
 - Yoga shala
 - Workshopruimte
 - Wellnessrestaurant
 - Sushi-restaurant
 - Wellnessbehandelingen met natuurlijke producten
 - Multidisciplinair aanbod van holistische therapieën
 - Een toegewijd team met persoonlijke aandacht voor jouw welzijn
 - Ruim 7.000m2 ontspanning, rust en privacy in de natuur 

Neem actief deel aan workshops, themadagen, wellness- en holistische behandelingen. 

Geniet van een unieke, natuurlijke wellnessbeleving!

Elaisa Energetic Wellness - Nationaal Parklaan 7 - 3650 Dilsen-Stokkem- België 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.elaisawellness.com en volg ons via  en 
CONTACT   www.elaisawellness.com - info@elaisawellness.com

CONNECT TO YOUR INNER NATURE

VOORZIENE OPENING 31 AUGUSTUS 2019
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HOE ONS UITERLIJK ONS WERK 
BEÏNVLOEDT

Het wordt stilaan traditie bij Bello Magazine om komaf te maken met mooie, maar helaas onware mythes rond hoe 
wij als mens in elkaar zitten. De waarheid blijkt jammer genoeg maar al te vaak weinig fraaie dingen te onthullen 

over de manier waarop we beslissingen maken. Of, beter gezegd: we beslissen niet zelden op basis van – al dan 
niet onbewuste – voorovertuigingen, vooronderstellingen en vooringenomenheden. Toen we op het idee kwamen 

om een artikel te schrijven rond hoe ons uiterlijk onze carrière mee bepaalt, hoopten we om voor een keertje wat 
romantischer nieuws te kunnen melden. Beslis zelf maar of dat ook het geval is (tip: als je nu denkt dat het ons is 

gelukt, kan jouw mensenkennis zeker eens een opfrissertje gebruiken).

We willen het zelf

Dat we niet noodzakelijk een rooskleurige bril opzetten om naar ons-
zelf of anderen te kijken, wordt geregeld bewezen door onze Britse 
vrienden. In een enquête van CV-Library waarbij 1.040 werkers uit het 
Verenigd Koninkrijk werden ondervraagd, bleek dat 7 op de 10 van 
hen vond dat de manier waarop iemand eruit ziet zijn of haar carrière-
mogelijkheden beïnvloedt. Volgens de respondenten beïnvloedt het 
uiterlijk de kansen om aan werk te geraken (78,9%), de manier waarop 
de collega’s iemand zien (55,2%), de kansen op promotie (33,7%), of 
de baas iemand graag heeft (30,4%), hoe gaat er kan onderhandeld 
worden (28,2%) en het salaris (23,3%). Desondanks vond 75,8% dat we 
niet ons uiterlijk moeten veranderen om een job te bemachtigen en 
vond 44,7% dat er meer dan een persoon moet beslissen over het al 
dan niet aannemen van een nieuwe werknemer.

De resultaten kunnen dan wel overwegend pessimistisch zijn, ze 
weerspiegelen wél de werkelijkheid. Er is immers al herhaaldelijk we-
tenschappelijk aangetoond dat ons uiterlijk wel degelijk onze kansen 
op werk beïnvloedt en op zich schat een groot gedeelte van de men-
sen dat dan ook correct in.

Ons gezicht telt mee

Wetenschappelijke bevindingen worden in onze gemediatiseerde 
wereld steeds vaker medegedeeld door de vorsers die het onderzoek 
zelf uitvoerden. Als die ook daadwerkelijk weerklank willen vinden 
bij leken, zorgen ze er volgens onderzoek best voor dat ze duidelijk 
praten, beelden of beeldspraak gebruiken, het juiste jargon hanteren 
en… knap zijn. 

In een studie die werd uitgevoerd door een team van Princeton Uni-
versity werden de proefpersonen in drie groepen verdeeld. Iedereen 
kreeg foto’s van dezelfde (echte) fysici en genetici, die samen in to-
taal werkzaam waren aan 200 verschillende universiteiten. Een groep 
moest daarbij de gezichten beoordelen op een aantal sociale eigen-
schappen (zoals intelligentie), intelligentie en geschatte leeftijd en 
de andere twee groepen moesten aangeven hoe geïnteresseerd ze 
zouden zijn in het onderzoek van elke individuele wetenschapper of 
in hoeverre de persoon op de foto accuraat en belangrijk onderzoek 
uitvoerde. Het resultaat was verbluffend. Hoewel huidskleur, gender 
en leeftijd geen effect hadden op hoe geïnteresseerd de proefper-
sonen waren in iemands werk, bleek het uiterlijk zeer veel invloed te 
hebben. Ook hoe moreel en competent iemand overkomt, waren be-
langrijke factoren, maar die zijn dan weer gedeeltelijk verbonden aan 
hoe knap iemand is. 

Straffer: hoe hoger een gezicht scoorde op gepercipieerde moraliteit 
en competentie, hoe meer de deelnemers aan het onderzoek vonden 
dat ze ook kwaliteitsvol onderzoek verrichtten… maar hoe mooier de 
foto’s werden bevonden, hoe minder proefpersonen vonden dat de 
wetenschappers in kwestie ook degelijk werk afleverden. Met andere 
woorden: we willen meer horen en zien van mooie wetenschappers, 
maar we vinden dat lelijkaards beter onderzoek verrichten! 

Overigens werd er op het gebied van kwaliteit wél een effect gevon-
den van geslacht en van huidskleur, maar niet noodzakelijk wat je 
zou verwachten. Het onderzoek van vrouwen wordt een heel klein 
tikkeltje minder vertrouwd, maar we nemen aan dat wetenschappelijk 
nieuws dat van gekleurde of oudere mensen komt, meer kans heeft 
om van een goede kwaliteit te zijn. Ook volgende onderzoeken, waar-
bij artikels en video’s moesten gepaard worden aan gezichten, bleken 
gelijkaardige resultaten te bekomen. Om het enigszins overdreven uit 
te drukken: je bent best een fysiek knappe leraar die onderzoek van 
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lelijke wetenschappers moet doorgeven. 

Mooie mensen = mooie toekomst?

In vier onderzoeken die in 2017 werden gepubliceerd door de Ame-
rican Psychological Association mochten 750 mensen, waaronder zo-
wel universiteitsstudenten als managers die effectief zelf vaak moeten 
beslissen of iemand wordt aangenomen of niet, de profielen van po-
tentiële werknemers beoordelen. Daaruit kwam duidelijk naar voren 
dat mooie mensen méér kans hebben om te worden gekozen boven 
een lelijker iemand met dezelfde kwalificaties… tenzij het om weinig 
benijdenswaardig werk gaat. Blijkbaar zijn de meeste mensen het er-
over eens dat bedden opmaken, werk in warenhuizen en werken bij 
een klantendienst garant staat voor een – excusez le mot – kutjob en 
daar horen minder knappe mensen bij. 

De vooronderstelling lijkt te zijn dat mooie mensen ook een mooi-
ere toekomst verwachten en dus snel ontevreden zouden zijn met 
‘gewoner’ werk. Daartegenover staat dan weer het idee dat vrouwen 
en mannen die gepest werden om hun uiterlijk sneller content zullen 
zijn met jobs waar hun mooiere medemensen de neus voor zouden 
ophalen. Natuurlijk is dat niet waar: er zijn allerlei redenen waarom 
onknappe personen ambitieus mogen zijn of waarom bloedmooie 
dames en heren aan de slag zouden willen gaan als huishoud(st)er 
of magazijnier. Bovendien kunnen we ons maar al te goed inbeelden 
waarom dat voor velen van ons wél leuke jobs zouden zijn… alleen is 
de perceptie erover gemiddeld genomen behoorlijk negatief.

Mannen zijn de pineut

Een vaak voorkomend misverstand dat we vooral bij dames aantref-
fen, is dat vrouwen veel meer op hun uiterlijk worden beoordeeld dan 
mannen. De realiteit blijkt echter anders te zijn, want ook mannen 
moeten erop hopen goed genetisch materiaal te hebben geërfd als 
ze ambitieus en competent willen overkomen. Uit een onderzoek van 
de Robert H. Smith School of Business van Maryland bleek echter dat 
schoonheid een mes is dat aan twee kanten snijdt. Wanneer een man-
nelijke sollicitant fysiek knap was, had hij méér kans om gekozen te 
worden als het om werk in teamverband ging… maar minder kans als 
hij werd gezien als mogelijke concurrent. We willen dus wel samen-
werken met knappe mannen, maar omdat we hen zien als competen-
ter dan onesthetische exemplaren, voelen we ons ook gemakkelijker 

bedreigd door hen als we denken dat ze onze positie zouden kunnen 
overnemen.

Leuk weetje: in tegenstelling tot wat sommige feministische groe-
pen beweren, geldt het effect niet voor vrouwen. Dat lijkt dan weer 
te komen doordat het stereotiepe verband tussen aantrekkelijkheid 
en competentie veel geprononceerder is bij mannen, terwijl het voor 
vrouwen gemengder is. 

Vrouwen zijn de pineut

Niet dat we beweren dat er geen seksisme is onze maatschappij, in-
tegendeel: een studie die werd uitgevoerd aan de Franse universiteit 
van Paris-Sorbonne toonde al aan dat vrouwen die kledij aanhadden 
met een lagere nekuitsnijding (dus, met een diepere decolleté)… VIER 
keer meer kans hadden om uitgenodigd te worden op een gesprek 
voor een boekhoudingspositie en VIJF keer meer kans om zichzelf 
persoonlijk te komen voorstellen op een gesprek voor een salesposi-
tie. Dat zijn natuurlijk hallucinante cijfers, al zijn we niet zeker hoeveel 
dames ook daadwerkelijk de job zouden gekregen hebben. Dat 75% 
van de potentiële werkgevers (wellicht overwegend heteroseksuele) 
mannen waren, zal waarschijnlijk ook niet vreemd zijn aan de resul-
taten. 

Mannen zijn best lang, vrouwen slank

Dat lange mannen en minder omvangrijke vrouwen het vaker tot 
leidinggevende posities schoppen, is al langer geweten. Aan de Uni-
versity of Exeter was men echter ook benieuwd naar hoe sterk die 
eigenschappen worden vertaald naar salaris. 

Even een kanttekening voor we verder gaan: als coach krijgt onder-
getekende journalist geregeld kleine mannen over de vloer die te 
kampen hebben met te weinig zelfvertrouwen, of die vinden dat ze 
minder positief worden beoordeeld dan hun langere collega’s. Nu kan 
je hen dat natuurlijk – grotendeels terecht – uit hun hoofd proberen te 
praten, maar de reden waarom dergelijke angsten zo hardnekkig zijn, 
is omdat ze jammer genoeg op een kern van waarheid berusten. Een 
harde kern van waarheid.

Wat blijkt immers? Voor elke 6,3 cm boven de gemiddelde lengte 
verdienen mannen jaarlijks gemiddeld 1.250 Britse pond (momenteel 
1.468 euro) meer. Vrouwen verdienen dan weer ongeveer hetzelfde 
bedrag minder per 6,4 kilo overgewicht dat ze met zich meedragen. 
Het meest opmerkelijke van het onderzoek is dat er een gedeeltelijk 
causaal verband is: de lengte van mannen en het gewicht van vrou-
wen veroorzaken een lagere socio-economische status en niet omge-
keerd. Er zijn twee mogelijke factoren in het spel: de inschatting van 
anderen én het zelfvertrouwen van de personen in kwestie. Toch maar 
goed dat die kleinere mannen coaching of therapie opzoeken als ze 
het gevoel hebben dat hun lengte het zelfbeeld beïnvloedt. 

De moraal van het verhaal? Die moeten we je helaas schuldig blijven, 
want met moraliteit heeft al het onderzoek dat we in dit artikel heb-
ben beschreven weinig te maken. Slaap lekker.

Dirk Vandereyken
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WETENSCHAPPERS SLAGEN ERIN 
OM VARKENSHERSENEN TERUG TOT 

LEVEN TE WEKKEN
BrainEx. Het klinkt als een mengsel waarover je verwacht te lezen in een cyberpunkroman of het soort middel dat 
je wel eens ziet in een film waar Keanu Reeves graag in opduikt, alsof het verhaaltechnisch ergens tussen Altered 

Carbon, A Scanner Darkly, Shadowrun, Dark Conspiracy, Fates Worse than Death en Neuromancer in ligt… maar 
het goedje bestaat écht en wordt gebruikt om (varkens)hersenen terug tot leven te wekken. Hebben we niet al 

eens gezegd dat veel dingen die we ooit in onze sciencefictionverhalen voorspelden inmiddels bewaarheid zijn 
geworden? Ja, toch?

Wat we dachten te weten…

Omdat we ook na een hartfalen gewoonlijk nog een tijdje bij bewust-
zijn blijven en ons denken zich toch duidelijk in het brein bevindt, zijn 
we het met z’n allen al vele decennia eens dat we overleden mogen 
verklaard worden als we hersendood zijn. Alleen heeft een team on-
der leiding van ene Nenad Sestan, een neurowetenschapper van de 
Yale School of Medicine, in april bewezen dat die overtuiging mis-

schien wel eens moet herbekeken worden. In de woorden van Stuart 
Younger en Insoo Hyun, de experts die de commentaar in het toon-
aangevende vakblad Nature verzorgden: ‘De studie daagt onze sinds 
lang bestaande aannames uit dat grote zoogdierhersenen enkele 
minuten nadat het bloed stopt met te circuleren onherstelbaar zijn 
beschadigd. Ze doet ook de mogelijkheid dagen dat onderzoekers 
beter zouden kunnen worden in het redden van iemand hersenen, 
zelfs nadat het hart en de longen zijn gestopt met te werken.’ Wow.

B E L L O  :  W E T E N S C H A P
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Wat er normaliter gebeurt? Na de dood ontspannen alle spieren in het 
menselijk lichaam zich, waardoor de oogleden kunnen openblijven, 
de pupillen verwijden en de ledematen alle spanning verliezen. Nadat 
het hart enkele minuten is gestopt, begint het bloed uit de kleinere 
aders in de huid te draineren en begint het lichaam bleker te worden. 
De lichaamstemperatuur begint langzaam te dalen, waarna livor mor-
tis optreedt. Het bloed loopt dan naar de lichaamsdelen de het dichtst 
bij de grond zijn en vormt postmortem plekken. In het (gemiddeld) 
derde uur, treedt uiteindelijk rigor mortis op en verstijven alle spieren. 

Wat is er nu precies gebeurd?

De wetenschappers gebruikten 32 hersenen van dode varkens uit een 
vleesfabriek. Die koppelden ze vervolgens aan het BrainEx-systeem, 
dat fungeerde als een kloppend hart, waardoor de bloedvaten in de 
hersenen werden doorspoeld met een bloedachtige vloeistof. Die her-
stelde een aantal functies van de bloedvaten en herstartte een serie 
chemische reacties in bepaalde hersencellen die cruciaal zijn voor het 
overleven van levende organismen. Sommige cellen begonnen zelfs 
opnieuw op medicijnen te reageren en de weefselmonsters toonden 
achteraf hernieuwde elektrische activiteit in sommige neuronen. Dat 
is uitzonderlijk, want tot dan toe werd aangenomen dat die activiteit 
na de dood niet meer mogelijk was. 

Zomaar de doden terug tot leven wekken is voorlopig nog niet aan de 
orde, want geen enkele van de 32 varkenshersenen toonde het soort 
globale, georganiseerde activiteit die gewoonlijk wordt geassocieerd 
met bewustzijn. Niet dat men dat aan het proberen was: omdat een 
wezen écht weer uit de dood terugbrengen een groot aantal ethische 
complicaties met zich meebrengt, zal er een (wellicht verhitte) discus-
sie nodig zijn om die stap ooit te kunnen nemen. Nochtans waren de 

wetenschappers wel degelijk op alles voorbereid, getuige het mate-
riaal dat ze klaar hadden staan om in te zetten voor in het geval een 
van de hersenen toch tekenen van bewustzijn zou tonen. Indien dat 
zou gebeuren, ging het team een verdovend middel toedienen en 
het brein in kwestie afkoelen om het proces te stoppen. 

Wat gaan we er nu mee doen?

Hoezeer ze ook op mensenhersenen lijken, het BrainEx-mengsel was 
specifiek bedoeld om te interageren met varkensbreinen en zou in 
de huidige samenstelling niet op mensenweefsel kunnen gebruikt 
worden. Mits enkele aanpassingen zou dat echter wel moeten luk-
ken. De implicaties zijn potentieel enorm. Omdat we nu weten dat 
hersendood niet noodzakelijk definitief hoeft te zijn (ook al is er nog 
meer onderzoek nodig), zouden we het idee dat we definitief moeten 
afgeschreven worden op het moment dat hersendood is vastgesteld, 
misschien wel eens moeten herbekijken. 

Momenteel is het vooral de bedoeling om de nieuwe inzichten toe 
te passen op mensen die een beroerte hebben gehad of wier her-
senen op een gelijkaardige manier zijn aangetast. Wat we allemaal 
zullen kunnen doen eenmaal de technologie op punt staat, weten 
we nog niet. Of het onderzoek in deze vorm mag doorgaan, trouwens 
ook niet. Varkens zijn tenslotte intelligenter dan honden en hebben 
aantoonbare gevoelens. Hoe ver we willen gaan in het uittesten op 
hun dode hersenen, is dus de volgende vraag die moet beantwoord 
worden.

Dirk Vandereyken
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Incl. dakshingles!

  899,-
Vanaf
  899,-

Tourist: 340 x 340 cm  

Classico: 430 x 430 cm 

Grande: 490 x 290 cm 

Superieur: 590 x 340 cm

Incl. thuisbezorgd!

€ 899,-

€ 1.099,-

€ 1.099,-

€ 1.299,-

€ 999,-
€ 938,-
€ 1.088,-
€ 1.168,-

Kapschuur Comfort
405 x 320 cm – Blank
Dichte wanden tegen meerprijs.
Incl. thuisbezorgd!

Kijk op onze site voor nog veel meer topdeals
www.vankootentuinenbuitenleven.be

Autolei 315
2160 Wommelgem (BE)
T: +32 (0)335-52555

Marktleider in Blokhutten, 
overkappingen en buitenverblijven

*Genoemde prijzen zijn exclusief montage en fundatie.

Chalet 
Morgenster
600 x 510 cm.
wanddikte 70 mm.
GRATIS dakshingels,  
én thuisbezorgd!
*Prijs is exclusief 
ramen en deuren 

  3.198,-  3.198,-

Buitenverblijf 
Comfort
400 x 305 cm - blank.
EPDM dakbekleding.
Dichte wanden tegen 
meerprijs.
Incl. thuisbezorgd!

SCHOONMAAKSET 
BIJ  AANKOOP VAN 
EEN VERANDA, 
TUINKAMER 
OF CARPORT! 7000 x 4000 mm   € 2.288

Kleuren Structuur lak: 
Dak polycarbonaat (glas tegen meerprijs)

Veranda
Grasshopper
345 x 353 cm.  
Incl. EPDM 
én thuisbezorgd! 

699,-1.399,-

GRATIS

Blokhut Lena

575 x 280 cm.  Incl. EPDM dakbedekking 
én thuisbezorgd! 

1.849,-
Blokhut Tiber

681 x 380 cm.  Incl. GRATIS 
dakshingles én thuisbezorgd! 

1.599,- 1.399,-

8.697,-
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20 PROCENT VAN ALLE 
STERFGEVALLEN EEN GEVOLG VAN 

SLECHT ETEN
Eten. De meesten van ons doen het graag en daarbij hebben we meestal een voorkeur die gebaseerd is op smaak, 

of het nu om een traditionele boterham met choco, biefstuk met friet, Thaise Pad Krapow Moo Saap of Heston 
Blummenthals roomijs van bacon en eieren met ontbijtgranen van pastinaak gaat. Velen van ons proberen 

de eigen voorkeuren echter te vinden in een passend dieet  – in sommige gevallen omdat het moét vanwege 
allergieën of intoleranties, in andere omdat we gezond(er) willen leven en/of vanwege andere overtuigingen, 

zoals het besparen van dierenleed. Dat er nog heel wat werk aan de winkel is, wordt duidelijk aangetoond door 
een grootscheepse studie die in april door de Lancet werd gepubliceerd. Daaruit blijkt dat we misschien te veel 

focussen op het kiezen voor minder ongezonde voeding, terwijl we te weinig aandacht besteden aan voldoende 
eten van wat wél gezond is. Maar liefst 20% van alle doden wereldwijd is immers te wijten aan verkeerde voeding 

en dat is een hoger percentage dan het aantal mensen dat we verliezen als gevolg van rookgedrag. Een pijnlijke 
zaak.

Wereldwijd probleem

Laten we beginnen met een cijfer waar de Verenigde Naties onlangs 
mee zijn buitengekomen. Die hebben becijferd dat 1 miljard men-
sen ondervoed zijn, terwijl maar liefst 2 miljard van de bevolking… 
ondervoed is. Wanneer het probleem in detail wordt bekeken, zien 
we meteen waar het schoentje wringt. In geen énkel (laten we dat 
nog maar eens benadrukken: geen énkel) van de 195 landen waar 
tussen 1990 en 2017 onderzoek werd gevoerd, was men correct aan 
het eten. Overal ter wereld wordt te veel van het foute voedsel en te 
weinig van het gezonde voedsel geconsumeerd. 

Dat de studie enorm betrouwbaar is, blijkt niet alleen uit de lange stu-
dieperiode en het aantal landen waar werd naar gekeken, maar ook 
uit de opzet van het onderzoek zelf. Er werden maar liefst 15 verschil-
lende voedsel- en nutriëntencategorieën bestudeerd en bovendien 
werd er beroep gedaan op voorafgaande kennis rond de ideale con-

sumptieniveaus, eigenlijke consumptie en de impact op het risico om 
voedselgerelateerde ziekten te ontwikkelen. Zo kon men de bijdrage 
van elk eetgedrag op sterfgevallen en gezondheidsproblemen bere-
kenen. 

De cijfers zijn alarmerend. Zo wordt er gemiddeld 10 KEER te veel ge-
suikerde drank genuttigd… en misschien ook even aan Jeroen Meus 
zeggen dat we met z’n allen aan 186% van de veilige zoutinname zit-
ten. Let goed op de manier waarop we dat verwoorden: het gaat niét 
om de ‘aanbevolen hoeveelheden’, wel om wat nog als niet-gevaarlijk 
wordt bestempeld. Van alle doden die te maken hebben met eten is 
een te veel sodium eten zelfs de vaakst voorkomende oorzaak. 

Door te weinig volkorengranen, groenten, poly-onverzadigde vetten, 
fruit, noten en zaadjes te eten, stierven er in 2017 alleen al 11 miljoen 
mensen aan cardiovasculaire ziekte, een aandoening die vaak wordt 
veroorzaakt – of minstens wordt verergerd – door zwaarlijvigheid. 
Eerder hebben we hier al eens mensen als Mieke Vogels en Margriet 
Hermans gehekeld omdat ze te dikke mensen ook een goed gevoel 
wilden geven, terwijl we hen best zouden waarschuwen voor de mo-
gelijk dodelijke gevolgen van hun levensstijl, zonder te stigmatiseren, 
met de vinger te wijzen of obesitas te wijten aan een gebrek aan per-
soonlijkheid of zelfdiscipline. 

Hoewel geen enkel land het over de hele lijn goed doet, is er een 
enorm verschil tussen naties en tussen culturen onderling. In Oezbe-
kistan – het land met het hoogste risico – is de mortaliteit op basis 
van voeding maar liefst TIEN keer zo hoog als in Israël. Het soort me-
diterrane voeding dat je ook in klasserestaurants als Chef Turquoise in 
Leuven aantreft, komt ook in dit onderzoek als grote overwinnaar uit 
de bus. Wij vragen ons echter af: wtf eten ze daar precies in Oezbe-
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Advertentie COMFIMMO??????
STAAT REEDS OP PAGINA 33
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kistan? Palov van hyenavet met een kwijl van bruine beer en vel van 
Euraziatische kat? Beurk. 

Overigens blijkt niet alleen de plaatselijke keuken, maar vooral de eco-
nomische ongelijkheid een belangrijke factor te zijn bij sterfgevallen 
die te wijten zijn aan dieet. In rijke landen eet men veel gezonder, 
in arme landen opteren de mensen voor ingrediënten en bereidin-
gen die vaak ronduit gevaarlijk zijn voor hen. Dat de hoogste aantal 
sterfgevallen door slecht eten te vinden is in Oceanië en de laagste 
in de rijkere Aziatische landen in de  grote Oceaan, hoeft dus geen 
verwondering te wekken.

Wat we dan eten

We impliceerden al dat de cijfers alarmerend zijn en dat zijn ze op bij-
na elk gebied. Zo eten we wereldwijd maar 12% van het aantal noten 
dat we zouden moeten consumeren en maar 23% van het soort vol-
korengranen dat voor minder chronische ziekten als kanker, type 2-di-
abetes en cardiovasculaire complicaties zorgt. Voorlopig zijn Frankrijk, 
Israël en Spanje, gevolgd door landen als Japan, de beste leerlingen 
van de klas  en komt België niet in de buurt van de top 3.  Een handig 
tablelletje:

Dieet met te 
weinig vezels

Gemiddelde da-
gelijkse inname 
van vezels uit 
alle bronnen, 
waaronder fruit, 
groenten, granen, 
peulvruchten en 
peulvruchten

Optimaal niveau: 
24 g (19–28) per 
dag

Dieet met te 
weinig calcium

Gemiddelde da-
gelijkse inname 
van calcium uit 
alle bronnen, 
inclusief melk, 
yoghurt en kaas

1·25 g (1·00–1·50) 
per dag

Dieet met te 
weinig omega 
3-vetzuren

Gemiddelde da-
gelijkse inname 
van eicosapentae-
enzuur en do-
cosahexaeenzuur

250 mg (200–300) 
per dag

Dieet met te wei-
nig poly-onverza-
digde vetten

Gemiddelde da-
gelijkse inname 
van omega-6-vet-
zuren uit alle 
bronnen, voorna-
melijk vloeibare 
plantaardige 
oliën, waaronder 
sojaolie, maïsolie 
en saffloerolie

11% (9–13) totale 
dagelijkse energie

Dieet met veel 
transvetten

Gemiddelde da-
gelijkse inname 
van transvet uit 
alle bronnen, 
voornamelijk 
gedeeltelijk ge-
hydrogeneerde 
plantaardige oliën 
en producten van 
herkauwers

0·5% (0·0–1·0) 
totale dagelijkse 
energie

Dieet met te veel 
zout

24 uur urine natri-
um gemeten in g 
per dag

3 g (1–5) per dag

Het mag duidelijk zijn: we eten bijna allemaal verkeerd… en het zou 
wel eens gevaarlijker kunnen zijn dan we dachten. Aan ons om de 
handschoen op te pakken en onze kinderen gezondere gewoonten 
aan te leren.

Dirk Vandereyken
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RENTA PLUS BVBA • Ringlaan 42 • B-2240 Zandhoven • t.+32(0)3 484 58 12 • www.renta-plus.be • mail@renta-plus.be

Renta + is uw partner in verhuur van feestbenodigdheden. Van porselein, over glaswerk, bestekken en linnen tot tafels en stoelen, zelfs tenten en 

toebehoren… Kortom, het volledige pakket van A tot Z. Alles van de hoogste kwaliteit en aan scherpe prijzen. 

U organiseert een communiefeest, huwelijksfeest, receptie, opendeurdag of productlancering,…  Onze medewerkers begeleiden u graag in de zoek-

tocht naar het juiste meubilair, de juiste aankleding volgens uw thema…  Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

Gemakkelijk
online 

bestellen!
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KANNIBALISME BESTAAT NOG 
STEEDS

Kannibalisme. Anno 2019 lijkt het vooral iets voor filmpsychopaten als Hannibal Lecter, post-apocalyptische 
huisbazen (Delicatessen), volslagen krankzinnige muzikanten die het hebben gemaakt als acteur (Johnny Depp 
als Sweeney Todd), de overlevenden van een of andere ramp (Alive, The Road) of natuurlijk Leatherface himself. 

Nochtans bestaan er op de wereld verschillende plaatsen waar mensen nog hun soortgenoten opeten. Wij 
beschrijven er enkele.

Natuurlijk

Heel wat ‘denkers’ beweren wel eens dat we niets mogen doen wat 
onnatuurlijk is. ‘Zolang het natuurlijk is, is het goed,’ horen we wel eens 
zeggen. Dat mensen sterven van het eten van – héél natuurlijke – ko-
gelvis, permanent gek worden van paddo’s en ziek vallen van in het 
wild veelvuldig voorkomende parasieten, wordt gemakshalve verge-
ten – als het al in de geesten van deze ‘verlichte geesten’, tafelfilosofen 

en zelfverklaarde intellectuelen opduikt. Ook het argument dat kan-
nibalisme niet natuurlijk is en dus niet zou mogen gebezigd worden, 
stuit op een fundamenteel probleem. De hele premisse is namelijk 
fout. 

We weten dat er minstens 1.500 soorten in de dierenwereld zijn die 
kannibalistisch gedrag vertonen en ook de gevallen van menselijk 
kannibalisme zijn niet bepaald op twee handen te tellen. Nochtans is 
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| DEN MOOR
Al 30 jaar het mooiste terras van 
Broechem en omstreken

Sinds 1989 streven we ernaar om 
van ‘Den Moor’ een sympathieke 
locatie te maken, waar men gezellig 
kan tafelen en een glaasje onder 
vrienden kan drinken.

In de zomerzon kan u genieten van 
ons groot tuinterras , gelegen aan 
een prachtige vijver met zicht op 
het golfterrein en en het kasteel 
Bossenstein. In ons restaurant 
verwennen we u graag met 
klassiekers en seizoenspecialiteiten.

In onze feestzalen kan u terecht 
voor al uw feesten en evenementen, 
gaande van vergaderingen tot diners, 
communiefeesten en spetterende 
party's. Voor huwelijksfeesten 
organiseren wij ook prachtige 
ceremonies in onze tuin. 

Moorstraat 8
2520 Broechem

T 03/4857680
www.denmoor.be
info@denmoor.be

Open van maandag tot zondag vanaf 12u
Op zondagen serveren wij een heerlijk ontbijt 

op reservatie vanaf 9u30
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er al lang genoegzaam aangetoond dat het verslinden van de eigen 
soort de verwachte overlevingskansen van de hele bevolking verlaagt 
en de overdracht van ziektekiemen vergemakkelijkt. Ook het idee dat 
kannibalisme meestal ontstaat uit een gebrek aan voedsel, is maar zel-
den juist, maar wat drijft mensen dan precies om elkaar te verorberen? 
Het antwoord varieert van cultuur tot cultuur.

Mensen voor mensen

Een artikel over dierenrassen die binnen hun eigen ras tafelen (wat 
vooral in de aquatische wereld behoorlijk vaak pleegt te gebeuren – 
zo’n 90% van alle waterwezens blijkt zich op een of ander punt in de 
levenscyclus wel eens te verlekkeren op soortgenoten) zou te veel pa-
gina’s in beslag nemen, maar schrijven over welke ménsen het graag 
bij andere stervelingen houden, lukt wel. Hier enkele courante voor-
beelden.

De Korowai
Wist je dat mensen soms doodgaan omdat een mannelijke heks (een 
‘Kakhua’) hen van binnenuit heeft verslonden en hun ingewanden 
beetje bij beetje na elk avondmaal heeft vervangen door assen? Nee? 
Het is in ieder geval waar de Korowai uit Indonesisch Nieuw-Guinea in 
geloven. Gelukkig zal het slachtoffer voor hij of zij sterft nog de naam 
van de schuldige Kakhua kunnen uitspreken. Gelukkig, want dat geeft 
de familieleden van de te vroeg overledene de tijd om de heks te 
vangen en hem te executeren (enkele pijlen in zijn lichaam schieten 
helpt meestal), in stukken te snijden en op te eten. Tip voor de gas-
tronomen onder ons: de darmen proeven het lekkerst wanneer ze in 

bananenbladeren zijn gehuld en het hoofd kan je op hete rivierstenen 
koken als varken, met wat palmbladeren erover. We hebben weer iets 
bijgeleerd.

De Aghori Sadhus
De Aghori Sadhus vormen een door vele mensen gevreesde sekte 
hindoeïstische monniken die de goden Kali (de vierarmige moeder-
godin die staat voor het verleden, het heden en de toekomst) en 
Shiva (de schepper-instandhouder-vernietiger) aanbidden. In India 
worden lijken gewoonlijk gecremeerd en dus leven de Aghori naast 
crematoria, begrafenisvuren en langs de Ganges, waar geregeld li-
chamen in worden gedumpt. Ze eten immers het vlees van mensen 
die hun lijven hebben gedoneerd en van lichaamsdelen die nog niet 
(helemaal) verbrand zijn om zo Kali te genoegen. Door dat te doen, 
geloven ze dat ‘de sluier van de realiteit kapot wordt gerukt’ en ze 
rechtstreeks in de afgrond kunnen springen. Zo verwerpen ze de du-
aliteit van het gewone en het goddelijke.  Volgens hen doen andere 
gelovigen immers te weinig voor de goden. Eenmaal ze op die manier 
een bewustzijnsstaat hebben bereikt die ze Aghor noemen, worden 
basissensaties als angst, haat, walging en discriminatie overstegen. De 
cirkel van reïncarnatie kan dan doorbroken worden, zodat ze dichter 
komen bij Shiva en Kali Ma. Momenteel hebben de Aghori Sadhus 
nog zo’n twintigtal leden die te herkennen zijn aan hun leuke manier 
van decoratie: ze bedekken hun lichamen met verbrande menselijke 
resten. O, en hebben we al gepraat over hun geheime seksuele ritue-
len, die ze tussen de vuren waar mensen worden verbrand houden? 
Nee? Wel, nu, dan wel.

B E L L O  :  K A N N I B A L I S M E
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Geruchten
Hoewel je hier en daar kunt lezen over andere kannibalistische stam-
men, handelen de meeste verhalen over praktijken die inmiddels zijn 
uitgestorven of over de acties van individuen. Zo beweerde de Mbuti 
Pygmee Sinafasi Makelo tijdens een VN-vergadering in 2003 nog dat 
de Congolese rebellen van de Ituriprovincie zijn volk levend aan het 
opeten waren, terwijl Cambodjaanse soldaten de harten en levers van 
gedode Rode Khmer-vechters uitsneden om ter plekke of thuis tijdens 
een gezellig dinertje op te eten. Nog maar 8 jaar geleden geraakte 
de Duitse toerist Stefan Ramin tijdens een geitenjacht vermist. Zijn 
lichaam werd later teruggevonden nabij een kampvuur, naar verluidt 
volledig in stukken gehakt. In Liberia vonden de Dokters Zonder Gren-
zen na de Eerste Liberiaanse Burgeroorlog bewijs van kannibalistische 
praktijken. Ze stuurden dat plichtmatig door naar Amnesty Internati-
onal, waarop de Liberiaanse Secretaris-Generaal bewees dat hij géén 
hippocratische eed had gezworen door te zeggen dat ‘wat ze doen 
na de mensenrechten te hebben geschonden geen deel vormt van 
ons mandaat’. 

Het verhaal van de Naihehegrotten in Fiji is wél nog de moeite om 
te vermelden. Daar werd alles aangestoken door de Europese missi-
onaris Thomas Baker, die het in 1865 om een of andere reden nodig 
vond om een kam uit het haar van het opperhoofd te trekken. Wellicht 
wilde de stambaas even benadrukken dat hij een beetje op zijn tenen 
was getrapt, want Baker werd prompt vermoord en opgegeten. Toen 
het opperhoofd van een andere stam dat hoorde, bracht hij een leger 
op te been waarmee hij landinwaarts trok en de bergstammen pro-
beerde te overtuigen om zich te bekeren naar zijn nieuwe (kanniba-
listische) geloof. Tijdens de daaropvolgende burgeroorlog verstopten 
de Navosaclans zich in de Naihehegrotten, die tegenwoordig een po-
pulaire… toeristische trekpleister vormen. Toch blijven er hardnekki-
ge geruchten de kop opduiken dat er in Fiji hier en daar nog steeds 
mensenvlees wordt gegeten. Rest ons alleen nog om je bon appétit 
te wensen!

Dirk Vandereyken 

B E L L O  :  K A N N I B A L I S M E

CORNEEL SMITSLEI 59
2150 BORSBEEK

TEL 03 366 30 33

Behandelingen : 100 % RES tot 250 €
Producten: 50 % RES

Speciaal voor RES klanten: 

Arrangement gelaatsverzorging en anti-stress 
massage voor 100 RES ipv 120 RES

Het leven is al jachtig genoeg, gun uzelf een 
moment van rust en ontspanning bij Artemis !

35
jaar

Bij Artemis stapt u buiten als herboren!  

Christine Huybrechts, 
schoonheidsspecialiste en 
massagetherapeute

Specialiteiten:

• Huidverzorging met natuurlijke producten
• Peeling van het gelaat en het lichaam
• Ontharen met hars, zelfs bij korte haartjes
• Massages
• Cadeaubons

Maak uw afspraak op www.artemis-schoonheidsinstituut.be,  Info op  christinehuybrechts@skynet.be of  03/366 30 33

INFO@GLOBAL–INVEST.COM
WWW.GLOBAL–INVEST.COM

Veilig en zorgeloos beleggen in vastgoed

Toplocaties

Rendementsgarantie

Optionele kapitaalsverzekering

Professioneel beheer

Investeringen vanaf 100.000 euro

Projecten in België, Duitsland, Polen en Spanje

VERDIEN TOT 16% PER JAAR IN VASTGOED!
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WARM, ZONNIG, COMFORT  
DIT ZIJN DE CARAÏBEN

B E L L O  :  C A R A Ï B E N

De kust uit het  
oog verliezen om  

nieuwe avontuurlijke  
oceanen te ontdekken

Volg de passaatwinden naar een nieuw 
paradijselijk gevoel 

Met meer dan 7.000 eilanden, variërend van het zonovergoten zuide-
lijkste puntje van Florida tot de noordelijke oevers van Zuid-Amerika, 
blijft het Caribisch gebied legendarisch om zijn zintuiglijke genoe-
gens. Elk eiland, of het nu een van de grotere of kleinere eilanden van 
de Antillen is, geeft zijn eigen onnavolgbare indruk. Puerto Rico houdt 
zijn 16e-eeuwse geschiedenis stevig vast tussen de machtige muren 
van El Morro, terwijl de ruige regenwoudpaden in Dominica leiden tot 
verkwikkende waterval canyoning. 

De Caraïbische collectie van Silversea inspireert je om uit het zand te 
stappen en in bruisende universa te duiken die verscholen liggen tus-
sen de ongerepte eilanden. Een pulserende helikoptervlucht door de 
Soufrière Hills van Montserrat onthult de bruisende lavakoepels van 
een actieve stratvulkaan. U kunt zelfs het Cuba van uw dromen erva-
ren, als een van de eerste gasten van Silversea die een van de laatste 
authentieke reisbestemmingen op aarde bereikt. 

Dit is meer dan alleen maar plezier in de zon - het verbindt de rode 
draad die naadloos is verweven tussen een tropische archipel die 
meer is dan de som van de eilanden.

Elk aspect van uw reis draagt bij aan de herinneringen die u creëert, 
op zowel grote als kleine manieren. Een Caribische reis met Silversea 
plaatst alle stukken perfect bij elkaar om een allesomvattende crui-
se-ervaring te vormen die zowel uw nieuwsgierigheid bevredigt als 
uw gevoel van verwondering vernieuwt. 

De kleine schepen brengen u dichter bij de onconventionele tropi-
sche enclaves, weg van de menigte, op zoek naar de pure geest van 
de Taino mensen en de wilde toppen van de Pitons. De intieme sfeer 
aan boord zorgt voor een hechte wens om de hoogtepunten van de 
dag te delen met andere veeleisende reizigers. Onze servicenorm reikt 
verder dan verwacht, of zelfs gedacht, omdat u zich vermaakt in de 
verwennerij van een toegewijde butler in een suite die een van de 
hoogste ruimte-per-gast ratio’s in de industrie biedt.

Terwijl de momenten zich aan land ontvouwen, van het bewonderen 
van de zon die aan een afbrokkelende Mayapiramide schittert tot het 
zien van apen die tussen de boomtoppen van Nevis bungelt, leidt een 
team van experts elke stap van de weg, met een uitgebreid inzicht en 
zeer gespecialiseerde kennis die uw elke ontmoeting verbetert.

De wereldwijde ontdekking gaat ook over op de plaat, in de vorm van 
smakelijke specialiteiten die uniek zijn voor elke tropische locatie. Je 
neemt je smaakpapillen mee op een eigen reis, beginnend met de 
eerste aardse smaak van Jamaicaanse callaloo en eindigend met de 
laatste scherpe hap van Key West’s signature key lime pie.
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De kracht van het reizen ligt  
in de diepe herinneringen die zijn gecreëerd

Laat de zilte lucht je geest ontwaken  
voor nieuwe ontdekkingen
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SILVERSEA’S CUBA CRUISES

Ontdek Cuba in al zijn waardige schoonheid aan boord 
van een luxe cruise op de Silversea. Tijdversleten maar 
toch elegant, rustig en chaotisch, is Cuba voor de poëzie 
wat de rest van het Caribisch gebied is om te prozaïeren. 
Van Mambo en Salsa tot het verkennen in een vintage 
auto, Silversea’s routes weven lange verblijven in de ha-
ven en overnachtingen in Havana en Santiago de Cuba 
met uitzonderlijke ervaringen voor een inspirerende 
smaak van het meest interessante eiland van de Caraïben.

HOOGTEPUNTEN VAN DE BESTEMMING

CIENFUEGOS, CUBA
Cienfuegos (“honderd vuren”) heeft een uitzonderlijke 
koloniale smaak. De stad werd gesticht in het begin van 
de 19e eeuw door Franse kolonisten en wordt de Parel 
van het Zuiden genoemd. De tweede bijnaam is Cubaans 
Parijs - het heeft zijn eigen Arc de Triomphe. UNESCO 
heeft het in 2005 uitgeroepen tot Cultureel Erfgoed van 
de wereld als het beste voorbeeld van de 19e eeuwse 
implementatie van nieuwe ideeën in de moderniteit, hy-
giëne en orde in de Latijns-Amerikaanse stadsplanning.
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SANTIAGO DE CUBA
Als een stad ooit zou kunnen praten, dan zou Santiago de Cuba veel 
te zeggen hebben! Met zijn revolutionaire geschiedenis en onder-
scheidende Afro-Caribische stijl is dit een stad die passie bovenaan 
haar lijstje plaatst. Net als New Yorkers en Angelinos, Londenaren en 
Mancunianen, genieten Habaneros en Santiagueros van een amicale 
rivaliteit; als Havana het sexy kleine zusje is, dan is Santiago zijn meer 
verantwoordelijke oudere broer of zus. Net als de rest van Cuba heeft 
Santiago een tijdloos, ooit majestueus gevoel, maar toch houdt het 
zijn hoofd hoog en wordt het beschouwd als de culturele hoofdstad 
van Cuba.

HAVANA, CUBA
Havana is de grootste stad van Cuba. Het historisch centrum van 
Havana wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de architecto-
nische trends van de barok en het eclecticisme, dat is de vingerafdruk 
van de Spaanse vestiging.

Lees de Silversea Blog voor interessante verhalen 
over Cuba 

De Silversea Discover reisblog bevat kleurrijke verhalen en een verza-
meling van diepgaande berichtjes, die worden gedeeld door hun be-
stemmingsdeskundigen. De originele berichten geven een authen-
tieke kijk op hoe het werkelijk is om met Silversea de wereld rond te 
varen - van de ontmoeting met krokodillen die zich koesteren onder 
de Kimberley-zon tot de wetenschap achter het noorderlicht.

CHROOM EN CASTRO:   
HET VERHAAL ACHTER CUBA’S KLASSIEKE AUTO’S
Christopher Dwyer, auteur

Gezien vanaf de enorme lederen achterbank van een vintage Cadil-
lac uit 1957, is Havana in al zijn verbluffende maar verbleekte glorie 
aangelegd. Zilte nevel uit de Caraïben koelt passagiers die langs de 
Malecón varen, de gebogen esplanade die langs de waterkant van 
de Cubaanse hoofdstad loopt. Sommige cruisers kiezen voor lokaal 
gerolde sigaren, andere voor Panama hoeden, maar ze zijn allemaal 
blij met de technicolor time warp om hen heen.

Het is inderdaad een van de meest iconische reiservaringen ter we-
reld. Maar hoewel de rit ongetwijfeld spannend en gedenkwaardig is, 
vertelt hij ook een breder verhaal over het land. Bekend bij velen als 
“Yank tanks”, de rommelige beesten die bezoekers in stijl vervoeren, 
symboliseren ook Cuba’s strijd op een manier die weinigen zich eerst 
kunnen voorstellen. 

In een land dat nog steeds filmisch is als weinig andere landen, heb-
ben je eerste stappen in Cuba echt het gevoel dat je op een filmset 
bent gelopen. Of je nu per vliegtuig of per boot aankomt, alles ziet er 
op de een of andere manier uit, net zoals je zou hopen, terwijl elke 
auto mogelijk James Dean, Buddy Holly of Frank Sinatra achter het 
stuur kan hebben.

Lees meer. Bezoek Discover.Silversea.com.

B E L L O  :  C A R A Ï B E N



104 BELLO LIFEstyle magazine  

CUBA’S OUDE BEWAKER: HAVANA’S MORRO KASTEEL
Christopher Dwyer, auteur

Castillo de Los Tres Reyes del Morro, die aan de monding van de baai 
van Havana staat, heeft een grimmige geschiedenis die haaks staat 
op de gastvrijheid van de drie bijbelse koningen, naar wie het werd 
genoemd. In de Spaanse koloniale tijd zou het kasteel (bekend als El 
Morro, Spaans voor “rots”) een werkelijk formidabel gezicht zijn ge-
weest. Hoog op de top van de rotsachtige bergkam van de Cavannos 
hoogten, de hoogte van het kasteel betekende dat het gezien kon 
worden door schepen uit de wijde omtrek. Met de golven die onder 
ons neerstorten, stond het klaar om elk ontwerp op Havana te intimi-
deren en te dwarsbomen, of het nu van piraten, kapers of tegenge-
stelde koloniale krachten was.

De rots op de haven
Havana werd opgericht door de Spanjaarden in 1519 en bezat een 
van de mooiste natuurlijke havens in het Caribisch gebied. Strategisch 
gelegen tussen de Golf van Mexico en het Caribisch gebied, kon het 
plaats bieden aan honderd schepen per keer, wat betekent dat het al 
snel de grootste haven van de regio werd en een belangrijke marine-
basis voor het Spaanse rijk.

Lees meer. Bezoek Discover.Silversea.com.

IN HET HART VAN CUBA’S TABAKSLAND,  
ROLLEN DE BOEREN DE CULTUUR IN ELKE SIGAAR
Joni Sweet, Auteur

Cubaanse sigaren zijn niet voor niets legendarisch. Sommigen noe-
men het zonnige, vochtige klimaat van de eilandnatie - ideale om-
standigheden voor de tabaksteelt. Anderen wijzen op de roerige, 
nitraatrijke grond, het levensbloed voor die grote bladeren met een 
kenmerkende smaak. Je kunt de rol van Moeder Natuur in het creëren 
van een uitstekend gewas niet betwisten. Maar het belangrijkste in-
grediënt dat in de legendarische sigaren wordt gerold is de Cubaanse 
cultuur zelf. U ziet, voor Cubanen, sigaren maken is niet alleen over het 
creëren van een product - het is een manier van leven. 

De tijd staat stil in de Valle de Viñales...
Kijk zelf maar eens naar de Valle de Viñales, een UNESCO-werelderf-
goedplaats aan de westelijke rand van Cuba, waar verleidelijke kalk-
steenheuvels, bekend als mogotes, het weelderige groene landschap 
bepalen. Het is in deze vallei en in de hele provincie Pinar del Río waar 
je enkele van Cuba’s beroemdste tabaksfabrieken vindt, zoals Ale-
jandro Robaina Tobacco Plantation, Hector Luis Prieto Tobacco Planta-
tion en Finca Raúl Reyes-allemaal enthousiast om hun unieke erfgoed 
te delen met nieuwsgierige bezoekers.

Lees meer. Bezoek Discover.Silversea.com.
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Hoe stelt u zich de Caraïben voor? Er zijn veel geweldige plekken die het Caribisch gebied 
beroemd hebben gemaakt - maar het zijn de minder bekende, meer ontoegankelijke plekken in 
het Caribisch gebied, die u nu kunt ontdekken. We hebben het over geheime baaien, kleinere 
eilanden, havens die geen enkel groot schip kan bereiken. Dat betekent kleuren, smaken en 

wonderen die alleen voor uw ogen worden onthuld. Wij brengen u erheen dankzij onze kleine luxe 
schepen, die een uitstekende ervaring bieden van details, verschillen en genoegens die uw 

nieuwsgierigheid zullen prikkelen. Kleine dingen maken een groot verschil. 

LAAT ONS U DICHTER BIJ 
DE AUTHENTIKE SCHOONHEID VAN DIT

TROPISCH PARADIJS BRENGEN

WARM. ZONNIG. COMFORT.
DIT ZIJN DE CARAÏBEN.

Contacteer                                                      voor informatie en reservatie: 03 23 20 666 of info@cruisewinkel.be

Fort Lauderdale

Jost Van Dyke

Grand Turk

Philipsburg

Basseterre

San Juan

CastriesRoseau

Bequia

St. John's

Fort Lauderdale

Havana

Key West

Bimini

Vertrek: 05 Dec 2019 | Schip: Silver Whisper
Prijzen vanaf € 5.269 per persoon

Vertrek: 15 Jan 2020 | Schip: Silver Wind
Prijzen vanaf € 3.549 per persoon

FORT LAUDERDALE rondreis | 17 dagen FORT LAUDERDALE rondreis |  10 dagen

Bovenvermelde prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Inbegrepen: vluchten, cruise, transfers, een hotelovernachting, taksen en BTW. Het reisschema en de prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en 
kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of ingetrokken worden zolang een reservatie niet definitief is. De algemene voorwaarden van de rederij zijn van toepassing (zie Silversea.com). 
Silversea Cruises (UK) Ltd., Silversea Cruises (UK) Ltd, 3 The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 ONY, UK | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt, Germany

NEW! FAR EAST ALL-INCLUSIVE BUNDLE

INCLUDES
1-NIGHT 
LUXURY 
HOTEL 

PLUS

INCLUDES INCLUDES INCLUDES INCLUDES
ECONOMY 
ROUNDTRIP 

FLIGHTS*

SHORE 
EXCURSION

IN EACH PORT

1-NIGHT
LUXURY
HOTEL

ALL TRANSFERS
BETWEEN AIRPORT,

HOTEL AND SHIP
ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. 

PLUS EARLY BOOKING BONUS SAVE 10%
ON SELECT VOYAGES. BOOK AND PAY IN FULL BY APRIL 30, 2018. 
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INFO@GLOBAL–INVEST.COM
WWW.GLOBAL–INVEST.COM

BRUSSEL, CHAMBON (BE)

Prestigieus en 
monumentaal project
in hartje Brussel, 
op wandelafstand van 
de Grote markt, 
de Nieuwstraat, 
het Muntplein en 
de Anspachlaan.

MIJAS BUENA VISTA (SP)

Designvillas met prachtig 
panorama op de vallei en de 
kustlijn.  Gelegen op 2 km van 
Mijas Pueblo en 3 km van de 
zee.

Luxe villas met 3 of 4 
slaapkamers.  Ruime 
woonkamers en terrassen.

GELSENKIRCHEN (DU)

Commercieel complex met 
AAA, multinationale, lange-
termijn huurders: Fastfood 
restaurant Burger King, Jet 
tankstation, IMO car wash. 
Excellente toegankelijkheid 
van de site heeft de huurders 
overtuigd om lange-termijn 
huurcontracten af te sluiten 
voor hun operaties op deze 
locatie.

Londenstraat 6
2000 Antwerpen
+32 3 233 44 22

www.restaurantzagreb.be

Openingsuren: 
dinsdag tot en met zaterdag van 17.00 u -22.00u  
en zondag van 12.00u-15.00u en 17.00u-22.00u



Heeft u een nieuw appartement of recente woning en wilt u die inrichten naar uw smaak? Of wenst u 
juist uw woning te herinrichten? In onze geacclimatiseerde showroom nemen we de tijd om naar uw 
verhaal te luisteren. Wij geven totaaladvies en begeleiden u bij het (her)inrichten van uw nieuwe stek. 

Hemelaer Interior werkt met gerenommeerde topmerken waaronder de Belgische firma Durlet. 
Met deze topleverancier van lederen en stoffen zetels, relaxen, tafels en stoelen werken wij al meer 
dan 50 jaar samen. Beiden hebben we dezelfde Missie: mensen gelukkig maken door hun woning 
mooi in te richten en ze een heerlijk zitcomfort te leveren.

Van interieur tot exclusieve interieurinrichting.

www.hemelaer.be     |      Blancefloerlaan 61       Antwerpen L.O.

Vlot bereikbaar, via de ring, afrit Linkeroever. Parkeren voor de deur! - Of met tram 3, 5, 9 & 15. Halte voor de deur.

50 55SAMEN LEVEREN WE 
KWALITEIT AL 50 + 55 JAAR


