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De exclusieve Auping speciaalzaak in Antwerpen

Een echte designklassieker
De Auronde is een echte designklassieker gemaakt van hout met kenmerkende aluminium details.
In 1973 ontworpen door Frans de la Haye. Toen een revolutionair ontwerp door de ronde vormen en felle 
kleuren. Nu opnieuw revolutionair: met nieuwe materialen en door de details op jouw wensen aan te passen, 
krijg je het vertrouwde ontwerp van toen, met het design van nu.
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WAAROM ANTARCTICA EEN 
HOTSPOT IS VOOR KRITISCHE 

REIZIGERS
Meer dan 50.000 reizigers van over de hele wereld reisden vorig jaar naar het verre Antarctica. Voor wie ervan 

houdt om naar verre en onconventionele plekken te reizen, biedt het zevende continent een ongerepte 
schoonheid en unieke beleving die nagenoeg nergens anders bestaat.

Antarctica krijgt een steeds grotere aantrekkingskracht als reisbestem-
ming. Volgens statistieken van de International Association of Antarc-
tica Tour Operators (IAATO) is het aantal bezoekers van het continent 
de afgelopen vier jaar met meer dan 50 procent gestegen.

Toch ontvangt Antarctica slechts een fractie van de toeristen die neer-
strijken in de meest bezochte bestemmingen ter wereld. Touropera-
tors die de regio bezoeken moeten dit volgens het Antarctisch Ver-
dragssysteem op een verantwoorde wijze doen. Bezoekers hoeven de 
adembenemende Antarctische uitzichten derhalve niet met miljoe-
nen anderen te delen, maar kunnen volledig opgaan in de sereniteit 
van deze bestemming.

B E L L O  :  A N T A R C T I C A

Antarctica blijft op veel vlakken onontgonnen gebied. We sommen 
vijf redenen op waarom het continent aanlokkelijk is voor de meest 
kritische reizigers.

1. Betoverende dieren zijn de sterattractie van Antarctische ex-
pedities
Zonder enige twijfel is de kans om de spectaculaire fauna van het 
continent in zijn eigen leefomgeving te observeren de belangrijkste 
reden waarom reizigers naar Antarctica trekken.

Voor de meeste mensen roept het zevende continent beelden op van 
pinguïns die in hun zwart-witte smoking over het gladde ijs wagge-
len. De ezelspinguïns, adeliepinguïns en stormbandpinguïns die op 
Antarctica leven zijn over het algemeen niet erg schuw in de buurt 
van mensen, en komen vaak nieuwsgierig dichterbij. Ze duiken van 
ijsbergen af, zwemmen tussen kajakkende avonturiers en maken nes-
ten van steentjes voor hun kuikens. Pinguïns laten een onuitwisbare 
indruk achter op wie het geluk heeft gehad ze te ontmoeten.

Ondanks het feit dat er minder vaak over ze wordt gesproken, zijn zee-
honden een minstens even interessante sterattractie op Antarctische 
expedities. Het slimme zeeluipaard, de pelsrob die wel wat weg heeft 
van een hond, de nieuwsgierige weddellzeehond en de krabbenrob 
met zijn brutale grijns zullen tot uw verbeelding spreken. Ze zijn niet 
schuw, en misschien ziet u ze wel spelen als ze dichtbij de zodiac (rub-
berboot) zwemmen.

Walvissen bieden ook een majestueuze aanblik. Op een Antarctische 
expeditie ziet u gegarandeerd veel verschillende soorten, zoals de 
sierlijke Antarctische dwergvinvis, de vriendelijke orka en de speelse 
bultrug die met zijn grote borstvinnen op het water slaat; een spec-
taculaire vertoning.

Antarctica is ook het ultieme paradijs voor vogelliefhebbers: sneeuw-
stormvogels, zuidelijke reuzenstormvogels en jagers zijn ongetwijfeld 
van de partij als u de Straat Drake oversteekt, de witte wildernis in.

2. Het is een van de laatste plekken op aarde waar de mensheid 
weinig sporen heeft achtergelaten
Gehuld in zijn geweldige ijskap die zich uitstrekt over 98% van het 
continent, ziet Antarctica eruit alsof het nog volledig onaangetast is 
door menselijke activiteit. Dat is tegenwoordig al een zeldzaamheid 
op zich.

Wanneer u het schiereiland nadert en beseft dat u meer dan 1000 ki-
lometer verwijderd bent van de punt van Kaap Hoorn in Zuid-Ameri-
ka, is de afgelegen ligging van dit immense continent overweldigend. 
Gevoelens van kalmte, ontzag en schoonheid overspoelen u allemaal 
tegelijk.

U vraagt zich misschien af hoe het kan dat het continent, na ruim twee 
eeuwen exploratie ten zuiden van de poolcirkel, nog grotendeels on-
gerept is? Antarctica staat onder strenge bescherming en controle 
van 53 landen over de hele wereld, door middel van het Antarctisch 
Verdragssysteem (AVS). Dit houdt commercieel toerisme in de gaten 
en beperkt het wetenschappelijke onderzoek, waardoor de fascine-
rende flora en fauna van de regio worden beschermd. Maar bovenal 
zorgt dit verdrag ervoor dat iedereen die Antarctica in de toekomst 
bezoekt, kan genieten van het prachtige dierenleven en de dramati-
sche bevroren landschappen.

3. Magnifieke natuurwonderen, geschapen uit ijs en steen, teke-
nen uw reis
Antarctica’s ijzige oppervlakte maakt bevroren water tot een van de 
belangrijkste kenmerken van dit dramatische polaire ecosysteem. 
Vanaf het moment dat u de legendarische Straat Drake bent overge-
stoken, duikt het ijs op en zal het u tijdens uw hele reis blijven volgen.

De tand des tijds heeft ijsformaties van alle soorten en maten gescha-
pen die u met hun glinsterende blauwe en witte tinten betoveren. 
Net als sneeuwvlokken zien ook geen twee ijsbergen er hetzelfde uit. 
Hun oorsprong, slijtage en ontstaansgeschiedenis bepalen hun vor-
men - sommige zijn rechthoekige blokken, andere lijken wel koepels, 
en nog andere doen meer denken aan de piramiden van Gizeh.

U kunt het onmiskenbare geluid van afkalvende ijsbergen en gletsjers 

B E L L O  :  A N T A R C T I C A
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onmogelijk negeren. Het begint met een zacht en krakend geluid, 
heel stilletjes, en eindigt in een machtig crescendo.

Antarctica herbergt ook enkele adembenemende besneeuwde ber-
gen en vulkanen. Mount Erebus op het eiland Ross is de zuidelijkste 
actieve vulkaan ter wereld, en dichter bij het schiereiland ligt Mount 
Vinson, de hoogste berg op het continent, met een hoogte van  
4.892 m.

Wat er onder die dikke ijskap ligt, is gehuld in mysterie. Ondanks de 
tientallen actieve onderzoeksstations op het hele continent, blijft An-
tarctica zelfs de meest ervaren wetenschappers verbazen. Zij vinden 
voortdurend nieuwe vulkanen en doen vele andere ontdekkingen, 
zowel onder de oppervlakte als onder water.

4. Legenden van onversaagde ontdekkingsreizigers echoën 
door het witte landschap
Het is precies die ongetemde uitstraling van Antarctica die al eeuwen-
lang tot de verbeelding spreekt van de meest volhardende ontdek-
kingsreizigers. De Britse ontdekkingsreiziger James Clark Ross nam 
vanaf ongeveer halfweg de 19e eeuw deel aan verschillende gevaar-
lijke expedities om de Antarctische kustlijn in kaart te brengen. Zijn 
inspanningen loonden - hij ontdekte een baai aan de westkant van 
Antarctica. De Rosszee draagt tot op de dag van vandaag zijn naam.

Ross heeft echter nooit geprobeerd om de geografische zuidpool 
te bereiken. Dit bijzondere punt trok wel de aandacht van dappere 
poolreizigers als Roald Amundsen en Robert Falcon Scott, die beiden 

expedities organiseerden om het te bereiken. Het lukte Amundsen 
uiteindelijk in december 1911. Scott kwam maar één maand later 
aan, in januari 1912, maar stierf kort nadat hij zijn doel had bereikt een 
tragische dood. Op Observation Hill op Ross Island is een eenvoudig 
kruis opgericht als gedenkteken. Verhalen over de beroemde presta-
ties van Sir Ernest Shackleton leven tot op de dag van vandaag voort 
in de wereld van de expedities.

5. Het weer is zachter dan u denkt
Antarctica staat uiteraard bekend om zijn ijskoude klimaat, dus kunt 
u zich misschien moeilijk voorstellen dat de zon schijnt als u er bent. 
Hoewel de laagste temperatuur op Aarde ooit inderdaad gemeten is 
op Antarctica, in juli 1983, loopt het toeristische seizoen tijdens de 
zomer op het zuidelijk halfrond van november tot februari, wanneer 
de temperaturen aanzienlijk milder zijn.

U kunt er met een gerust hart van uitgaan dat de temperaturen in 
die tijd van het jaar lang zo laag niet zijn, met minima rond -10°C en 
maxima rond +10°C. Tijdens de warmere uren van de dag is het weer 
zelfs aangenaam genoeg voor een fikse wandeling, een wilde kajak-
tocht of gewoon om het overvloedige dierenleven te observeren. 
Hoe dan ook, zodra u het besneeuwde silhouet van de Witte Wilder-
nis ontwaart, vergeet u de weersomstandigheden compleet en is op 
ontdekking gaan het enige wat u nog wilt!

B E L L O  :  A N T A R C T I C A

Scheep in voor de reis van uw leven - aan boord 
van het meest luxueuze expeditieschip

Met 18 gloednieuwe zodiacs, vier uitstekende restaurants op Antarcti-
ca en een expeditieroute van pool tot pool breekt de Silver Cloud echt 
het ijs tussen expeditie en luxereis. 

Na een uitgebreide opknapbeurt is de Silver Cloud het ruimste en 
comfortabelste expeditieschip met ijsklasse. De grote suites, de routes 
naar de bestemmingen en de ongeëvenaarde service maken dit schip 
heel bijzonder. De vier dinermogelijkheden prikkelen uw smaakpapil-
len, en omdat 80% van de suites een veranda heeft, wordt het aan-
schouwen van een walvis die uit het water springt of een paar darte-
lende pinguïns een uiterst persoonlijke ervaring. Een beperkt aantal 
toeristen in de poolwateren betekent dat de Silver Cloud de beste 
verhouding heeft tussen ruimte en gasten en bemanning en gasten 
in de wereld van de expeditiecruises. Met de 18 zodiacs en 10 kajaks 
zijn de mogelijkheden van ontdekkingstochten voor alle gasten tege-
lijk bijna onuitputtelijk.

Experts staan u bij

Met een expeditieteam van 17 à 19 experts op elke reis, is onze ver-
houding van 1 expert voor 13 gasten de beste op expeditiecruises in 
de poolstreken. U leert veel van zeebiologen, geologen, ornithologen 
en andere vakspecialisten die wij zelf hebben geselecteerd omwille 
van hun ervaring in de gebieden die u bezoekt. Hun persoonlijke ex-
pertise maakt van hen de ideale metgezellen voor uw avontuur.

Luxueuze suites

Elegante suites, de meeste met een privéveranda, zijn de grootste in 
de wereld van de expeditiecruises. De voorzieningen omvatten onder 
meer een inloopkast, donsdekbedden, flatscreen-tv en gratis wifi. U 
kunt uw suite naar eigen wens aanpassen met een reeks attente op-
ties, gaande van de keuze uit verschillende hoofdkussens tot designer 
toiletartikelen en sterke drank en wijn voor de bar in uw suite. Daar-
naast bieden wij u op alle poolexpedities een gratis expeditie-parka.

Persoonlijke butler

Bij elke suite hoort een ultieme persoonlijke service - een zeer goed 
opgeleide, professionele butler die u helpt met uitpakken, met reser-
veren in een restaurant of spa, met het organiseren van een cocktail-
party in uw suite en die u dag en nacht eindeloos in de watten legt.

B E L L O  :  A N T A R C T I C A
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Excursies aan land

Alle excursies aan land en met een Zodiac® worden geleid door een 
voortreffelijk expeditieteam en zijn bij de cruise inbegrepen. Dankzij 
het aantal experts en hun kaliber gebeurt elke uitstap aan wal in klei-
ne groepjes en wordt deze zeer goed gepland, zodat u van dichtbij 
kennismaakt met de natuur, de dieren en fascinerende culturen.

Dinermogelijkheden

Met het aanlokkelijke aanbod van La Dame of perfect al dente ge-
kookte pasta in La Terrazza hoeven foodies zelfs op de meest afgele-
gen plekken op aarde geen concessies te doen. U kunt met vrienden 
dineren in The Restaurant, of onder de sterrenhemel bij de Hot Rocks 
grill aan het zwembad. Of genieten van het diner in uw comfortabele 
suite, gang voor gang geserveerd, en uiteraard kosteloos.

THE GRILL
Informeel en gemakkelijk. In de Pool Bar aan boord van de Silver Cloud 
worden de cocktails geserveerd bij een zacht oceaanbriesje. De me-
nukaart aan de rand van het zwembad bestaat uit lichte lunchgerech-
ten. Zodra de sterren zichtbaar worden aan de avondhemel verandert 

het bovendek van de Pool Bar & Grill in The Grill - een intiem eethuisje 
in de openlucht voor een leuke, interactieve Black Rock Grill-ervaring. 
Op uw tafel wordt een voorverhitte vulkanische steen gezet, waarop 
u uw vlees bakt zoals ù dat wilt, gewoon aan uw tafel. En wat voor een 
tafel. Vol verrukkelijke hapjes, en met een weergaloos uitzicht op de 
oceaan vanuit elke stoel: kortom, alles wat u zou verwachten, en meer.

THE RESTAURANT
The Restaurant bruist van de avonturenverhalen, jovialiteit en gelijk-
gestemde zielen en serveert hedendaagse, internationale gerechten 
van de hand van onze meest getalenteerde koks. Op de menu’s staan 
regionale specialiteiten die eigen zijn aan de bestemmingen die de 
gasten op hun cruise bezoeken. 

LA DAME
Na een dag trekken en walvisspotten geniet u van een avondje 
smaakpapillen verwennen, waarbij voortreffelijke wijnen worden ge-
combineerd met een degustatiemenu van op de regio gebaseerde 
gerechten in een intieme, elegante setting. Een buitengewone erva-
ring met zes gangen, waarbij de beste wijngebieden ter wereld cen-
traal staan, maakt deze uiterst verfijnde gastronomische ervaring op 
zee compleet.

LA TERRAZZA
La Terrazza biedt het beste van de Italiaanse keuken: versbereide, au-
thentieke gerechten à la carte, aangevuld met een uitgebreide keuze 
bijpassende wijnen, zelfs op de meest afgelegen bestemmingen! In 
de keuken van La Terrazza worden alleen de beste seizoensproducten 
gebruikt. Het ontbijt en de lunch worden in buffetvorm geserveerd, 
waarbij u zowel binnen als buiten kunt zitten. En ‘s avonds verandert 
La Terrazza in een intiem Italiaans restaurant.

DINEREN IN UW SUITE
Een snack in de kleine uurtjes? Ontbijt in uw suite? Een chique diner 
van The Restaurant, gang voor gang geserveerd? Roomservice is altijd 
inbegrepen, altijd een optie en altijd mogelijk.

B E L L O  :  A N T A R C T I C A

GET POLARISED
LAAT JE DOOR ONS MEEVOEREN NAAR 

DE AUTHENTIEKE SCHOONHEID VAN ANTARCTICA
Een uitdagende, inspirerende, andere wereld, dat is Antarctica of ‘s werelds ultieme bestemming. Het is
misschien iets moeilijker bereikbaar, maar dankzij het comfort van onze expeditievloot verloopt de reis een
vlotte vaart. Wil je ronddwalen op een plaats op aarde die op een andere planeet lijkt, of de tastbare
afgelegenheid voelen, of wil je op avontuur, ontdekking zoals je nog nooit eerder hebt ervaren, deel uitmaken
van dit ongerept stukje geschiedenis of wil je eerder simpelweg versteld staan van onze prachtige moeder
aarde, dan is het tijd voor een trip naar Antarctica. Reis naar ‘s werelds meest iconische bestemming in
luxe en comfort aan boord van de beste ontdekkingsschepen ter wereld .

DATUM REIS DUUR ROUTING SCHIP P/P VANAF*

ANTARCTICA EXPEDITION VOYAGES
24 Nov 2019 1925 16 Buenos Aires to Ushuaia, with Falkland Islands Silver Cloud € 11.230
17 Dec 2019 7924 18 Ushuaia Roundtrip, with Falkland Islands and South Georgia Silver Explorer € 16.990
20 Dec 2019 1927 15 Ushuaia Roundtrip, with Falkland Islands Silver Cloud € 13.840
29 Jan 2020 1003 10 Ushuaia Roundtrip Silver Cloud € 12.490
21 Feb 2020 7004 12 Ushuaia Roundtrip Silver Explorer € 10.060

BOEK NU OM TE PROFITEREN VAN VAN ONZE EXCLUSIEVE BESPARINGEN VOOR 
GESELECTEERDE REIZEN NAAR ANTARCTICA:

10% EARLY BOOKING BONUS € 2.000 EURO
AIR SAVING PER PERSOON

NEW! FAR EAST ALL-INCLUSIVE BUNDLE

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. 

ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. *IF NECESSARY DUE TO AIR CONNECTION. 

OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 30 APR, 2019
OP REIZEN MET VERTREK VANAF 01 SEP, 2019 OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 31 MAR, 2019

Voor informatie en reservatie neem contact op met uw reisbureau, of bel ons op 02 401 1432.

*Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Alle van toepassing zijnde promoties zijn inbegrepen. Prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgev-
ing 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., 10-18 Union Street, London, SE1 1SZ | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt



12 BELLO LIFEstyle magazine  

FELKO LANCEERT ZOMERHIT ‘IGUAL’
Felko, ex-Gibson Brother, zanger, muzikant en performer wil met zijn nieuwe song ‘Igual’ de zomerhit van 2019 op 

de markt brengen. Om te slagen heeft hij Peter Dingenen uit Zoersel als manager onder de arm genomen. 

BELLO sprak met Felko ofwel Florent Ekomi

De mensen willen natuurlijk graag weten wie de persoon is ach-
ter Felko van The Gibson Brothers. 
Ondertussen heb ik met mijn 54 lentes al heel wat gedaan en gezien 
in de muziekwereld, maar ik begin bij het begin. Ik ben geboren in Pa-
rijs, mijn moeder is Frans en mijn vader Gabonees. Toen ik 11 was zijn 
mijn ouders gescheiden en ben ik mijn vader naar Gabon gevolgd. 
Als 23-jarige knaap keerde ik terug naar Frankrijk om mijn artistieke 
instincten te volgen, een lange weg van audities, repetities en eer-
ste optredens hebben mijn achtergrond vormgegeven. Ik was vanaf 
het begin al sterk beïnvloed door de 
Amerikaanse traditie en zijn allround 
artiesten en heb in de verschillende 
internationale dansscholen een veel-
zijdige training gekregen (Center of 
Jazz Dance, Harmonic Studios,etc). 
Het lijkt alsof ik me voorbereidde op 
die ene dag in december 1996 wan-
neer ik gekozen werd om het nieuw-
ste lid te worden van de discoband 
Gibson Brothers. Sindsdien begon 
ik aan mijn carrière als professionele 
performer die de wereld rondtoerde. 

Hoe zag je leven eruit als ‘ Gib-
son-brother’? 
Ik had al de focus en vastberaden-
heid als artiest, deel uitmaken van 
Gibson Brothers was voor mij een 
professionele start in de muziekwe-
reld. Na de auditie ging ik meteen 
aan het werk, want we hadden een 
druk schema van ongeveer 10 op-
tredens per maand, verspreid over 
de hele wereld. Het plan was om het 
imago van de band op te frissen en 
een nieuwe show neer te zetten met 
meer entertainment op het podium, 
waaronder dans. Mijn opdracht was 
de achtergrondzang en enkele voor-
grond acts. Verder moest ik ook cho-
reografieën maken en de repetities 
leiden. Dit draaide zo goed uit voor 
mij dat ik de komende 15 jaar een in-
ternationale carrière als zanger-dan-
ser & choreograaf kon uitbouwen. 
Ik genoot ervan om de wereld af te 
reizen met deze beroemde band uit 

mijn tienerjaren en deelde zelfs het podium met enkele persoonlijke 
idolen zoals Kool & The Gang en Nile Rodgers van Earth, Wind & Fire. 
Op een dag in 2012 werd het tijd om dit hoofdstuk af te sluiten en een 
andere weg in te draaien. Ik besloot om mijn doel ‘soloartiest worden’ 
na te streven en nam afscheid van de Gibson Brothers. 

Een nieuw hoofdstuk: Felko als soloartiest
Zo lang ik me kan herinneren, ben ik altijd een creatief wezen geweest, 
daarom ben ik misschien een artiest geworden. Als kind verzon ik ver-
haaltjes, spelletjes en liedjes, dit doe ik trouwens nog steeds (lacht). 
Later, in tegenstelling tot zingen, acteren of dansen, leerde ik zelf de 

basis van muziek componeren 
en songwriting. Grappig is dat 
bijna de helft van mijn liedjes 
uit mijn dromen komt. Zodra 
ik wakker word, moet ik ze snel 
opschrijven zodat ik ze niet 
vergeet. Ik geloof dat we niet 
echt zelf creëren, maar eerder 
inspiratie ontvangen wanneer 
we verbonden worden met be-
paalde ‘vibes’. Dansen is ook een 
heel belangrijk onderdeel van 
mijn leven. Mijn lichaam bewe-
gen op een ritme, ongeacht de 
context, is voor mij een soort 
extase. Ik kan urenlang dansen 
op een feestje, een repetitie of 
tijdens een live optreden. Mijn 
passie voor zang en dans leid-
de naar de volgende twee za-
ken: een cabaretduet (met een 
acteur –pianist) over Broadway, 
en een musical gebaseerd op 
een origineel verhaal. Natuurlijk 
breng ik mijn creaties ook tot le-
ven tijdens optredens met mijn 
band, gaande van pop tot soul. 
Deze optredens zijn niet zo ge-
woontjes, want ik hou ervan om 
wat extra ‘spice’ bij een optreden 
te voegen. Ik ben steeds bezig 
met het ontdekken en daarom 
onderga ik continue een trai-
ning-en onderwijsproces. Ik 
ben een gecertificeerde zanger 
en podiumcoach, afgestudeerd 
aan de Alta school in Parijs. 
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In België kennen al meer dan 
250.000 mensen hun SLAAP-DNA®

Jouw lichaam is even uniek als jij. Daarom biedt Ergosleep® een 
gepersonaliseerde bedoplossing in lijn met jouw SLAAP-DNA®. Zodat 
je lattenbodem of boxspring perfect op jouw slaappro� el is afge-
stemd. Maak je bed nog persoonlijker met de gewenste stof en het 
ideale hoofdbord. Zelfs de pootjes kan je naar eigen smaak kiezen. 
Creëer je eigen unieke slaapwereld. 

Ieder zijn SLAAP-DNA®, ieder zijn bed

Laat gratis je
 SLAAP-DNA® 

meten

Lattenbodem BoxspringLattenbodem Boxspring

ma-za: 10u-18u / woensdag en zondag gesloten

Sleeplife® Merksem Bredabaan 972
T. 03 647 15 45

Sleeplife® Wilrijk Boomsesteenweg 560
T. 03 828 98 29

2017_1063_MERKSEM/WILRIJK_ADVERTENTIE_ERGOSLEEP_BELLO_210x297_0218.indd   1 13/02/18   08:40
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Vertel ons meer over je nieuwe nummer, wordt het een zomerse 
hit met zomerse vibes? 
Het wordt inderdaad een zomerlied met warme zomervibes, perfect 
om te dansen, een echt feestnummer! Igual is eigenlijk een volledig 
concept, inclusief song, dance en VR( virtual reality) videoclip. De tekst 
is Spaans-Engels, en vertelt dat ‘dansen’ verbondenheid en harmonie 
creëert tussen mensen. Dat is ook waarom deze song ‘Igual’ heet, wat 
gelijk betekent. Toen ik dit liedje schreef had ik de droom dat ieder-
een, mannen, vrouwen en kinderen zich heel even verbonden zou-
den voelen doordat ze dezelfde dans op hetzelfde nummer zouden 
dansen, verbonden voor enkele minuten of zelfs een hele zomer lang! 
We gebruiken een geavanceerde 3D technologie om de videoclip te 
realiseren. Het is een hele uitdaging om dit te doen en ik hoop dat 
mensen het zullen waarderen en de kans grijpen om zich te laten 
onderdompelen. Wordt ‘Igual’ een hit? Had ik maar een kristallen bol 
om deze vraag te kunnen beantwoorden, maar één ding weet ik ze-
ker, het is aan de lezers van dit artikel en de luisteraars die de ‘power’ 

hebben om van een liedje al dan niet een 
hit te maken, hoe dan ook zal ik de uitkomst 
accepteren. 

Waarom koos je voor België? 
Toegegeven, in het verleden kende ik Bel-
gië niet echt, behalve dan hetgeen ik in de 
media zag, maar na 15 jaar toeren in dit land 
ontdekte ik de schoonheid dat het inhoudt 
en heb ik sterke relatiebanden uitgebouwd 
met vrienden en partners. Zo ben ik ook 
terechtgekomen bij Peter Dingenen, een 
media-eigenaar en eventorganisator uit Ant-
werpen. We zaten direct op dezelfde golf-
lengte en besloten om samen te werken. 
Een leuk detail is ook dat Peter een grote fan 
was van de Gibson Brothers toen hij nog als 
jonge DJ plaatjes draaide. Graag wil ik aan 
iedereen meegeven dat de officiële release 
van mijn summer-song ‘Igual’ gepland staat 
op 26 april in zaal AthenA te Antwerpen. 

Reserveer uw ticket: www.igual.be
Wij hebben er alvast zin in en ook Felko 
blaakt van het zelfvertrouwen. De video-op-
names van de clip waarop FELKO zingt en 
danst met professionele danseressen zijn 
volop bezig. Er komen twee versies: een ge-
wone clip en een 3D-clip. Dat laatste is vrij 
uniek in de muziekwereld.

B E L L O  :  F E L K O



A l l  S e a s o n s  v e r a n d a ’s
v e r z o r g t  u w  p r o j e c t

v a n  A t o t  Z

Naast een persoonlijk ontwerp staan wij ook garant voor een kwalitati eve uitwerking en gedetailleerde 
afwerking van uw veranda. Van isolati e, verwarming en verlichti ng tot zelfs de inrichti ng met technologische 
hoogstandjes. Daarnaast bieden wij ook op administrati ef vlak graag de nodige ondersteuning. Er wordt een 
vaste contactpersoon aangesteld die uw project nauwkeurig opvolgt en steeds beschikbaar is voor al uw 
vragen. All Seasons Veranda’s richt zich niet op de massa, maar staat voor persoonlijke realisati es op maat. 

Ontdek onze volledig vernieuwde website
www.allseasonsverandas.be

GRAAG VERWELKOMEN WIJ U TIJDENS ONZE NOCTURNES:
elke woensdag 

van 14u tot 20u

Langestraat 161 | Zandhoven | 03 484 66 38
nieuwe 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

 



Noorderlaan 121     2030 Antwerpen   T: (+32) 03 541 96 37

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

Ook iedere zaterdag en zondag OPEN van 10h tot 17h

www.livinroom121.be     follow us on   liv_in_room_121

Liv’in Room 121, 
dé winkel waar ‘dat’ unieke, 
onverwachte en originele 
stuk voor uw inrichti ng staat!

Kom eens binnen en laat u 
verrassen in onze enorme 
showroom of ... wij komen 
langs bij u! Want dat kan ook.

Wij durven gaan voor de 
speelse mix en match van 
kleuren, materialen, trends 
en stylen.  

‘Inspirati e’  &  ‘think out of the Box’  ideetjes gegarandeerd.

Hartelijk onthaal en persoonlijk advies ontbreken niet in deze 
‘bohemian minded’ winkel.

Samen, creati ef en binnen uw budget toveren wij uw huisje 
om tot dat gezellige ‘ love my home’  oordje.

Het Liv’in Room 121 team x

UNIEK IN 
INTERIEUR

INRICHTING



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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5 MANIEREN OM VALS TE SPELEN BIJ 
HET SPORTEN

Toen we voorstelden om een artikel te schrijven over hoe sommige atleten proberen vals te spelen, dachten we 
vooral aan al vaak geciteerde middelen, zoals doping en elektrische motors. Tijdens onze research ontdekten we 

echter allerlei andere manieren die, laten we zeggen, een stuk origineler en grappiger zijn. Het resultaat: een artikel 
dat vooral draait rond knotsgekke toestanden… met een vleugje ernst om af te sluiten.

Bijten
Kijk, als we moeten bedenken op welke manier we een tegenstander 
even uit de wedstrijd kunnen halen, staat bijten misschien niet in onze 
top drie, maar wél in onze hoogstpersoonlijke Ultratop. Misschien is 
het omdat onze vechtkunstleraar de vrouwelijke studenten vertelde 
dat alles geoorloofd was omdat ze minder lichaamskracht hadden, 
of misschien is het omwille van boks(st)er Mike Tyson, die op 28 juni 
1997 het oor van tegenstander Evander Holyfield half afbeet.

Hoewel het gevecht na 3 rondes moest gestopt worden, was het niet 
Tysons stijl om onmiddellijk na de wedstrijd berouw te tonen. Door-
heen de jaren gaf hij heel wat verschillende redenen op voor zijn plot-
se vreetbui die we jullie zeker niet willen onthouden:

• ‘Ik ben een beetje gek en ik was overal aan het bloeden.’
• ‘Ik was gefrustreerd.’
• ‘ik was kwaad omdat hij me kopstoten aan het geven was.’
• ‘Ik knapte en reageerde op dezelfde manier als vele atleten zouden 

gedaan hebben.’
• ‘Ik wilde hem gewoon vermoorden.’
• ‘Ik herinner me niet veel omdat ik zo woedend was.’
• ‘Ik wilde hem zoveel pijn doen…’
• ‘Ik was kwaad omdat hij zo’n goeie vechter is.’
• ‘Ik wilde hem gewoon in elkaar slaan.’
• ‘Ik was een ongedisciplineerde soldaat en ik verloor mijn kalmte.’
• ‘Ik was in een heel competitieve bui en wilde hem zo wanhopig in 

elkaar slaan om mezelf groter te voelen.’
• ‘Ik was gewoon overstuur.’

Een mooie waaier aan excuses, maar 12 jaar na het incident gaf Mike 
Tyson aan talkshowmegaster Oprah Winfrey toe dat hij er niets van 
gemeend had. Iemand als Winfrey voelt dan natuurlijk onmiddellijk 
waar de sensatie ligt en liet prompt Holyfield opdraven, zodat Tyson 
zich deze keer ‘echt’ mocht ‘verontschuldigen’. Ondertussen hadden 
we wel al een hoop hilarische reacties gehoord die ook 20 jaar later de 
tand des tijds hebben overleefd. 

De legendarische bokser is trouwens niet de enige professionele 
sportman die graag eet en bovendien blijken oren niet het enige suc-
culente menselijke lichaamsdeel te zijn. Vraag het maar aan de Uru-
guyaanse stervoetballer Luis Suarez, die al drie keer te veel honger 
had op het veld om zijn tanden op elkaar te kunnen houden. In 2010 
liep ‘Kanniarez’ al eens tegen zeven dagen schorsing aan nadat hij 
een tegenspeler tijdens een match in de Nederlandse Eredivisie in de 
schouder had gebeten, in 2013 probeerde hij in de Engelse compe-
titie te dineren van een arm (met 10 schorsingsdagen als gevolg) en 
een jaar later verwierf hij de dubieuze eer de zwaarst gestrafte speler 
te worden op een WK door iemand in de nek te bijten. Resultaat: 9 
dagen schorsing en een verbod van 4 maanden om nog iets te doen 
wat met voetbal te maken had.

Neerkogelen

Dock Ellis was niet alleen een beroemde pitcher voor de  Pittsburgh 
Pirates en de Yankees, de excentrieke honkbalspeler werd ook berucht 
omwille van zijn drankprobleem en drugsverslaving. Nu lijkt lsd ons 
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Wij maken            úw keuken!®

BATIBOUW 2019

GRATIS* toestellen 

t.w.v. € 3000
EXTRA 

BATIBOUW-
KORTING*

BATIBOUW- +
+ +

BATIBOUW-
CONDITIES

Actie geldig van 21/02/2019 tot en met 31/03/2019 bij aankoop van een keuken met minimum 4 inbouwtoestellen van een huismerk. Niet cumuleerbaar met andere acties. Voorwaarden > vraag ernaar in één van onze toonzalen

AALST  l  AWANS (LUIK)  l  BRUGGE  l  DENDERMONDE  l  DOORNIK  l  GOSSELIES   l  GERAARDSBERGEN  l  GRIMBERGEN  l  HAM  l HASSELT  
l  HERENT  l  IEPER  l  MAASMECHELEN  l  MARCHE-EN-FAMENNE  l  MALDEGEM  l  MECHELEN  l  NANINNE (NAMEN)  l  OOSTAKKER  l  

OOSTENDE (NIEUW)  l  ROESELARE  l  SCHOTEN  l  SINT-GENESIUS-RODE  l  SINT-NIKLAAS  l  TIENEN  l  TURNHOUT  l  WAREGEM  l  WAVER 

ALTIJD OPEN OP ZONDAG - WWW.DOVY.BE
MA-ZA: 9U-19U - ZON- EN FEESTDAGEN: 10U-18U  -  GESLOTEN OP WOENSDAG

FAFAFAABABABRBRBRIKAKAKAA

AAAAA
TATATFABRIKA

AT

BE
LGISCH

BE
LGISCH

Mechelen
Antwerpsesteenweg 191 b

tel 015 20 51 15

Schoten
Bredabaan 1161
tel. 03 644 18 58

Turnhout
Steenweg op Gierle 267

tel 014 41 04 28

 10 JAAR GARANTIE          GEEN VOORSCHOT

OPENDEURDAGEN
vrijdag

1
maart

vrijdag

8
maart

zaterdag

2
maart

zaterdag

9
maart

zondag

3
maart

zondag

10
maart

maandag

4
maart

maandag

11
maart

dinsdag

5
maart

donderdag

7
maart
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inderdaad niet bepaald de meest logische drug om te gebruiken 
voor je een speelveld op moet, maar toch leek hij Ellis nauwelijks 
te hinderen. In de honderdduizenden wedstrijden die de MLB al 
rijk is, zijn maar 247 spelers er ooit in geslaagd om als startende 
pitcher een no-hitter (een wedstrijd waarin een van de twee spe-
lende teams geen honkslag weet te maken waardoor iemand op 
de honken komt) te gooien. Ellis mocht in 1970 tot dat selecte 
kransje toetreden… terwijl hij zo high was als wijlen Lincoln on-
getwijfeld zou geworden zijn als hij had horen voorspellen dat 
iemand als Donald Trump ooit president zou worden.

Die ochtend was Dock Ellis rond de middag wakker geworden, 
denkende dat het nog maar vrijdag was… en dus ook  dat een 
drietal lsd-pilletjes geen kwaad zouden kunnen. Het was pas 
toen zijn vriendinnetje binnenkwam met de zaterdagkrant dat 
Ellis spontaan onraad begon te ruiken. Op de sportpagina vond hij 
nog meer slecht nieuws: hij moest zes uur later pitchen in San Diego, 
terwijl Ellis zich nog in Los Angeles bevond! De baseballspeler besloot 
dan maar om een vliegtuig naar L.A. te nemen om daar zijn ding te 
gaan doen… en speelde achtereenvolgens een smetteloze wedstrijd.

Als je denkt dat Docks prestatie een mooie advertentie was voor ‘pres-
tatiebevorderend’ druggebruik, ben je verkeerd. Vijf jaar na zijn adem-
benemende prestatie moest de man met de Pittsburgh Pirates tegen 
de Cincinnati Reds aantreden… onder invloed, natuurlijk, of wat had 
je gedacht?

Zodra slagman Peter Rose zijn plaats had ingenomen, wierp Ellis een 
eerste bal naar diens hoofd, gevolgd door eentje achter de rug en uit-
eindelijk in de zijkant van Rose zelf. De volgende batter kreeg een bal 
in de nieren, terwijl ook de derde het hard te verduren kreeg. Ellis had 
het al tijdens de oefenperiode over dat soort strategie gehad, maar 
toen dachten al zijn ploegmaats nog dat hij aan het lachen was en dat 
bleek dus niet het geval. Ellis slaagde er echter niet in om de vierde 
batter te raken en werd na zijn tweede pitch tegen de vijfde slagman 
van het veld gehaald door zijn manager. Om nog eens een lijntje coke 
te kunnen doen, misschien?

Ellis stierf al op 63-jarige leeftijd aan de ge-
volgen van leverziekte.

Balletjesstoemp

Wie ziet hoe verschillende spelers zich op 
elkaar gooien tijdens een American foot-
ballwedstrijd, denkt misschien wel dat er 
onderaan die vleespiramide van 120 kilo 
wegende topsporters heel wat vuile din-
gen gebeuren… en heeft gewoon gelijk!

Hoewel de NFL en andere American foot-
ballliga’s erg strikte regels hebben over wat 
mag en niet mag, zijn die behoorlijk moei-
lijk om op te leggen aan iemand die onder 
vijf andere gespierde en bezwete man-

nenlichamen ligt. Niet verwonderlijk, dus, dat spelers (vaak door hun 
maten) worden aangemoedigd om hun tegenstanders in de ballen te 
grijpen, te slaan of te stampen (we hebben nooit beweerd dat dit het 
meest fijnbesnaarde artikel zou worden). 

Gelukkig zijn de mannelijke geslachtsorganen niet de enige onder-
delen die worden geviseerd. Zo kent de NFL heel wat gekraste ogen, 
opengereten halzen, beten, gebroken vingers, wurgpogingen en 
verbale pesterijen. Nog in december vorig jaar kreeg Cordarrelle Pat-
terson een boete van 13.369 dollar omdat hij zo overduidelijk naar 
iemands kl**en had gegrepen dat je haast blind moest zijn om het als 
kijker niet op te merken.

Veters losmaken

NBA-speler J.R. Smith is nooit een lieverdje geweest. De man kreeg in 
zijn carrière als sportman immers al boetes of schorsingen opgelegd 
voor vuilbekkerij, ongepast gedrag in een nachtclub, het delen van 
een foto waarop de blote poep van zijn vriendin te zien was, schuldig 
te pleiten in een zaak rond roekeloos rijgedrag, vechten in de recht-
bank (!) en meer. Smith werd echter wereldberoemd nadat hij gepro-
beerd had om de veters van tegenstander Greg Monroe van de Pis-
tons tijdens het spel zelf los te maken. Daarmee was Smith trouwens 
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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

buitenhof-tuinmeubelen.be

U bent van harte welkom in één van onze toonzalen. 
Ons team van specialisten staat voor u klaar om u uitgebreid te 
adviseren. BuitenHof Tuinmeubelen: weten dat het goed zit.

Collectie 2019

FITZ ROY ALUMINIUM LOUNGE €3419,- €2899,-
1X OPEN BANK LINKS 1X OPEN BANK RECHTS INCL. ALL WEATHER KUSSENS 1X SALONTAFEL 140X82 ALUMINIUM

MALLORCA LOUNGE €2269,- €1699,-
HOEKBANK INCL. ALL WEATHER KUSSENS 
1X SALONTAFEL 85X85 MET POLYWOOD BLAD

TIMBER LOUNGE €2115,- €1579,-
1X 2-ZITS BANK 2X STOEL INCL. ALL WEATHER KUSSENS
1X SALONTAFEL 140X75  IN HOOGTE VERSTELBAAR INCL. KERAMIEK BLAD
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niet aan zijn proefstuk toe: nauwelijks drie dagen voordien was hij er 
al in geslaagd om de veters van Shawn Marion (van de Mavericks) los 
te maken. Deze keer had de NBA er duidelijk wél genoeg van, want de 
liga legde Smith een boete van 50.000 dollar op voor diens ‘onsportie-
ve gedrag’. Persoonlijk zouden we voor Smith gewoon een kleurboek 
voor kinderen kopen.

Likjes geven

We konden begrijpen dat onze bordercollie soms de haast oncontro-
leerbare drang voelde om likjes te geven, maar wanneer hockeyspe-
lers beslissen om zich zo te gedragen, spreken we natuurlijk over een 
heel andere context – eentje die Brad Marchand van de Boston Bruins 
maar moeilijk leek te begrijpen. 

De behoorlijk irritante Marchand had al de titel van ‘grootste pestkop 
van de NHL’ gewonnen, maar dat was zelfs nog voor hij tegenspelers 
begon te likken. De eerste keer gebeurde dat met Leo Komarov van 
de Toronto Maple Leafs. Nadat Marchand hem in de nek had gelikt, 
liet hij verbaasde journalisten het volgende optekenen: ‘Ik dacht dat 
hij wilde knuffelen. Ik was gewoon aan het proberen om dicht bij hem 
te geraken.’

Of Marchand het nu meende of niet; hij herhaalde zijn stunt tegen 
Ryan Callahan van Lightning en opnieuw klonk hij weinig berouwvol: 
‘Wel, hij sloeg me vier keer in het gezicht, dus…’ Tja, daarmee maak je 
natuurlijk zowel de pers als jouw eigen coach vrij kwaad. 

En dan zijn er ook nog deze manieren om vals te 
spelen

• Duitse hoogspringster Dora Ratjen loog over haar geslacht om deel 
te kunnen nemen aan de Olympische Spelen van 1936

• Veel sporters veinzen een blessure op het veld om tijd te winnen
• Julio Borbon van de Cubs deed of hij een bal op de voet had gekre-

gen van werper Luke Gregerson, terwijl die enkel wat aarde en stof 
had doen opwaaien

•  Tegen een pitch leunen tijdens een honkbalwedstrijd
• Een voet, arm of been laten ‘hangen’ terwijl je iemand probeert af te 

dekken in het voetbal of basketbal
• Doping gebruiken
• Een hockeystick buigen
•  Een duikje nemen tijdens een voetbalwedstrijd
•  Niet uitputten in het golf
• De voet waarop gepivoteerd wordt naar een betere hoek bewegen 

in het basketbal
• Iemand (te lang) vasthouden in het American football of voetbal
• ‘Goaltenden’ in het basketbal
• ‘Floppen’ in het basketbal
• Inkomen met de helm naar voren in American Football
• Een elektrische motor gebruiken in het wielrennen of veldrijden
• Hars gebruiken om de bal beter te kunnen vasthouden in het honk-

bal
• De teamtekens van de andere ploeg stelen
• Gokken op de eigen wedstrijden
• De scheidsrechters omkopen
• Liegen over valsspelen en dan toch gepakt worden

Dirk Vandereyken

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

14 APPARTEMENTEN   |   3 SLAAPKAMERS   |   TERRAS OF TUIN

AFWERKING VRIJ TE BEPALEN   |   ONDERGRONDSE PARKING   |   LIFT

RUSTIG GELEGEN   |   GROENE OMGEVING   |   VLAKBIJ DE GOLF

Voor meer info & verkoop:
WWW.COGGHE.BE

Nijverheidsstraat 106, 2160 Wommelgem
T 03 355 15 15 - E info@cogghe.be

VINKLAAN BRASSCHAAT
LUXE APPARTEMENTEN

Prijzen vanaf
€ 290.000
(excl. kosten)
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ASSYMO
Wie Assymo zegt, zegt in één adem veelal tuinconstructies op maat. Daarvoor staat het team in elk geval. Bart Van 

Durme is letterlijk van jongs af gepassioneerd door hout, dit maakt de oprichting van Assymo tot een logische 
keuze. Daarvoor leerde hij als vakman ‘on the field’ de kneepjes van het vak na zich zowel in het middelbaar als in 

hogere studies te specialiseren. 

In de loop der jaren is Assymo uitgegroeid tot een team van een 7-tal 
gemotiveerde werknemers, bestaande uit een productie- en plaat-
singsunit. Assymo richt zich voornamelijk op particuliere klanten, 
maar B2B zijn ze ook een sterke partner. Concrete oplossingen on-
der vorm van een bijgebouw behoren zeker tot de mogelijkheden. 
Bedrijven kunnen overigens ook terecht voor bouwpakketten. Een 
overzicht van al hun producten en pakketten is terug te vinden op de 
website www.assymo.be. Verder  bestaat het cliënteel uit architecten, 
aannemers en andere belanghebbenden.

Hoe gaat Assymo te werk? Het verhaal begint zo goed als altijd vanuit 
de showroom. Kom zeker voorbereid langs: foto’s en een lijst met je 
desiderata maakt het alleen maar gemakkelijker om je een passen-
de oplossing aan te bieden. Blijkt dit nog niet voldoende te zijn? Dan 
biedt een huisbezoek zeker soelaas, al probeert het team dit eerder in 
een volgende fase te doen. Op basis daarvan wordt een vrijblijvende 
offerte opgemaakt. De combinatie van de klantvraag, de analyse van 
deze laatste en passend advies maakt dat de offerte gepersonaliseerd 
en gedetailleerd kan zijn. Indien het huisbezoek nog niet gebeurd is, 
wordt in de volgende stap de offerte diepgaander bekeken en al dan 
niet verder afgestemd op de concrete thuissituatie.

Ben je helemaal verkocht? Dan begint het team van Assymo maar al 
te graag aan de voorbereidende werken: funderings-, straatwerken, 
betegeling…

Assymo is om bovenstaande reden zeer trots op haar cliënteel. Via ver-
schillende kanalen verwerven ze bekendheid: via advertenties en ma-
gazines (zoals wij! nvdr), social media, hun website en zelfs reclame in 
het Schotense straatbeeld! Toch is mond-tot-mondreclame nog altijd 
een onontbeerlijk onderdeel in dit lijstje.

Om de familiale sfeer en de ‘dienstverlening op maat’ te kunnen be-
houden, blijven ze bewust werken in een team van een maximum 10 
medewerkers. De expertise inzake maatwerk blijven uitdragen, daar 
willen ze voor staan.

Het team zet graag in op kwalitatief materiaal. Zo werd onlangs geïn-
vesteerd in een nieuwe CNC-machine (Computer Numerical Control, 
gebruikt om het hout nauwkeurig en snel te verspannen nvdr) en een 
afzuigsysteem.

Aangezien Assymo om bovenstaande reden alles zelf maakt, werken 
ze enkel samen met houtleveranciers en leveranciers van hun andere 
materialen zoals aluminium, kunststof… Daarnaast probeert Assymo 
ook op gebied van materiaalgebruik in te spelen op de vraag van de 
klant.

Bekijk zeker de visueel sterke website, www.assymo.be je vindt er al 
een schat aan informatie! Ben je al zeker van je stuk? Dan kan je al 
meteen een offerte aanvragen. Het persoonlijk gesprek verloopt op 
die manier dan vlotter. De geschoolde adviseurs kunnen u dan ook 
een onderbouwd advies geven.

Niets houdt je tegen om naar de winkel in Schoten te gaan, een me-
dewerker helpt je met de glimlach verder. Assymo is gevestigd op 
Industriepark Brechtsebaan 10, 2900 SCHOTEN, op van dinsdag tot 
vrijdag van 12u30 tot 17u30 en zaterdag van 10u00 tot 13u00!

ROEL MEERE

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

Assymo  Tuinconstructies op maat

EIKEN BIJGEBOUWEN   MODERNE BIJGEBOUWEN   TUINHUIZEN   CARPORT   POORTEN   TERRASSEN EN BUITENTRAPPEN

Kwaliteit
Totaalconcept
Eigen productie en montageteam
Bouwpakket voor de vakman

Industriepark Brechtsebaan 10
2900 Schoten
info@assymo.be
Tel.:  0032 (0) 471 33 81 20

Showroom:
Dinsdag tot Vrijdag: 12u30  -  17u30
Zaterdag: 10u00  -  13u00
Zon- en feestdagen gesloten.
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OLD & NEW ENGLAND
Een stijlvol, klassiek interieur, daar staat Old & New England voor. Initieel begon de zaak effectief met de verkoop 

van antiek Engels interieur in combinatie met een assortiment aan nieuwe concepten. Vandaag de dag is het 
antieke segment vervangen door ‘new made’ kopieën. Binnen België is de zaak uniek. Bij uitbreiding is de vraag 

ook gestegen vanuit Nederland, Noord-Frankrijk en Parijs. De stijl is immers bijna niet meer te vinden.  
Dit geeft hen de mogelijkheid om zich dan ook ten volle te specialiseren.

Bij de conceptcreaties gaat sfeervolle tijdloze kwaliteit hand in hand 
met het echte ambachtelijke vakmanschap. Het familiebedrijf is al 
meer dan 35 jaar actief in deze branche: Rudi Janssens is naar eigen 
zeggen dan ook opgegroeid in de winkel. Door deze ervaring en des-
kundigheid wil Old & New England je graag optimaal adviseren bij de 
keuze van het interieur dat echt bij je past.

Met een showroom van maar liefst 1 500 m² (!) kun je je ogen de kost 
geven en goed inschatten hoe het interieur bij je thuis zal passen. Je 
vindt onder meer 30 verschillende salons terug, allemaal ingekleed 
volgens de stijl met passende zetels, (bijzet)tafels, enzoverder. De 
overbekende traditionele chesterfield krijgt uiteraard een prominente 
plaats binnen de toonzaal! Vandaag de dag wordt nog steeds dezelf-
de techniek gehanteerd, handmade, net als in de jaren 1700. Naast dit 
assortiment stelt Old & New England u graag projecten voor. 

Wij hebben een Harris Tweed collectie. Landelijk pure cottage stijl.  
Volledige afdeling van canapé’s en vele kleine fauteuils..

Heb je thuis een familiestuk staan en heeft de stof het net iets moeilij-
ker met het doorstaan van de tand des tijds? Dan kun je bij Old & New 
England terecht voor herstoffering! Om een passende prijsofferte op 
te maken, komt Old & New England graag bij jou ter plaatse! Indien 
dit voor jou moeilijker te regelen is, volstaat het doorsturen van een 
duidelijke foto. Je krijgt dan een vrijblijvende prijsindicatie.

Op de website vind je uitgebreide informatie terug en de foto’s maken 
alles compleet. Voor een winkelbezoek moet je in de H. Conscience- 
straat 29 te Mechelen zijn, perfect centraal gelegen tussen Antwerpen 
en Brussel!

B E L L O  :  K L A S S I E K  I N T E R I E U R 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



32 BELLO LIFEstyle magazine  

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

SAY HI TO DEBBY GOMMEREN!
Internationaal model Debby Gommeren. Na 5 jaar los Angeles, Beverly Hills ging ze voluit voor de next step. Zo 

startte ze haar eigen bedrijf op, hier in België.

DG management en DlaG secrets zijn enkele zaken die ze beheert en 
het succes lacht haar toe. 

Haar carrière legde haar sowieso geen windeieren en al snel werd 
ze opgemerkt door Justin Bieber, Jamie Foxx, Snoop Dogg en vele  
andere ‘groten der aarde’.

‘Everyone just loves Debby’ 

Al snel groeide haar netwerk uit en haar zakenrelaties werden vrien-
den, door de spontaniteit van haar ‘eigen zijn’. 

De start van haar eigen bedrijf was dan ook een logische keuze.

Het was vanzelfsprekend dat dit internationaal gespot werd en al snel 
werd ze gevraagd in Londen, Parijs en Dubai. 

Alleen al in de UAE werd ze dit jaar al 6 keer gevraagd voor allerhande 
projecten. Met België als uitvalsbasis reist ze internationaal voor haar 
projecten.

Je vraagt je ongetwijfeld af wat zij daar doet. De concepten zijn vaak 
allesomvattend wanneer het over entertainment en hospitality gaat.

Ze verzorgt fotoshoots, vlogging, muziek, begeleiding van modellen 
(hier geeft ze modellen de kans om onder haar expertise en kennis 
een portfolio op te bouwen in Dubai en via de juiste kanalen te plaat-
sen en/of te managen), productplacement voor bedrijven, artiest-
begeleiding en booking, ondersteuning social media en haar eigen 
kledinglijn.    

Momenteel is ze als ambassadeur betrokken bij de prestigieuze  
Cannonballrun3000, waar ze ook voor Europa het gezicht van is  
geworden.

Tot slot zijn de krijtlijnen uitgetekend voor haar eigen mediakanaal. 

Instagram: @debbygommeren
Bookings: debbygmanagement@gmail.com

B E L L O  :  D E B B Y  G O M M E R E N

fotograaf: Bekhruz Nurov
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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 MAART 

Scampi’s / curry /appeltjes 

Of

Kroketje van geitenkaas / 
krokante spek

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

Roodbaars / risotto 

Of

Parelhoen / ratatouille / kroket

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

Citroentaartje

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 80 p. zittend en 200 
p. staand. Bespreek met ons uw idee en wij 
werken dit voor u tot in de puntjes uit.

CANNONBALL RUN 3000
Cannonball Run is bij de meeste babyboomers vooral bekend omwille van drie komische actiefilms, maar wat 

velen niet weten, is dat die titels geïnspireerd waren op de Cannonball Baker Sea-To-Shining-See Memorial 
Trophy Dash, een illegale stratenrace die vier edities kende tijdens de jaren zeventig. Hoewel dat evenement 

ook mee aan de basis lag van een andere film – Cannonball!, met Kung Fu-ster David Carradine – werd het toch 
vooral vereeuwigd in de films uit 1981 en later. De oorspronkelijke The Cannonball Run groeide uit tot de zesde 

succesvolste film van het jaar en moest alleen iconische titels als Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark en  
Superman II voor laten gaan. Na zo’n 38 jaar komt het fenomeen nu eindelijk ook naar onze contreien overwaaien. 

In mei 2019 wordt immers Cannonball Run 3000 georganiseerd, een legale autocompetitie die sterk geïnspireerd is 
op de bijna-gelijknamige films, maar toch ook meteen zijn eigen beestje is. 

Zoals zo vaak, ontsproot de droom van een nieuw topevenement aan de geest van een enkele persoon. Emrys Blomont, die toen in de Verenigde 
Staten woonde, was als kind reeds een grote autoliefhebber die bovendien met open mond de ensemblecast van de drie Cannonball Run-films 
had bewonderd. Niet verwonderlijk, want acteurs als Burt Reynolds, Roger Moore, Dom DeLuise, Sammy Davis Jr. en Jackie Chan waren in de jaren 
tachtig ronkende namen, al moest die laatste zijn grote doorbraak in het westen nog kennen en werd hij als acteur vooral toegevoegd op vraag van 
Raymond Chow, eigenaar van filmbedrijf Golden Harvest en Chanliefhebber van het eerste uur.

B E L L O  :  C A N N O N B A L L  R U N
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Professionele dieetcentra

Nood aan een gezondere levensstijl? Zit u niet lekker in 
uw vel? Of gewoon een gebrek aan energie?

Bij Proti Balance kunnen onze professionele 
dieetcoaches u gegarandeerd helpen met een plan 
op maat. 

Kom langs om ons te vertellen over uw doelen en wij 
maken ze haalbaar. Bovendien is onze uitgebreide 
begeleiding voor onze klanten volledig gratis!

Proti Balance is uw garantie op succes:

• Ruime keuze proteïnevoeding, snacks en 
voedingssupplementen

• Persoonlijk plan, wij maken tijd voor u
• Uitgebreide (gratis!) begeleiding door een 

professionele dieetcoach
• Iedereen welkom
• Ook gespecialiseerd in sportdieet
• 6 dagen op 7 voor u geopend
• Ook na bereiken van uw doel blijft opvolging gratis!
 

Openingsuren

Maandag: 9u tot 18u

Dinsdag: 10 u tot 18u

Woensdag: 10u tot 18u

Donderdag: 9u tot 18u

Vrijdag: 10u tot 18u

Zaterdag: 9u tot 17u

Zondag: gesloten

Ruimste keuze van Europa voor proteïneproducten, gezonde 
snacks & voedingssupplementen vindt u in onze winkels:

Turnhoutsebaan 292, 2970 Schilde
Tel: 03 294 59 05 I schilde@proti-balance.be

Bredabaan 453, 2930 Brasschaat
Tel: 03 430 24 22 I brasschaat@proti-balance.be

Dorpsplaats 29A, 2390 Oostmalle
Tel: 03 482 02 42 I malle@proti-balance.be

Poederleeseweg 9, 2290 Vorselaar
Tel: 014 22 60 47 I vorselaar@proti-balance.be

Herentalseweg 1, 2440 Geel
Tel: 014 71 00 62 I geel@proti-balance.be

Clemenceaustraat 1, 2860 Sint-Katelijne-Waver
Tel: 015 65 80 70 I skw@proti-balance.be

www.proti-balance.be

Het proteïnedieet 
dat écht werkt!

Nu ook te vinden in Antwerpen, vlakbij de Singel!

Op zoek naar een nieuwe 
uitdaging als zelfstandige? 

WIJ ZOEKEN 
FRANCHISE 
UITBATERS!
Meer info op 
www.proti-balance.be/franchisenemer-worden

Jan Van Rijswijcklaan 154
2018 Antwerpen
Tel: 0468 10 89 85 
antwerpen@proti-balance.be

Antwerpen:

Emrys begon al snel toonaangevende auto- en raceshows te orga-
niseren, maar het grote doel bleef altijd voor ’s mans ogen draaien: 
een eigen evenement dat hommage zou brengen aan de oude Can-
nonball Run-films. Het zou nog tot 2018 duren voor de Nederlander 
eindelijk het juiste team gevonden had. Daartussen ook een Belgische 
connectie: Jeremie Landweer, die in ons land al hoge ogen heeft ge-
gooid met restaurants als De Kleine Zavel en De Godevaart, werd tot 
CEO benoemd. 

Landweer haalde er een aantal belangrijke teamleden bij en stippelde 
samen met onze noorderburen een bijzonder aantrekkelijke route uit, 
die zal beginnen met op 11 mei een grootse ‘kick-offparty’ in Amster-
dam. Een dag erna, op 12 mei, zullen maximum 70 teams van telkens 
1 ‘driver’ en 1 passagier beginnen te strijden om de winst. De rally 
stopt elke avond in een andere prachtige stad. Die wordt telkens pas 
bekend gemaakt nadat de nodige checkpoints zijn bereikt, wat alles 
natuurlijk enorm spannend houdt voor iedereen. Wél heeft de organi-
satie duidelijk gemaakt dat het telkens om boeiende steden gaat, die 
elk iets speciaals in aanbieding hebben. 

Natuurlijk zal alles ook in de nodige stijl verlopen. Zo zullen de deel-
nemers telkens fantastische lunches en gastronomische diners voor-
geschoteld krijgen en worden ze in de luxehotels waar ze blijven sla-
pen telkens opgewacht door de hostessen van Cannonball Run 3000. 
Bovendien zal het hele evenement druk behandeld worden door de 

wereldwijde pers, terwijl er heel wat aandacht zal gaan naar nieuwe 
manieren om kijkers een unieke, meeslepende ervaring te geven. Het 
zou ons dan ook niet verbazen als sommige chauffeurs en passagiers 
zich ontpoppen tot ‘fanfavourites’ die een semi-legendarische helden-
status kunnen bereiken bij hun aanhangers – wat natuurlijk meteen 
een uitstekende manier is om als deelnemer jouw eigen naam, zaak, 
product en/of dienst te promoten. 

Of er meer is? Ja, hoor! Zo zullen er onderweg games worden ge-
organiseerd waarbij heel wat te winnen valt, waardoor deelnemen 
natuurlijk nog interessanter wordt. Wij hoorden alvast van een aantal 
initiatieven en toekomstplannen en we denken dan ook te mogen 
voorspellen dat Cannonball Run 3000 een onvervalste toprally zal 
worden.

Wil jij ook graag participeren of deelnemen als sponsor? Dat kan nog 
steeds! Als je bedenkt wat je allemaal krijgt voor de deelnameprijs 
(2975 euro per persoon), besef je dat je daar niet alleen een unieke 
vakantie mee koopt, maar ook deel kunt nemen aan een spannende 
wedstrijd die je zowel leuke prijzen kan opbrengen als enorm veel 
media-aandacht kan bezorgen. Voor wie dat nog niet genoeg is, biedt 
Cannonball Run 3000 bovendien een ‘Premium Fee’ van 4750 euro per 
persoon. 

Meer info: www.cannonballrun3000.com

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  C A N N O N B A L L  R U N
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HOCKEY NOG STEEDS IN DE LIFT 
Het spreekwoord zegt immers “Succes heeft vele vaders” en zoals dat meestal gaat met die zegswijzen zit er 

veel waarheid in. Complimenten aan deze coach voor het (h)erkennen dat hij “slechts” voort aan het bouwen is 
op de weg die werd ingeslagen door diverse voorgangers en dat hij dus niet de enig zaligmakende factor is in 

het succes van het Belgisch Hockeylandschap. Opgelet: er zijn meerdere facetten aan het succesverhaal van het 
Belgische hockey.  Er is de groei van de sport in het algemeen die met name te danken is aan de beslissing zo’n 

15 jaar geleden om eindelijk het meisjeshockey af te scheiden van het jongenshockey bij de jeugd. Er is de echte 
professionalisering van het bestuur bij de bond als logisch gevolg van de professionalisering bij de clubs, maar 

er ook is de vooruitgang qua resultaten in het tophockey bij zowel clubs als de nationale ploegen. Ook al werd in 
België in 1924 al hockey gespeeld en was het één van de founding fathers van de Internationale Hockeyfederatie, 

het was 94 jaar wachten op een eerste belangrijke titel. Meteen een wereldtitel en de hoogste ranking in de 
wereld. Als je dan even naar onze noorderburen kijkt is het palmares maar gering, want zij wonnen in al die tijd 
al twee Olympische titels, drie keer WK-goud en vijf keer EK-goud. Dat het net tegen Nederland was dat België 
de wereldtitel veroverde was een leuke kanttekening. De Belgische hockeybond telt vandaag meer dan 48.000 

leden, tegen ruim 17 .000 spelers in 2005. De Belgische hockeybond heeft zich tot doel gesteld 2020 af te sluiten 
met 50.000 leden. Nu de Red Lions de wereldbeker hebben gewonnen, lijkt dat doel binnen handbereik. Die 
spectaculaire cijfers moeten wel in perspectief worden geplaatst. De andere finalist Nederland, het Europese 

hockeyland bij uitstek, telt wel 254.000 leden.  Er is dus nog altijd groeimarge in België.  

Na enkele zilveren medailles pakken de Red Lions ‘eindelijk’ goud. En 
dat op het WK. Het stond precies in de sterren geschreven. Er was die 
Olympische titel in het voetbal, in 1920. Er was het wereldkampioen-
schap korfbal: tien edities, telkens met dezelfde finale tussen dezelfde 
twee landen. Negen keer was Nederland wereldkampioen, één keer 
België. O, en de Fed Cup met Clijsters en Hénin, maar is dat laatste een 
teamsport?

De realiteit is dat België zich in het Indische Bhubaneswar voor het 
eerst tot wereldkampioen heeft gekroond in een teamsport met 
mondiale uitstraling. Bovendien kwam het niet uit de lucht gevallen. 

De Red Lions waren voor niets minder dan goud naar India afgereisd. 
Zulke zelfverzekerdheid is niet ongewoon voor individuele talenten, 
zoals een legendarische Eddy Merckx, Justine Henin of hedendaagse 
Nafi Thiam. Maar in een teamsport waarvoor je een 20-tal toppers no-
dig hebt, klinkt het haast ongepast. Ook al waren de Rode Duivels er 
ook dichtbij enkele maanden geleden.

De sportlogica en de statistiek zeggen immers dat landen met min-
der dan pakweg 20 of 30 miljoen inwoners in topsporten alleen per 
ongeluk eens een wereldtitel kunnen pakken. Maar na vier verloren 
finales, waren de hockey-Belgen gebeten om die doemgedachte uit 

B E L L O  :  H O C K E Y

Uw vertrouwde center met een ongeziene passie 
voor uw Jaguar of Land Rover. 

In een klein team met grote ervaring en 
expertise van Land Rovers, Range Rovers, 
Jaguars en andere Britse klassiekers
werken wij al meer dan 30 jaar dagelijks 
aan deze prachtige merken. 
 
Team BARN282 welcomes you!

Kwade Weide 12, 2920 Kalmthout                          email: thecaptain@barn282.be                             Tel: 03 666 80 21

www.barn282.be
onderhoud  -  nieuwverkoop  -  100% betrouwbare tweedehands
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te wissen. Al moesten ze dan voorbij Nederland, dat sinds 1998 naar 
een nieuwe wereldtitel snakte in een sport waarin het altijd een groot-
macht is geweest. Hockey blijft wel een ‘witte’ sport, en de beoefenaars 
komen nog overwegend uit de gegoede klasse. Toch is het snobisme 
van vroeger – toen Frans ook in Vlaanderen nog de voertaal was in het 
hockey – vandaag verdwenen. Spelers als Luypaert, Van Aubel en Van 
Doren, die vaak op tv aan het woord komen, zijn sympathieke kerels, 
wars van sterallures. De bond doet een flinke inspanning om iederéén 
welkom te heten, als speler of toeschouwer: zelfs de topwedstrijden in 
de hoogste klasse zijn gratis. Hockey werkt aan een democratisering 
zoals het tennis heeft gedaan. De sport groeit dan ook snel en door 
het succes wijken Belgische topspelers uit naar een Nederlandse of 
Indiase topclub. Dit doen ze vooral omdat dat financieel interessanter 
is. (De wereldtitel leverde elke speler ongeveer 5.000 euro op en voor 
zilver zouden ze zelf geen euro gekregen hebben.)

Geen toeval

Het is toch typerend maar ook onverwacht dat België in sporten als 
voetbal, basketbal, volleybal en atletiek de laatste jaren erg succesrijk 
zijn. Dat een voetballer als Eden Hazard of Kevin De Bruyne op eigen 
bodem geboren worden is een kwestie van geluk. Maar uitgerekend 
in het hockey bewijst België dat sportief succes wel degelijk maakbaar 
is. Aan deze weg is immers ruim tien jaar getimmerd, door mensen 
met visie en ambitie. Marc Coudron, recordinternational en voorzitter 

van de hockeybond, voorspelde een wereldtitel én een Olympische 
titel tegen 2024. Deze beleidsmakers liggen dus duidelijk op koers. 

Er is immers voldoende talent in de breedte. De afwezigheid van één 
of andere vaste waarde wordt naadloos opgevangen. Bovendien is 
de selectie nog jong met amper enkele spelers van boven de dertig. 
Maar ook het niveau van de jeugdploegen doet verhopen dat de Red 
Lions voor jaren gebeiteld zitten. Het EK vindt in 2019 plaats in Wilrijk 
en er wordt gehoopt dat de files aan de kassa lang zullen zijn.

Wat met het vrouwenhockey?

Het wachten is op navolging bij de vrouwen. Een van de grote troe-
ven van het hockey – voorlopig nog vooral populair in het Brusselse 
en het Antwerpse – is dat ouders er hun zoons en dochters samen 
naar de training kunnen brengen: de sport is bij beide seksen haast 
even populair. De Red Panthers halen nog lang niet het niveau van de 
Lions, maar ze groeien wel snel. Bij de vrouwen is er ook ruimte aan de 
wereldtop. Met hun tweede plaats in het laatste Europees kampioen-
schap bewezen ze al tot de Europese top te behoren. Nu staan ze op 
een zucht van de top 10 van de wereld maar daar is het net knokken 
om echt ook door te stoten naar de absolute top. Wordt voor hen het 
EK in Wilrijk de doorbraak zoals bij de heren?

B E L L O  :  H O C K E Y

TOTAALRENOVATIE   •   KEUKENS   •   BADKAMERS   •   MAATWERK

Renovatie op uw maat

Merksemsebaan 264, 2110 Wijnegem  •  Tel. 03 541 04 00  •  Bezoek onze nieuwe website: www.vimmo.be
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BABYLUFF: EEN 360° BELEVENIS
Zacht, Veilig en Verantwoord – ofwel de kernwoorden van Babyluff te Schilde. 

Deze beleveniswinkel, ondertussen een vaste waarde in de winkel-
straat van Schilde, dompelt je onder in de wereld van de allerklein-
sten, waar alles fluffy & cosy is en je een instant happinessgevoel krijgt 
bij het binnentreden van dit walhalla voor kids.

Beste ouders en toekomstige ouders, u bent van harte welkom!

Wanneer shoppen een belevenis wordt

Babyluff is een 360° beleveniswinkel. Wat zeg je? Een winkel waar ver-
schillende kamers zijn opgesteld, zodat je een beeld krijgt hoe de ka-
mer van je kleintje er kan uitzien. Kledingsetjes en accessoires liggen 
netjes bij elkaar, de juiste kleuren, stoffen, ... noem maar op. Babyluff 
is een conceptstore waar alles onder één dak ligt. Zaakvoerster Ellen 
en haar team lieve collega’s helpen je verder bij de volledige styling 
van de kinderkamer tot de garderobe. Dekentjes, matjes, knuffels… . 
“Winkelen bij Babyluff moet een ervaring zijn en mijn team en ik moe-
ten onze bijdrage leveren om deze zo uniek mogelijk te maken. Die 
persoonlijke touch zowel met de klanten als de omgeving.”

Een klein wondertje

“In de lenteperiode merken we een aanzienlijke stijging van de ge-
boortelijsten. Voor toekomstige ouders is dit een speciaal moment en 
daarom besteden we de nodige persoonlijke aandacht aan elk ge-
boortelijstje. Ik neem vooraf de tijd om dit met de ouders te bespre-
ken en maak er een gezellig momentje van met een kopje thee en 
een koekje erbij,” zegt Ellen. Alles is zacht en fluffy, zoals een babyka-
mer hoort te zijn, elk merk is doordacht en hoort pas bij de familie van 
Babyluff als Ellen het heeft goedgekeurd. Neem nu de handgemaakte 
knuffels van Big Stuffed. Superzachte stoffen, veilig, handgemaakt, 
natuurlijke materialen… kortom, een ideaal cadeau voor jouw pas-
geboren kindje en zo duurzaam dat zelfs de kleinkinderen deze nog 
gaan knuffelen. “We staan ook niet stil, maar volgen de trends op. Ik 
ga regelmatig naar beurzen over heel Europa om leuke items, tips, 
nieuwtjes te ontdekken,” zegt Ellen. “Wat ons zeker voldoening geeft 
is dat ouders hun 2de lijstjes ook bij ons komen vastleggen. Dat is 
echt een vertrouwensband opbouwen. We mochten getuige zijn van 
hun eerste wondertje, en nu mogen we het nog eens meemaken. Het 
delen van deze bijzondere momentjes vind ik echt leuk!”, zegt Ellen. 

Let’s take care of the new generation

Denk je ook vaak aan de toekomst van je kleintje? Wij zorgen nu voor 
het verschil dat ze later gaan voelen. Ellen is sterk bezig met de ter-
men ‘ecologisch’, ‘duurzaam’ en ‘verantwoord’. Babyluff staat voor een 
milieubewust label. De merken in de winkel vertegenwoordigen dit 
alvast. Hier vind je geen serieproducten die uit een fabriek komen, 
elk babyspulletje werd vervaardigd uit de ecologische, duurzame 
en kwaliteitsvolle materialen met de nodige dosis liefde en vakman-
schap. Een groot deel van de collectie heeft overigens een fairtrade 

label. “Ik wil alleen producten die met LIEFDE zijn gemaakt, waar is 
nagedacht over kwaliteit of met welke mensen ze werken” zegt Ellen. 
Ook doet ze haar uiterste best om plastic uit haar winkel te bannen. 
Ze benadrukte dit bij haar leveranciers: “We hebben nog een lange 
weg te gaan, maar we moeten er bewust van worden, zodat onze 
kinderen een mooie toekomst tegemoet gaan. Momenteel kan ik al 
spreken van een kleine doorbraak. De dozen waarin de leveranciers 
mijn collectie aanleveren worden nadien (her)gebruikt voor andere 
leveringen. Kortom minder vuilnis en meer recyclage!”, zegt Ellen trots

Lucky charms

Op de tweede verjaardag van Babyluff wil Ellen graag een actie vol 
‘luff’ op poten zetten. Met een leuk en mooi gebaar wil ze de zwak-
kere in de maatschappij een hart onder de riem steken. “We hebben 
wat gebrainstormd en zijn op het idee van geluksarmbandjes geko-
men. Als je een armbandje koopt met daarop ‘goede gezondheid’, dan 
gaan de centjes van die aankoop naar iemand die je aan een goede 
gezondheid kunt helpen. We geven ‘luff’ aan diegenen die het met 
minder moeten doen. 

Nog op zoek naar een leuke baby- en peuterwinkel? Bij Babyluff vind 
je alles onder één dak, krijg je de persoonlijke service, professioneel 
advies en bovendien zijn de prijzen voor kwaliteit van dit formaat heel 
schappelijk. “ We zijn een winkel voor iedereen. Eerlijke producten aan 
eerlijke prijzen,” besluit Ellen. 

B E L L O  :  B A B Y  &  K I D S

Merken

Sproet&Sprout, Büho, Nixnut, Emile et Ida, Little Hedonist, Gold, Little Indians, Moumout, Camomille London, 
Trixie, Liewood, Elodie details, Rêves d’anaïs, Jellycat, Bits&Bites, Mana’o Nani, Goodnight light, Juuwl, Bontoy, 

Bloom, Sebra, Leander, &Me, Charlie Crane, Bloomingville, Joolz, Kaelstra, Petit bateau, Clio Goldbrenner, 
FUB, Kidscase, My little Cozmo, Bobo Choses, Konges Sloejd, Louis Louise, +1 In the family, Pequeno Tocon, 

Piu Piu chick, Mundo Melocoton...

Gespecialiseerd in 
geboortelijsten

 
Kleding van  

0-4 jaar

Turnhoutsebaan 320 
2970 Schilde

tel: 03/501.33.11 
info@babyluff.com 
www.babyluff.be

Open van dinsdag tot zaterdag 
van 10u tot 18u

Grote parking achteraan 
(Lindenstraat)

BABY CONCEPT STORE

THE ONLY TRUE LOVE IS...
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DISCRIMINATIE 
INDIANEN  

DUURT VOORT
Soms doe je de dingen nu eenmaal niet zoals je ze 

gepland hebt. 
Dit ging een artikel worden over de geschiedenis van 

‘Native Americans’, die bij ons nog steeds gewoon 
‘indianen’ genoemd worden, alsof de Amerikaanse 
politieke correctheid rond het inheemse volk daar 

nooit onze kusten heeft bereikt. Het ging een artikel 
worden over hoe indiaanse vrouwen meer kans 

lopen om verkracht te worden dan eender welke 
andere raciale of etnische groepering in de Verenigde 

Staten, over hoe indianen vaker worden gedood 
door de politie dan andere rassen, over hoe indiaanse 

kinderen twee keer vaker gestraft worden op school 
dan hun blanke leeftijdsgenootjes en over het feit dat 
geen enkele bevolkingsgroep in de Verenigde Staten 

zo vaak zelfmoord pleegt als indiaanse tieners. 

In de plaats daarvan is dit het relaas geworden 
van een enkel incident, een gebeurtenis die 

de hele wereld is rondgegaan en die bij de 
meeste Amerikanen – gelukkig – een golf van 

verontwaardiging heeft teweeggebracht. Omdat 
heel concrete voorbeelden soms meer zeggen dan 

geschiedenislessen. En omdat we er zelf door geraakt 
werden. 

We schrijven 18 januari, 2019. Drie groepen zijn in de koude schaduw 
van het enorme Lincoln Memorial – een van de meest iconische mo-
menten die Washington D.C. rijk is – aan het protesteren.

Aan de ene kant: vijf zwarte ‘Hebrew Israelites’ of ‘Afrikaanse Hebree-
ers”, Amerikanen van Afrikaanse origine die beweren dat ze van Israëli-
tische afkomst zijn en dat hun voorouders via slavernij in de Verenigde 
Staten zijn terechtgekomen. De groepering kan rekenen op heel mili-
tante leden en… een bizarre lijst vijanden, waaronder Aziaten, Joden, 
blanken, continentale Afrikanen, pro-abortusactivisten en holebi’s. 
Niet bepaald een lijst die duidelijk maakt dat je zelf erg open staat 
voor andere culturen en ideeën, dus. 

Aan de andere kant: katholieke schooljongens van de Covington 
Catholic High School in Kentucky, velen met rode pro-Trump ‘Make 
America Great Again’-petjes op. De jongeren zijn in Washington voor 
de ‘March for Life’-betoging en zijn aan het wachten op de bussen die 
hen een uurtje later moeten terugbrengen naar Kentucky.

In het midden: een handjevol indianen, waaronder de vierenzestigja-
rige Nathan Phillips, een veteraan van het United States Marine Corps, 
die het groepje spiritueel begeleidt met een kleine drum. 

Zowel de Afrikaanse Hebreeërs als de indianen zijn activisten voor 
rechten die inheemse volkeren moeten beschermen. Allemaal zijn ze 
er aanwezig voor de ‘Indigenous Peoples March’, maar onder Lincolns 
belofte om ‘met boosaardigheid jegens geen, met naastenliefde voor 
iedereen’ te handelen, beginnen de zaken al snel te escaleren.

Hoewel het nergens op video te zien of te horen is, beweren de He-
brew Israelites dat een aantal jongeren Trumps ‘Bouw de muur!’ aan 
het schreeuwen zijn – iets wat de schoolkinderen later zullen ontken-
nen. Wat er ook van zij, volgens woordvoerder Shar Yaqataz Banya-
myan was zijn groepering niet van plan om fysiek geweld te gebrui-
ken, maar zijn de leden wél behoorlijk vocaal. 

Banyamyan schuwt inderdaad de vuile taal niet: nadat hij en anderen 
de indianen al uitdagen door de vrouwen naar hun mannen te vragen 
en te beweren dat ‘indiaans’ gewoonweg ‘wild’ betekent, beginnen 
sommige studenten hem en de zijnen uit te lachen, waardoor de aan-

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

Onze keuken is smakelijk en 
gevarieerd met hier en daar 
een Mediterraans of Oosters 
accent en bestaat enkel uit 
verse producten. 

Ontdek onze verschillende 
suggesties... o.a. entrecote van 
Black Aberdeen, archiduc op 
basis van verse kalfsbeenderen 
en verse frietjes. 

Volg ons ook op instagram en 
Facebook.

In Nonna, gelegen op het gelijkvloers van de Annonciaden, is iedereen welkom 
om een gezellig terrasje te doen of om heerlijk uitgebreid te dineren. 

NONNA - BAR, LOUNGE & RESTAURANT

Welkom bij Nonna

SCHOOLSTRAAT 2 - 2110 WIJNEGEM 
T 03 616 00 20 - INFO@RESTAURANTNONNA.BE -  WWW.RESTAURANTNONNA.BE

Steeds welkom : Di - wo - do 10u30 - 20u30,  vrij - za - zo 10u30 - 21u
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dacht van de Afrikaanse Hebreeërs naar de schooljongens verschuift. 
‘Vertel hen om het hol van de leeuw te betreden in plaats van ons van 
daaruit uit te lachen,’ zegt Banyamyan. ‘Jullie zijn “dirty ass little crac-
kers”, jullie dag komt eraan!’ 

Ondertussen hebben de indianen ook al de nodige beledigingen van 
de blanke jongeren moeten slikken. ‘O, alle indianen in mijn staat zijn 
dronkaards of dieven,’ zou een jongen hebben gezegd. Nathan wil het 
liefst zo snel mogelijk doorheen de mensenmassa en probeert zich 
een weg te banen  doorheen de jongeren, die langzaam wijken. 

Ondertussen worden de pesterijen heen en weer geslingerd: ‘Jullie 
zijn allemaal een hoop Donald Trump incestbaby’s,’ denken de Afri-
kaanse Hebreeërs te weten, en wanneer een zwarte student zich ken-
baar maakt, krijgt hij te horen dat hij op Kanye West lijkt en wordt het 
n-woord gebruikt, mét de belofte dat zijn organen ooit zullen geoogst 
worden – een duidelijke verwijzing naar het plot van de prijzenpak-
kende film Get Out. 

De studenten – die daarvoor eerst toestemming zouden gevraagd 
hebben aan hun begeleiders – beginnen te roepen, te zingen en rond 
te springen. Een van hen doet zijn shirt uit en begint de groepspres-
tatie te leiden, als een soort cheerleader die voordoet hoe het moet. 
Het lijkt allemaal erg agressief, maar het heeft voldoende gelijkenis-
sen met wat sommige American footballploegen doen om niet door 
iedereen slecht te worden geïnterpreteerd. Banyamyan en de zijnen 
nemen het op als raciale provocatie en ook Nathan ziet moeilijk in hoe 
de ‘Tomahawk chop’ niet aanstootgevend zou kunnen zijn, maar hij 
beslist om het hoofd koel te houden en stapt verder… tot hij gestopt 
wordt.

Een enkele tiener, Nick Sandmann, gaat met een onmiskenbare grijns 
op het gezicht voor Nathan staan. Hij blokkeert de weg en blijft hem 

aanstaren, terwijl de oude indiaan onverstoord blijft zingen. Het is nu 
al een van de beelden van het jaar, een van de meest veelzeggen-
de visuele bewijzen dat racisme nog steeds bestaat. De verklaring 
die Sandmann later de wereld in zal sturen – zonder echte excuses 
– klinkt hol en oneerlijk, want de gelaatsuitdrukking die hij op die 18 
januari toont, is vastgelegd op meerdere camera’s, een opgestoken 
vinger voor ons, een waarschuwing voor iedereen en een herinnering 
dat we nooit meer laks mogen zijn wanneer het gaat om het bestrij-
den van discriminatie en racisme in al hun vormen.

Dirk Vandereyken
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CONTACT www.nada.be info@nada.be nadaAntwerp

©

groene wanden - planten - moskaders  zonder onderhoud of zorgen 

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

Geef eender welke ruimte een aantrekkelijke look & feel met een unieke, luchtzuiverende plantenwand van NADA. 
Het contact met de natuur, de mooie vormen en de groene tinten hebben een gunstig effect op ons humeur, onze gezondheid en productiviteit. 
Iedereen voelt zich beter in een natuurgetrouwe omgeving. Onze ecologische wanden passen in elk interieur en zijn praktisch onderhoudsvrij. 
Daarboven bieden ze ook een uitstekende akoestische demping. Contacteer ons ook als uw specialist voor bijzondere (kantoor) beplanting.

NADA LIVING WALLS - BECAUSE EVERY ROOM SHOULD BE A LIVING ROOM  -  voor ons is zuivere binnenlucht geen project van lange adem

*  Hoge akoestische demping - een groenwand is de ideale oplossing voor een storende galm 
*  Een natuurlijke blikvanger - een groene wand vervangt het klassieke schilderij of de tuin
*  Hoge luchtzuiverende werking - plantensselectie gebaseerd op Clean Air rapport NASA
*  Vier weken watercyclus - geen enkele vorm van onderhoud - geen plantenkennis nodig
*  100% handmade in Antwerp - wij kiezen resoluut voor een duurzame en lokale productie 
*  100% ecologisch product - betaal uw greenwall met papieren of electronische ecocheques



48 BELLO LIFEstyle magazine  

SILENT WALLS
In het midden van het woelige en luidruchtige fortuin van onze tijd, biedt Silent Walls ons wat we nodig hebben 

en dit in een wel heel erg concrete zin van het woord. Met hun gamma aan geluidswerende schermen wil de 
onderneming helpen om geluidsoverlast van buitenaf – zowel in de tuin als binnenshuis te beperken en helpen 

mentale rust te creëren. Een publi-reportage die je de kans biedt om niet óver maar naar de geluidspanelen te 
loeren.

Als founder gaat Peter Welvis op zoek naar een passende oplossing 
voor de prikkelrijke omgeving waarin hij met zijn familie woont. In 
deze zoektocht gaat hij internationaal op zoek naar alternatieven voor 
producten omdat de uitdaging te complex is om hier in ons land vol-
doende variatie te vinden. Geluidswerende panelen dienen immers 
aangepast te zijn aan de concrete situatie. Landen als Engeland, Ne-
derland en Duitsland komen in het vizier. Alle modellen worden bij 
de respectievelijke fabrieken en leveranciers onderbouwd (uit)getest, 
ook labo-technisch.

Vanuit de eigen ervaringen met de problematiek staat het team van 
Silent Walls dan ook dicht bij de klant. Door de toenemende geluids-
overlast komen we immers hoe langer hoe minder tot mentale rust 
en ontlading, wat nefast is voor de gezondheid. Bij kinderen is dit een 
nog minder te onderschatten probleem. Dat bouwpercelen schaarser 
en bevolkingsdichtheid groter wordt, versterkt dit effect alleen maar.

Vandaag de dag werkt Silent Walls intensief samen met de fabrieken 
in Duitsland. De panelen worden van hieruit in groot formaat gele-
verd, waarna het op maat maken uitbesteed wordt aan een Neder-
landse partner. De finetuning gebeurt 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 en 
bestaat zowel uit particulieren als rechtspersonen. Het gamma is in 
zijn uitgebreidheid congruent aan elke prikkelrijke omgeving. 

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 www.silentwalls.be, vind je alle informatie terug.

B E L L O  :  S I L E N T  W A L L S

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

Silent Walls

Kan jij, ondanks het prachtige weer, door geluidshinder niet ten volle 
genieten van jouw tuin?
Ontdek dan ons ruim gamma geluidswerende panelen en creëer rust!
Vandaag stellen we ons door het toenemende verkeer, kleiner wordende bouwpercelen, het opschuiven van de industrie 
richting woonwijken, de nabijheid van spoor wegen, speelterreinen en scholen, … meer en meer bloot aan geluidshinder.

Wist u dat deze blootstelling, naast een slecht humeur en ruzies tussen buren, ook zorgt voor diverse gezond heidsproblemen?

Met Silent Walls bieden we, dankzij de lichte structuur en oneindige variaties van onze geluidswerende panelen, 
oplossingen die geschikt zijn voor zowel professionele als particuliere toepassingen.

Contacteer ons vandaag nog voor een vrijblijvende offerte of geluidsanalyse!

Alufera – Combi

Groene geluidsschermen Houten geluidsschermen Industriële geluidsschermen

Sono Classic

Scorsa
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OFFICE SHOP FOREVER!
Welkom bij Office Shop, al meer dan 25 jaar uw partner voor kantoorbenodigdheden, computers en toebehoren. 

Elke dag opnieuw kunt u rekenen op de brede glimlach van Peter en zijn professioneel advies! 

Dag Peter, al 28 jaar lang sta je hier achter de toonbank. Doe je 
het nog steeds even graag? 
Ja hoor! 28 jaar brengt natuurlijk veel verandering mee, de vooruit-
gang in de technologie en de maatschappij…, maar ik spring steeds 
mee op de nieuwe trends en kijk, na 28 jaar staat de winkel er nog 
altijd hé (lacht). 

De winkel had in 1991 de oorspronkelijke naam ‘Forever’, ben je 
dan van plan om hier ‘forever’ te blijven? 
Haha, als dat kan dan doe ik dat met plezier! Ik vind Zoersel een heel 
plezante gemeente en na zoveel tijd ken ik ook heel veel mensen hier 
in de buurt. Dankzij de webshop bereiken we nu ook klanten van ver-
der weg en dat is prima zo. 

Toen ik in 1991 ‘Forever’ opstartte waren we sterk in de verkoop van 
faxtoestellen en kopieerapparaten. Office shop, onze huidige naam 
sinds 1993, doet deze service nog steeds. Wij verkopen en verhuren 
op lange termijn kopieertoestellen. Vooral onze verhuurdienst  is heel 
sterk, deze richten we op kleine en middelgrote ondernemingen. Je 
betaalt dan een maandelijkse huurprijs voor een toestel, aangevuld 
met een full omnium onderhoudscontract. 

Jullie verzorgen ook drukwerken?
Inderdaad, je kunt bij ons terecht voor advies en aankoop van hardwa-
re en software, en ook voor drukwerken. Scholieren helpen wij bij het 
afdrukken en inbinden van eindwerken voor school en de zaakvoer-
der kan hier de rapporten voor zijn bedrijf afdrukken. 

Kan ik mijn 80-jarige opa naar Office shop sturen voor een nieu-
we laptop? 
Toch wel, we proberen iedereen ongeacht de leeftijd, een passende 
oplossing aan te bieden. Sinds 1993 verkoopt Office Shop computers 
en toebehoren, voor iedereen! Dus ook voor mensen die weinig of 
geen ervaring hebben met computers. We zoeken samen naar de 
ideale oplossing voor elke vraag en ik geef daar natuurlijk het nodige 
advies bij. 

Ook voor kantoormateriaal kan men bij jou terecht. 
Wij verkopen mappen, pennen, fluo stiften, papier en nog veel meer. 
Iedereen met een bureau kan uit zijn bol gaan bij ons. Ons gamma 
van kantoorbenodigdheden bestaat uit meer dan 45.000 artikelen 
waarvan de meest courante in de winkel te koop zijn.  Daarnaast bie-
den we ook inktpatronen, toners en andere verbruiksproducten voor 
printers en afdruktoestellen aan. 

Het volledige aanbod kan je terugvinden op :  
www.allesvoorcomputers.be

Via mail is Office Shop makkelijkst te bereiken :  
zoersel@officeshop.be 

B E L L O  :  K A N T O O R B E N O D I G D H E D E N

Restaurant 

De Violin

Restaurant De Violin huist in een karaktervolle, gerenoveerde hoeve, maar ook binnenin hee�  De Violin alles 
om u te bekoren. De sfeer die er gecreëerd wordt gee�  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 ver� jnde respect, 
de nodige discretie en het oog voor privacy aan tafel.  De gera�  neerde keuken zal de � 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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STADSSCHOUWBURG ENTERTAINT 
NIET ALLEEN ANTWERPENAREN

The Magic of Motown is op 9 maart 2019 te gast in Stadsschouwburg Antwerpen

Maak je op voor een ononderbroken spek-
takel van Motown-hits, glitterpakjes, duize-
lingwekkende danspasjes en muzikaal top-
talent in een spetterende concertervaring.

Herontdek dé klank van een generatie met 
de tijdloze muziek van Marvin Gaye, Diana 
Ross, Stevie Wonder, The Temptations, The 
Supremes, The Four Tops, Martha Reeves, 
The Jackson 5, Smokey Robinson en vele 
anderen. Denk aan sensationele covers door 
een buitengewoon getalenteerde cast en 
band. Dit adembenemende concertspektakel neemt je mee op een 
muzikaal avontuur naar je favoriete nummers, zoals ‘Ain’t No Moun-
tain’, ‘Signed Sealed Delivered’, ‘Grapevine’, ‘Get Ready’, ‘Dancing In The 
Streets’, ‘My Girl’, ‘Blame It On The Boogie’, ‘Uptight’, ‘Endless Love’, ‘My 
Cherie Amor’, ‘All Night Long’, ‘Heatwave’ en veel meer.

Overal waar de onstuitbare Magic of Motown-show neerstrijkt, wor-
den muziekliefhebbers getrakteerd op het grootste feest van het jaar! 
Al meer dan een miljoen gelukkigen zagen deze show, dus is het niet 
verwonderlijk dat dit ook één van Engelands grootste succesproduc-
ties in de theatergeschiedenis is. 

Stany Crets brengt hedendaagse Monty Python’s Spamalot 

Deep Bridge kondigt de terugkeer aan van 
Monty Python’s Spamalot! In 2019 brengt 
Stany Crets een nieuwe, hedendaagse be-
werking van de film ‘Monty Python and the 
Holy Grail’ uit 1975. Niet zomaar een bewer-
king. De toegevoegde van-de-pot-gerukte 
Broadway-parodieën maken deze musical 
de meest gestoorde ‘must see’-knaller van 
het seizoen 2018-2019. 

In 2011 stond Stany Crets al eens aan het 
roer van deze veel geprezen musicalklas-
sieker. Dat was een daverend succes, maar deze keer wordt het nóg 
briljanter, nóg grappiger en nóg uitbundiger. Ook nu zullen Koning 
Arthur en zijn bediende Patsy de zoektocht naar de Heilige Graal be-
ginnen. Een avontuur waarin onze Vlaamse cast de sterren van de 
hemel zal zingen. Tegelijkertijd drijven ze de spot met het musical-
genre, want “‘t Is goed in ‘t eigen hert te kijken”. Deze paradox in de 
zichzelf parodiërende musicalcomedy zal vriend en vijand versteld 
doen staan. 

Stany Crets kennen we o.a. van de ‘Rocky Horror Show’, die in 2017 niks 
dan lof heeft ontvangen, en van ‘Assepoester, het tamelijk ware ver-
haal’ uit 2013. Elke internationale titel transformeert hij tot een stukje 
Vlaams erfgoed. Vlaams erfgoed met een hoek af. Een Engelse tekst 
doorspekt met Engelse humor vertalen naar een oer-Vlaams geheel 
is dan ook niets nieuws voor de regisseur. Voor deze ‘Spamalot’ werkt 
hij nauw samen met twee nobele ridders. Eric Idle schreef het libretto 
en de liedjes en samen met zijn trouwe partner John Du Prez lever-
de hij de muziek. Naast Stany zijn er nog heel wat bekende namen 
terug te vinden in de cast. Zo zal Koen Van Impe, die onlangs nog 

schitterde in de ‘Rocky Horror Show’, opnieuw zijn ziel leggen in ko-
ning Arthur, de leider van een volk dat niet eens weet dat hij bestaat. 
Ook typetjeskameleon Walter Baele mag zijn maliënkolder terug uit 
de kast halen voor de rol van Sir Lancelot. Jonas Van Geel speelde in 
2011 al de pannen van het dak als Sir Robin De Dappere, die eigenlijk 
al bang is van zijn eigen schaduw. Jan Van Looveren kruipt opnieuw 
in de strakke huid van Sir Gallahad. Dieter Verhaegen neemt de rollen 
van Herbert en Nog niet dode Fred alsof zijn leven er vanaf hangt. Ook 
leading lady van de Vlaamse musicalwereld (en ver daarbuiten) Ann 
Van den Broeck mag opnieuw haar voetjes nat maken als Dame van 
het Meer. Nordin De Moor, die in 2011 de Vlaamse Musicalprijs voor 
Beste Mannelijke Bijrol won voor de rol van Patsy, mag ook deze keer 
door het stof kruipen als de nederige dienaar van koning Arthur. Als 
enige nieuwkomer in deze gestoorde hoofdcast heeft regisseur Stany 
Crets Kobe Van Herwegen uit zijn hoed getoverd. Hij mag als Sir Bede-
vere aanschuiven aan de Ronde Tafel. Monty Python’s Spamalot speelt 
in maart en april 2019 niet alleen in de Stadsschouwburg Antwerpen 
maar ook in het Capitole in Gent.

B E L L O  :  S T A D S S C H O U W B U R G

max. €0,30/min.
STADSSCHOUWBURGANTWERPEN.BE 070 345 345

VOLLEDIGE KALENDER EN AANBOD VIP EN GROEPEN OP ONZE WEBSITE
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Simply The Best - The Musical The Tina Turner Story

Simply The Best – The Musical is terug van weg geweest. Na een suc-
cesvolle eerste passage in ons land vorig jaar keert de spectaculaire 
show over de muzikale carrière van Tina Turner terug naar België! Niet 
één maar twee nieuwe data staan op het programma. Vrijdag 3 mei 
in Capitole Gent en zaterdag 4 mei in Stadsschouwburg Antwerpen.

Het muzikale spektakel is een productie van Bernhard Kurz, die eer-
der ook al hoogstaand eerbetoon aan andere wereldsterren bracht 
met projecten als ‘Elvis – The Musical’ en ‘All You Need Is Love – The 
Beatles Musical’. In de hoofdrol schittert Coco Fletcher. Al bijna 20 jaar 
belichaamt zij de populaire rock-‘n-rolldiva. Niet enkel de fysieke gelij-
kenis, maar ook haar unieke stemtimbre is treffend! Fletcher leeft zich 

enorm in in haar rol en wil Tina Turner zo nauwgezet mogelijk imite-
ren. “Tina Turners liveprestaties zijn totaal anders in vergelijking met 
die van andere artiesten. Ik ben altijd gefascineerd geweest door haar 
enorme energie en présence op het podium”, aldus Fletcher. Ze wordt 
op het podium vergezeld van blueslegende Vasti Jackson, die de rol 
van Ike Turner vertolkt. Samen met het background-trio ‘The Ikettes’ 
en de band brengen zij de sound van de jaren ’60 tot ’90 weer hele-
maal tot leven. Laat je meevoeren op een reis doorheen de glamou-
reuze carrière van een wereldster en beleef Tina Turners onsterfelijke 
hits als “What’s Love Got To Do With It”, “The Best”, “Proud Mary”, “Private 
Dancer” en “We Don’t Need Another Hero”.  

Ketnet Musical - Troep!

Ketnet en Studio 100 slaan voor de vijfde keer de handen in elkaar 
voor een nieuwe Ketnet Musical: TROEP! Maureen Vanherberghen, 
bekend van De KetnetBand en de Helden van Ketnet, en Michiel De 
Meyer, bekend door zijn rol als Arne in Thuis, de rol van Jules Curtis in 
de jongerenreeks Ghost Rockers en winnaar van Steracteur Sterartiest 
2017, spelen in deze musical de volwassen hoofdrollen.

Net als bij de vorige edities ging Ketnet op zoek naar talent in Vlaan-
deren voor de jongerenrollen. De zoektocht was te zien op de zender 
en leverde Ilya Koers uit Humbeek en Flore De Vogelas uit Ekeren op 
voor de sprekende rollen van Ryan en Elsie. Voor de rol van de vrolijke 
Dries werd Jules Blanckaert uit Zonhoven gekozen. Gloria Mbiyavanga 
uit Meise en Lander Vanwildemeersch uit Dendermonde spelen Leila 
en Dave. Deze jongeren zullen schitteren in de nieuwe Ketnet Musical 
TROEP!, samen met de andere kindercastleden die niet voor de spre-
kende rollen werden geselecteerd.

Het verhaal
TROEP! is een bruisende musical met een urban tintje en met aan-
dacht voor ecologie. De musical wordt een mix van liedjes uit het 
Studio 100- en Ketnet-repertoire, aangevuld met een aantal nieuwe 
nummers.

Op een pleintje tussen appartementsgebouwen ligt er troep. En niet 
zo’n klein beetje ook. Wat ooit een plein was waar jongeren konden 
skaten of voetballen of gewoon chillen, is nu een stort geworden. Di-
mitri, de stadsarbeider die verantwoordelijk is voor dit pleintje, heeft 
zijn opruimacties gestaakt. Het heeft toch geen zin. Iedereen blijft 
maar vuilnis op het pleintje dumpen. Tot een paar kids het grondig 
beu zijn en samen in actie komen! Geholpen door Dimitri en secreta-
resse Claire proberen ze van dit stort weer een plein te maken waar 
iedereen een plek heeft. De Ketnet Musical gaat van 25 mei tot 1 juni 
10 maal in actie.

B E L L O  :  S T A D S S C H O U W B U R G

Onze garanties v� r kwaliteit:
•   Audio en tv op maat met volledige technische installatie. 
•   Keuze uit zorgvuldig geselecteerd innovatief aanbod.
•   Altijd kwaliteit en topservice door vakmannen.
•   Eigen hersteldienst.
•   Betaalbare oplossingen.

SAMSUNG - PHILIPS - LOEWE - LG 
PIONEER - BOSE - YAMAHA - B&W
BANG & OLUFSEN - CONTROL4

In onze speciaalzaak zoeken we 
samen met u naar innovatieve 
oplossingen voor beeld en ge-
luid, van fl atscreen, streaming tot 
een volledige installatie in de ver-
schillende ruimtes van uw huis. 

Bij ons staat de klant al 38 jaar 
centraal, u bent welkom. Kijk 
en luister zoals nooit tevoren. 

Teletechnics Audio Video
Bredabaan 1075, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 663 37 33

Bang & Olufsen Brasschaat
Bredabaan 1073, 2930 Brasschaat
+32 (0)3 295 89 09

info@teletechnics.be
www.teletechnics.be

Open dinsdag t.e.m. zaterdag  
09 - 12 uur en 13 - 18 uur 
U bent ook welkom op afspraak.

Bel f
Onmetelijk kijk- en luisterplezier.

Een experience 
v� r het hele gezin!
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BUERMAN
Buerman is al bijna 60 jaar de specialist op gebied van zonwering, rolluiken, overkappingen en sectionaalpoorten. 

Sinds de jaren 60 kende het bedrijf verschillende uitbreidingen. Dit is hun verhaal.

In 1962 richt dhr. Buerman de zaak op in Sint-Niklaas. Hij tekende 
sterke lijnen uit. Helaas moet hij de zaak omwille van gezondheids-
redenen in 1997 overlaten aan dhr. Erik De Smet, de huidige zaak-
voerder. In 2008 kent Buerman een grote uitbreiding: het filiaal op de  
Bisschoppenhoflaan wordt geopend. 

Vandaag de dag stijgt de vraag nog steeds, Buerman is dan ook op 
zoek naar getalenteerde vakmannen. Zowel salestalent als plaatsings-
techniekers zijn zeker welkom in het bedrijf. Op de website vind je 
daar alle info over.

Een aankoop bij Buerman gaat heel gericht te werk. De klantvraag 
wordt beantwoord tijdens een bezoek aan de toonzaal. Nadat alle 
wensen en mogelijkheden werden bekeken, wordt er een offerte op-
gemaakt. Tijdens  een huisbezoek wordt deze laatste nog gedetailleer-
der na opmeting. Van zodra de klant zijn akkoord geeft, wordt er ook 
meteen een plaatsingsdatum afgesproken. Het dossier wordt overge-
heveld naar de productiefase waarna de volledige installatie van het 
gekozen product/pakket  door Buerman zelf wordt uitgevoerd. De 
enthousiaste en ervaren medewerkers zijn op elkaar ingespeeld en 
helpen je met de glimlach verder. Het 10-hoofdig team wordt regel-
matig geschoold en kan terugkijken op jarenlange relevante ervaring 
in het vak: vanuit kennis kan je pas echt voldoen aan jouw wensen! 
Dit is ook heel belangrijk wanneer het gaat over het verschaffen van 
de juiste info en advies. Buerman biedt duurzame oplossingen aan op 
maat van de klant. 

Uiteraard kan je voor een persoonlijk bezoek terecht in één van de 2 
mooi ingerichte winkels. In de toonzaal kun je je al een mooi beeld 
vormen van wat je kunt verwachten en krijg je meteen een eerste 
prijscalculatie mee. 

Dankzij de professionele reputatie van Buerman hebben ze een be-
voorrecht samenwerkingsverband met toonaangevende merken zo-
als Renson, Roma, Velux, Somfy… om er maar enkelen te noemen. 
Door de uitwisseling van de nieuwste product innovaties is de  klant 
er zeker van dat ze met Buerman iemand in huis halen die hun project 
vanaf de eerste tot de laatste stap vakkundig in handen neemt. Dezelf-
de redenering gaat eveneens op als het over speciale voorwaarden 
gaat die de leveranciers maar al te graag aanbieden. 

Wat de producten betreft kan je kiezen uit een uitgebreid gamma: 
binnen de zonweringssystemen alleen al kun je een passende keuze 
maken. Knikarmschermen, windvaste verticale screens of volledig ge-
automatiseerde verandasystemen zijn maar enkele voorbeelden. 

Rolluiken bieden je dan weer bescherming en houden de koude 
buiten. Merk ook op dat Buerman concrete oplossingen aanbiedt in 
verband met het ‘oh zo trending’ outdoor living concept. Deze lamel-
len-of doekdaksystemen zijn volledig te personaliseren naar wens 
voor ieders budget.

Wat de sectionaalpoorten betreft, zet Buerman dan weer in op ruim-
tebesparend werken. Het technisch systeem werkt ruimtebesparend, 
zodat je meer doorrijdruimte hebt! De automatische bediening zorgt 
voor comfort en jawel, ook aan energiebesparing wordt gedacht: de 
panelen zijn volledig geïsoleerd, zodat u ongewenste koude (of juist 
warmte!) kunt buitenhouden.

Op de website www.buerman.be vind je veel info, foto’s en interes-
sante aanbiedingen terug en hou zeker ook de Facebookpagina in 
het oog (duimpje omhoog!) om de updates niet te missen. Je vindt 
er bijvoorbeeld ook een mooi geïllustreerd inspiratiealbum! Zo blijft u 
zeker op de hoogte en kunt u onderbouwd een keuze maken! 

B E L L O  :  Z O N W E R I N G ,  R O L L U I K E N ,  O V E R K A P P I N G E N  E N  P O O R T E N

Verlichting 

Doekzonwering en/of glaswanden 

Schuifpanelen 

Muziek / Verwarming 

WHERE 
MAGIC 
HAPPENS... 
NEDERLANDS 

De Renson® Ambassador voor uw regio: 
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WAAROM POLITICI LIEGEN
Wat wij nu nodig hebben, is een ‘leugen om bestwil’. Hoe zullen wij daar goed gebruik van kunnen maken? Wij 

moeten een meesterlijk verhaal opdissen, teneinde de leiders er zelf in te laten geloven, en als dat niet lukt, dan 
toch de rest van de gemeenschap. 

Plato, Politeia (4de eeuw voor Christus)

De Nobele Leugen
In zijn bekendste werk, Politeia, citeert Plato zijn leermeester, Socrates, 
die het heeft over een concept dat enorm veel invloed zal hebben op 
de rest van de politieke geschiedenis: de ‘Nobele Leugen’. De mythe 
die hij vervolgens vertelt, heeft te maken met het feit dat alle burgers 
broers zijn, maar dat de Godheid elke laag van de maatschappij met 
een ander metaal heeft vermengd: goud voor de leiders, zilver voor 
de krijgers, en tenslotte koper en ijzer voor de landbouwers en andere 
ambachtslui. 

Het idee van Plato is simpel, maar verreikend: door te geloven in de 
Nobele Leugen, zal iedereen denken dat hij of zij geboren is om een 
bepaalde soort job uit te oefenen, waardoor er minder zal geklaagd 
worden en mensen gemakkelijker met elkaar zullen samenwerken. 
‘Als de mensen dit zouden geloven, zou dat al een stap zijn in de rich-
ting van meer waardering voor samenwerking en onderlinge saam-
horigheid, zei ik,’ schrijft Plato nog. Het is een behoorlijk deterministi-
sche wereldvisie waar doorheen de jaren tal van filosofen hun mening 
hebben over gegeven.  

Karl Popper beschuldigde Plato ervan religie te baseren op de Nobele 
Leugen; Leo Strauss stelde zich de vraag of mythes wel nodig waren 
om mensen een doel in het leven te geven en de maatschappij sta-
biel te houden, maar leek zelf te denken dat politici krachtige (on-
ware) verhalen mochten vertellen om hun burgers te inspireren; en 
Desmond Lee verdedigde Plato door erop te wijzen dat ‘de Magnifieke 
Mythe’ een betere vertaling zou zijn dan de ‘Nobele Leugen’. 

Wat er ook van zij, ook in het huidige socioculturele landschap vin-
den we heel wat Nobele 
Leugens terug. Dat onze 
staat recht heeft op zijn 
land, dat grotendeels op 
illegitieme wijze werk ver-
kregen, bijvoorbeeld, of 
dat burgerschap op iets 
anders is gebaseerd dan 
waar we toevallig geboren 
worden. Het vormt vaak 
een voedingsbodem voor 
extreemrechtse ideeën, 
maar toch lijkt het haast 
onmogelijk te zijn om van 
onze politici te verwachten 
dat ze volledig eerlijk zijn 
met ons.

Waarom politici liegen
We schrijven dit artikel een dag na het ‘vrijwillige’ ontslag van politica 
Joke Schauvliege, nadat ze haar gebrekkige milieupolitiek verdedigde 
door te beweren dat er kwade krachten achter de protesten ertegen 
schuilden. Het kwam paranoïde over en het duurde dan ook niet lang 
voor de uitspraak zich tegen haar keerde, maar toch zijn er ook veel 
voorbeelden van collega-politici die niet zo snel worden afgestraft om 
hun leugens.

We leven in een heel andere tijd dan die van Plato, waarin filosoof-ko-
ningen vooral rechtvaardig moesten handelen en homogeniteit de 
wenselijke staat van de maatschappij was. De ethiek achter de Nobele 
Leugen valt enigszins te verdedigen omdat het individu geassimileerd 
werd in de maatschappij, terwijl onze gemeenschap tegenwoordig 
eerder door individuen wordt opgebouwd. Tegenwoordig zijn we 
echter veel meer gehecht aan persoonlijke vrijheden... maar toch la-
ten we onze verkozenen een loopje nemen met de waarheid.

Vaak is de moraliteit achter deze leugens voor onze politici niet zo 
ambigu als ze lijkt. Politici nemen – niet geheel onterecht – aan dat 
we niet alle details en nuances kennen, dat we de volledige waarheid 
niet zouden kunnen begrijpen of verkeerd zouden interpreteren en 
dat er enkel onrust zou gezaaid worden als we alles zouden weten. In 
het beste geval worden we ‘dom’ gehouden zodat zij, in het algemene 
belang, hun werk kunnen doen. Een andere reden om te liegen is om 
niet de indruk te geven dat ze niet goed begrijpen of aanvoelen wat 
er in de onderbuik van hun kiezers leeft. Denk maar aan Mitt Romney, 
wiens presidentiële campagne zware klappen kreeg te verduren toen 
uitlekte dat hij tijdens een besloten bijeenkomst had gezegd dat er 

geen rekening moest ge-
houden worden met de 
47% mensen dat sowieso 
voor de zittende president 
zou stemmen omdat die 
toch gewoon geloofden 
dat ze in de watten moes-
ten gelegd worden door 
de regering. 

Een ander goed voorbeeld 
komt uit de Britse politiek. 
Tijdens de jaren negentig 
werd er aan Engelse po-
litici vaak gevraagd wie 
hun favoriete Spice Girl 
was. Niet antwoorden, 

B E L L O  :  W A A R O M  P O L I T I C I  L I E G E N

GEBRUIK UW KLEINE RUIMTES OPTIMAAL ! GRATIS ADVIES AAN HUIS 

Inclusief Miele inbouwtoestellen: ijskast, keramisch werkblad, 
koffiezet, diepvries, stomer, oven, vaatwasser, Novy inductiekookplaat 

KEUKENS - MAATKASTEN - DRESSINGS - TV-MEUBELS - BADKAMERMEUBELS 
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03/284.94.97 
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betekende dat men gedetacheerd was van de ‘gewone mens’, maar 
natuurlijk was niet elke hoogwaardigheidsbekleder geïnteresseerd in 
een popband waarvan de muziek vooral gericht was naar bakvisjes… 
en zo verplichten wij onze politici soms om te liegen, want zij zullen 
wellicht vinden dat ze belangrijkere dingen te doen hebben dan pra-
ten over hun meest geliefde zangers. 

In Groot-Brittannië ging het zo ver dat eerste minister Tony Blair er 
een halszaak van maakte om tijdens verkiezingsperiodes de prijzen 
van eetwaren, zoals brood en ingeblikt eten, te memoriseren. Dat het 
niet eens zo een dom idee was, bleek toen kanselier George Osborne 
een nieuwe belasting probeerde te introduceren op bepaalde snacks. 
Dat was niet gerekend op de gemiddelde Brit, die verzot is op de war-
me gebakjes die opeens in prijs zouden stijgen, en toen hem werd 
gevraagd wanneer hij voor het laatst een pasteitje had gekocht bij 
Greggs (de bekendste straatbakker van het land), was hij zo verbaasd 
dat hij enkel nog kon stamelen dat hij het zich niet kon herinneren. 
Het belastingvoorstel werd kort daarna afgevoerd. 

Een antwoord als ‘ik weet het niet’ is niet zelden onlogisch; ook onze 
politici kunnen niet op de hoogte zijn van alles. Toch durven wij en de 
media wel eens erg hard zijn voor regeringsleiders die iets dergelijks 
durven te zeggen. Het onderwerp veranderen, een minder relevant 
antwoord geven of maar gedeeltelijk ingaan op de vraag, is dan ook 
wenselijker dan de volledige waarheid aan te bieden. Wanneer het 
niet gaat om echt belangrijke zaken, durven we onze politici dat wel 
eens vergeven… maar er zijn limieten, vooral als de heren of dames 
bij een andere politieke strekking horen dan waar we zelf deel van 
uitmaken.

Hoe ze liegen

We garanderen het jullie: je zal niet veel politici ‘ik weet het niet’ horen 
zeggen. Een veel betere tactiek is liegen door de waarheid te vertel-
len. Daar is in het Engels onlangs zelfs een nieuw woord voor uitge-
vonden: ‘paltering’. 

Hoewel het bewezen is dat het mentaal veel meer moeite kost om te 
liegen dan om de waarheid te vertellen, liegen we allemaal voortdu-
rend. Nochtans wist president Abraham Lincoln al te vertellen: ‘Geen 
enkele mens heeft een voldoende goed geheugen om een succesvol 
leugenaar te zijn.’ 

Al in 1996 ontdekte vorser Bella DePaulo dat elk van ons gemiddeld 
een of twee keer per dag liegt. Meestal gaat het om witte leugens, 
zoals: ‘Ik heb haar verteld dat ze goed uitzag, al vond ik eigenlijk dat…’ 
Ook liegen we gemakkelijk wanneer we in verlegenheid dreigen ge-
bracht te worden, zoals wanneer onze echtgenote ons met een be-
schuldigende ondertoon vraagt of we er wel aan gedacht hebben om 
de varens water te geven.

Het wordt allemaal een stuk onrustbarender wanneer er gelogen 
wordt om anderen te manipuleren of opzettelijk te misleiden – en ook 
dat is iets wat politici vaak doen, wist gedragswetenschapper Todd 
Rogers vanuit de Harvard Kennedy School te melden. ‘Paltering’ blijkt 
immers enorm vaak voor te komen – ongeveer de helft van de 184 za-
kenlui die Rogers in het kader van zijn onderzoek gaf toe dat het een 
techniek was die ze geregeld hanteerden. Vragen ontwijken door een 
andere waarheid op te dissen dan waar naar gepeild wordt, is meestal 
een behoorlijk effectieve strategie en bovendien kan het antwoord 
soms zo geboetseerd worden dat het impliceert dat het eerlijke (niet 
gegeven) antwoord een leugen zou zijn. Bemoedigend: wie eenmaal 
ontdekt dat er tegenover hem of haar werd ‘ge-paltered’, ziet maar 
weinig verschil tussen die tactiek en een pure leugen. Helaas voelen 
velen van ons zich door de heersende sociale normen gehinderd om 
verder door te vragen – een probleem waar ook heel wat journalisten 
mee te kampen hebben.

Soorten leugen

Zelf geeft deze journalist les in leugendetectie en Facial Action Co-
ding System – een zeer gedetailleerd systeem om micro-expressies 
mee te interpreteren – vormt daar een belangrijk onderdeel van. De 
grondlegger, Paul Ekman, onderscheidt verschillende manieren waar-
op politici courant liegen.

‘Verbergleugens’ of ‘weglatingsleugens’ zijn volgens de legendarische 
Amerikaanse topdiplomaat Henry Kissinger acceptabel en worden 
zelfs verwacht in diplomatieke ontmoetingen, maar ‘falsificatieleu-
gens’ mogen enkel in noodsituaties of tegenover vijanden gebruikt 
worden. Zo was niemand kwaad op toenmalig president Jimmy Car-
ter toen bleek dat hij had gelogen over het uitblijven van pogingen 
om een aantal gijzelaars te redden. Er was immers wél een missie ge-
weest, maar die was gefaald en Carter moest tijd winnen om zijn kaar-
ten opnieuw te kunnen schudden. Ook kunnen we allemaal begrijpen 
waarom generaal Eisenhower de nazi’s probeerde te overtuigen dat 
de Geallieerden in Calais zouden landen in plaats van in Normandië.
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Sommige beweringen kunnen volgens Ekman ‘onverstandige belof-
ten’ genoemd worden, zoals toen George H.W. Bush campagne voer-
de met de belofte dat hij de belastingen nooit zou verhogen en dat 
later toch deed. Wanneer onze politici toegeven dat ze van idee zijn 
veranderd, hebben dat soort beloften zelden verstrekkende gevol-
gen. We zijn vooral hard wanneer de motieven om te liegen egoïstisch 
of slecht zijn. Nixon loog bijvoorbeeld niet omwille van de natie, maar 
wel om zijn eigen persoonlijke doelen te kunnen verwezenlijken. 

Wantrouwen

De laatste jaren is er heel wat in beweging op het gebied van politieke 
leugens. Vond decennia geleden nog meer dan 70% van de bevolking 
dat haar regering kan vertrouwd worden, dan is dat percentage nu 
naar onder 20% gezakt. Veel lijkt te maken te hebben met figuren als 
Donald Trump, die van leugens zijn handelsmerk heeft gemaakt.

Nog voor hij presidentskandidaat was, beweerde Trump al dat presi-
dent Barack Obama eigenlijk was geboren in Kenya en dus niet in Ha-
waii, waardoor zijn presidentschap illegitiem zou zijn (in de Verenigde 
Staten moet je als Amerikaan geboren zijn om het hoogste ambt te 
mogen uitoefenen) – een volledige fabricatie, die tijdens het persdi-
ner van dat jaar stevig én op hilarische wijze volledig onderuit werd 
gehaald door Obama zelf… al vragen we ons af of dat niet het mo-
ment was dat de eergevoelige Trump besliste om zelf president pro-
beren te worden. Ook de hoge cijfers rond illegale migratie waar de 
huidige president op 28 januari 2019 mee goochelde, blijken volstrekt 
onjuist te zijn, net als ’s mans aanhoudende beweringen dat Mexico 
zal betalen voor een muur tussen dat land en de Verenigde Staten.

Gelukkig is er in geen enkel land buiten Amerika een dergelijk groot 
aantal ‘feitencheckers’ actief. Een van de beste, Politifact, maakt duide-
lijk waarom het vertrouwen in de Amerikaanse regering zo laag is. Kijk 
maar eens naar de cijfers van enkele politici:

UITSPRAKEN VAN PRESIDENT DONALD TRUMP
• 4% waar (29 beweringen)
• 11% voornamelijk waar (72 beweringen)
• 14% half waar (94 beweringen)
• 21% voornamelijk vals (136 beweringen)
• 34% vals (221 beweringen)
• 15% broek in brand (95 beweringen)

UITSPRAKEN VAN VICEPRESIDENT MIKE PENCE

• 10% waar (5 beweringen)
• 12% voornamelijk waar (6 beweringen)
• 30% half waar (15 beweringen)
• 18% voornamelijk vals (9 beweringen)
• 28% vals (14 beweringen
• 2% broek in brand (1 bewering)

UITSPRAKEN VAN EX-PRESIDENT BARACK OBAMA

• 20% waar (123 beweringen)
• 27% voornamelijk waar (165 beweringen)
• 26% half waar (161 beweringen)
• 11% voornamelijk vals (70 beweringen)

• 12% vals (71 beweringen
• 1% broek in brand (9 beweringen)

UITSPRAKEN VAN EX-PRESIDENTSKANDIDATE 
HILLARY CLINTON

• 24% waar (72 beweringen)
• 25% voornamelijk waar (76 beweringen)
• 23% half waar (69 beweringen)
• 14% voornamelijk vals (41 beweringen)
• 10% vals (31 beweringen)
• 2% broek in brand (7 beweringen)

Wie niet gealarmeerd is door de statistieken van politici als Donald 
Trump en Mike Pence, nodigen we uit om die naast statistieken van 
andere politici te plaatsen. Wetenschappers maken zich dan ook zor-
gen: zijn we in een nieuwe tijd beland, eentje waarin de waarheid écht 
niet veel meer uitmaakt? Wordt er momenteel een precedent gezet, 
zowel in de Verenigde Staten als elders in de wereld, of geraken we 
hier met zijn allen nog uit?

De beste oplossing lijkt te zijn om meer feiten te checken en de re-
sultaten kenbaarder te maken. Ook zouden we onze kinderen al op 
school moeten leren om hun bronnen genuanceerder te bekijken en 
om na te gaan of iemand de waarheid spreekt of niet. Helaas zal het 
een moeilijke strijd worden: allerlei mechanismen verhinderen dat de 
waarheid zomaar wordt gevonden of verstaan. Zo zijn we heel wat 
minder kritisch voor politici van een partij die onze eigen overtuigin-
gen uitdraagt en bestaat er zoiets als ‘confirmation bias’, waarbij we op 
zoek gaan naar informatie die onze eigen ideeën en vooringenomen-
heden bevestigt. Tenslotte is er nog het feit dat we moeite hebben 
met dissonantie, waardoor we excuses gaan verzinnen om mensen te 
verdedigen die blijken te liegen, nadat we moeite en misschien geld 
hebben geïnvesteerd om hen te steunen. Het zijn allemaal uitdagin-
gen voor een nieuwe wereld, waarin steeds minder zal zijn wat we aan 
de oppervlakte kunnen zien. Fingers crossed, dan maar?

Dirk Vandereyken
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20 ONGEBRUIKELIJK DINGEN DIE 
JE MET JOUW SMARTPHONE KUNT 

DOEN
We zijn allemaal dagelijks met onze smartphone bezig – zo vaak, zelfs, dat we er doorgaans van overtuigd zijn 

dat we onze mobiele telefoon érg goed kennen. Nochtans blijkt dat vaak niet helemaal het geval te zijn. Hier 20 
dingen waarvan je misschien niet verwacht had dat je ze kunt doen met jouw gsm!

1. QR-codes scannen zonder een app

2. Aangepaste vibraties creëren

3. De batterijen op jouw afstandsbediening checken

4. Problemen met de auto verhelpen

5. Foto’s doorzoeken per categorie

6. Grijsschaal gebruiken om beter te kunnen slapen

7. Een schilderij of foto recht hangen

8. Shortcuts maken voor tekst en emoji’s

9. Lichten aanzetten

10. De uitspraak van Siri updaten

11. Jouw hartslag checken

12. Ontdekken welke vluchten boven jouw hoofd cirkelen

13. Sneller opladen

14. Met AR rijden

15. Jouw auto starten

16. Ermee schudden om fouten te verbeteren

17. Het alcoholgehalte in jouw bloed meten

18. Chrometabs openen vanuit andere apparaten

19. Met de stem zoeken terwijl het scherm uit is

20. Als smarthub gebruiken

Dirk Vandereyken
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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!
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FILMTIPS VOOR BEGIN 2019
Dit nummer van Bello Magazine verschijnt min of meer tijdens de Oscarperiode en dan is het natuurlijk extra leuk 
om eens naar de nieuwste films te kijken. 2019 belooft dan ook een grand cru te worden voor cinemaliefhebbers, 

maar waar moeten we zeker al naar uitkijken?

Festivalfims
Tijdens de 91ste Oscaruitreiking verblijft ondergetekende journalist 
samen met zijn acteerstudenten in Los Angeles om daar samen met 
een aantal van de bekendste Amerikaanse Hollywoodcoaches een ac-
teerworkshop te geven. De sfeer is in die week altijd erg speciaal en 
dat wordt al vroeg gecultiveerd door pas enkele weken op voorhand 
– in dit geval op 22 januari 2019 – te onthullen welke films met elkaar 
in competitie mogen gaan voor de meest gegeerde Academy Award: 
die van beste film. 

Laten we ons echter zeker niet blindstaren op de Oscars: een film 
als Roma, van Academy Awardwinnaar Alfonso Cuarón, heeft al 138 
nominaties en 127 prijzen in de wacht gesleept, waaronder Golden 
Globes voor beste regisseur en beste film in een andere taal. De zwart-
film is gedeeltelijk autobiografisch en volgt Cleo (Yalitza Aparicio), een 
jonge werker uit Mexico City. Er had voor ons wat meer mogen ge-

beuren tijdens het toch wel behoorlijk trage eerste uur, maar de kun-
stigheid waarmee Cuarón zowel het klassenverschil als de vrouwelijke 
relaties en de woelige politiek van de jaren zeventig belicht, verraadt 
een grote behendigheid. 

Biopics doen het altijd goed bij de Academyleden, die collectief op-
gewonden worden van acteurs die een bekende zanger(es) of andere 
beroemdheid mogen spelen. Als je het zo goed doet als Rami Ma-
lek, die gestalte geeft aan Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody, 
is dat echter wel terecht. Malek is het soort acteur die met kleine mi-
cro-expressies en afgemeten lichaamsbewegingen enorm veel weet 
te communiceren – een vaardigheid die hij uitgebreid tentoonspreidt 
in Mr. Robot. Toch is er een reden waarom de film maar 62% haalt op 
rottentomatoes.com (wat betekent dat 62% van de recensies positief 
is): de film houdt het immers heel eerbiedig en braaf, waardoor de 
nodige peper ontbreekt. 

Bohemian Rhapsody neemt het op tegen het verhaaltechnisch ster-
kere A Star Is Born, waarin Lady Gaga in de voetsporen mag treden 
van voorgangsters Barbra Streisand, Judy Garland en Janet Gaynor. De 
tragische relatie tussen twee muzikanten werkt zowel op als buiten 
het podium, maar Bradley Cooper heeft het de hele film moeilijk om 
op hetzelfde niveau te blijven als zijn tegenspelers en de visie op liefde 
en engagement (of het omgekeerde daarvan) is wel érg Amerikaans.

Superhelden

De cijfers liegen niet: tussen de 10 grootste blockbusters van 2018 
zaten 5 superheldenfilms, plus een komische animatiefilm rond su-
perhelden (Incredibles 2) en een rolprent die stevig binnen het fan-
tastische genre gepland is (Jurasic World: Fallen Kingdom). Daar zijn 
overigens meerdere redenen voor. Zo zijn tv’s tegenwoordig groot 
genoeg en geluidssystemen goed genoeg om ook vanuit de luie ze-
tel voor fantastische kijkervaringen te zorgen. Heel wat bioscopen zijn 
echter stevig aan het inzetten op technologieën die we thuis niet zo-
maar kunnen introduceren, zoals 4DX. Zelfs IMAX is aan een voorzich-
tige rehabilitatie bezig in ons land. Superheldenfilms zijn bij uitstek 
geschikt om gebruik te maken van dat soort extra’s, die een absolute 
meerwaarde bieden aan de kijkervaring. Bovendien lopen de verhaal-
lijnen van het Marvel Cinematic Universe (MCU) doorheen zowel de 
tv-series als de films en blijven fans van het eerste uur hopen dat DC 
zichzelf rehabiliteert na een reeks grauwe, pessimistische films rond 
superhelden die zelden zo donker werden voorgesteld. Dat DC ervoor 
gekozen heeft om tv en film volledig gescheiden te houden van el-
kaar, is iets wat de acteurs die moeten aantreden in de tv-versies maar 
matig kunnen appreciëren. De eerste helft van Wonder Woman was 
alvast een stap in de goede richting en ook Aquaman brengt weer 
wat plezier terug in het DC Universe, maar kan niet rekenen op de bril-
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jante scenario’s van absolute toppers als Joss Whedon, die samen met 
Quentin Tarantino een bovenaardse greep heeft op boeiende dialo-
gen, maar de bal wel missloeg toen hij Justice League moest schrijven 
voor het DCU. Bij dat scenario waren echter te veel menen betrokken, 
zodat we het Whedon kunnen vergeven.

Over scripts gesproken: we horen mensen wel eens zeggen hoe op-
pervlakkig en voorspelbaar superheldenfilms zijn, maar dan wordt wel 
onderschat hoeveel impact ze hebben op onze cultuur, hoe sterk ze 
onze jeugd inspireren en hoe slim ze tegenwoordig vaak in elkaar zit-
ten. Goed, Venom is vooral goed omwille van de sublieme acteerpres-
tatie van Tom Hardy, maar er is een reden waarom Black Panther met 
zoveel prestigieuze prijzen gaat lopen. Buiten het feit dat Hollywood 
na een jaar waarin veel te weinig zwarte artiesten bekroond worden 
aan het overcompenseren is geslagen, weet die film het terrein waar 
Shakespeare, Disney en James Bond elkaar overlappen te vinden en 
dat is geen gemakkelijke taak.

Dat het allemaal erg origineel kan blijven, wordt met verve be-
wezen door het geweldige Spider-Man: Into the Spider-Ver-
se. Sony Animation is erin geslaagd om een heel eigenzinnige,                                                                                                                              
en -series die er uitstekend uitzien, al zal het vooral uitkijken worden 
naar de opvolger van de best verkopende film van 2018, Avengers: 
Infinity War. Schrijversduo Christopher Markus en Stephen McFeely is 
ondertussen zo gerodeerd dat we niet denken dat het nog mis kan 
lopen met de laatste Avengers-film die nog alle huidige acteurs ver-
zamelt. 

Met verder nog titels als Captain Marvel (de eerste moderne Mar-
velfilm met een vrouwelijke superheld in de hoofdrol), Shazam, Spi-
der-Man: Far From Home, X-Men: Dark Phoenix (een bewerking van 
de populairste verhaallijn uit de X-Men comics ooit), The New Mutants 
(met een gewaagde insteek die aan horror doet denken) en de reboot 
van Hellboy lijken we op superheldengebied voor een mooi 2019 te 
staan.

Fantasy

Helaas: op het gebied van fantasy zijn we in 2018 maar karig bedeeld 
geweest op het grote scherm en ook de korte afwezigheid van Game 

of Thrones van het kleine scherm liet zich gevoelen voor al wie van het 
genre houdt. The Nutcracker and the Four Realms was té zeemzoet en 
de twee Fantastic Beasts-films die we tot nu toe hebben gekregen, 
voelen bovendien niet echt aan alsof ze het Potterverse eer aandoen 
en Harry er zelf trots op zou zijn.

Ook 2019 schreeuwt tevergeefs om een filmadaptatie van de Am-
ber-reeks (Roger Zelazny), Elric of een andere Eternal Champion (Mi-
chael Moorcock) of Dragonlance (Weiss & Hickman), want op fantasy-
gebied zullen we het op het grote scherm moeten doen met films 
als Shrek 5, Frozen, How to Tame a Dragon 3 en Sonic the Hedgehog.

Sciencefiction

Het heeft er een tijdje naar uitgezien dat Hollywood te veel bezig was 
met het uitmelken van bestaande concepten en sequels op films die 
het aan de kassa uitstekend hadden gedaan, maar eenmaal zulke 
kritiek voldoende vaak wordt geuit, volgt er meestal een tegenbe-
weging en dat is ook nu weer het geval. Goed, films als Annihilation, 
Ready Player One, Pacific Rim: Uprising, The Cloverfield Paradox en 
Mortal Engines stelden afgelopen jaar allemaal op minstens een ma-
nier teleur, maar 2019 kondigt zich veel beter aan en Bumblebee ver-
rast momenteel met de vaststelling dat er dus wel degelijk een goede 
Transformers-film kan gemaakt worden, zolang die niet wordt gere-
gisseerd door Michael Bay en het eigen hart niet verliest aan explosies.

Begin 2019 valt er buiten de reeds genoemde titels nog niet zoveel 
nieuws te verwachten, maar daarna wordt het smullen met films als 
Pokémon: Detective Pikachu (dat effectief een heel leuke nieuwe in-
valshoek kiest op de Pokémonfranchise), Captive State (waarin het le-
ven van zowel dissidenten als collaborateurs wordt belicht, 10 jaar na 
een buitenaardse invasie), het langverwachte Iron Sky: The Coming 
Race (dat de premisse van nazi’s op de maan uitbreidt naar een ‘pul-
py’ holle aarde en oude wezens die van gedaante kunnen wisselen), 
Gemini Man (waarin Will Smith een oude huurmoordenaar speelt die 
het moet opnemen tegen een jongere kloon van zichzelf ), Brightburn 
(dat zich laat inspireren door de ‘originstory’ van Superman, maar de 
jongen een serieus kwaadaardig kantje geeft), High Life (waarin een 
vader en een dochter moeten zien te overleven in de ruimte), Ad Astra 
(met Brad Pitt als astronaut die zijn vermiste vader probeert te vinden 
in de verste uithoeken van ons zonnestelsel) en natuurlijk is er de (min 
of meer) live versie van Alita: Battle Angel, waar vooral animafans reik-
halzend naar uitkijken. Met Men in Black International, Terminator 6 en 
natuurlijk de allernieuwste Star Wars krijgen we ook nog de nodige 
reboots of sequels van geweldige films. Benieuwd? Wij alvast ook!

Dirk Vandereyken
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LITTLE MONKEYS
Aangezien de zaakvoerders zelf 3 zonen hebben (‘kleine aapjes’ zoals Evy ze zelf noemt nvdr), is de keuze voor 

‘Little Monkeys’ als naam zeer logisch. Met babyartikelen bezig zijn is trouwens altijd een sterke interesse geweest 
van Evy, zeker na hun eerste geboortelijst. De stopzetting van de voormalige kinderwinkel bleek dan ook de 

perfecte aanleiding om met Little Monkeys van start te gaan.

Bij Little Monkeys kijken ze reikhalzend uit hoe de markt zal reageren, 
aangezien ze nog maar een klein half jaar geleden gestart zijn. Ze grij-
pen in elk geval elke gelegenheid aan om bekendheid te verwerven, 
zo zijn ze ondermeer goed vertegenwoordigd op sociale media. Het 
hele proces is ook volledig in eigen beheer: Evy en haar man kiezen 
zelf alle collecties, doen de boekhouding en het beheer van Social 
Media en uiteraard staan ze ook zelf in de winkel. Je kan hier terecht 
voor leuke babyartikelen en originele musthaves maar ook voor ge-
boortelijsten waarbij Evy de aanstaande ouders op hun gemak wil 
laten voelen en waarbij ze hen goed op weg wil helpen dankzij haar 
eigen ervaring die ze graag doorgeeft.

Met hun assortiment wil Little Monkeys uniek naar voren komen. Je 
vindt uiteraard wel wat bekendere merken terug, maar een aantal 
merken wil Evy onder aandacht brengen. Deze laatste vind je dan (zo 
goed als) uitsluitend bij hen terug. Ook de uitstraling probeert ze wat 
te laten leven: geen cleane onderverdeling van tutjes, handdoekjes en 
slaapzakjes geordend per kleur. Dit blijft een continu proces (bij het 
afnemen van het interview onderbrak Evy letterlijk de herinrichting 
van de etalage nvdr). Wat past bij elkaar? Hoe presenteert het mooi? 

Wat de merken zelf betreft probeert de zaak ook nationaal in te zetten. 
Het merk Blablabla voor de kleintjes, Rumble voor de groteren en Cos I 
Said So, Little Milie, C’est qui Marie; zijn daar enkele voorbeelden van. Er 
wordt ook wel milieubewust gedacht: merken waar pakweg veel met 
organisch materiaal gewerkt wordt en Fairtrade, zijn de eerste keuze. 
Zo is Easy Peasy het eco-merkje bij uitstek! Slofjes en accessoires zijn 
vervaardigd uit 100 % plantaardig gelooid leer. Cos I Said So maakt 
de kleertjes dan weer uit organisch katoen, dat ook zeer comfortabel 
aanvoelt. Het overzicht van alle merken en hun specificaties vind je op 
de website van Little Monkeys terug: www.littlemonkeys.be.

Ben je een ouder die zelf graag de babyspulletjes uitkiest, bekijkt, 
voelt? Dan ben je bij Little Monkeys aan het juiste adres. Evy en Tom 
zijn zelf ouders en weten precies hoe jullie zich voelen. Ze doen in elk 
geval hun best om de winkel daaraan te laten voldoen. Dit geldt trou-
wens ook voor andere verwachtingen. Bekijk de fotorijke Facebookpa-
gina van Little Monkeys zeker of volg hen op Instagram! 

Je vindt de winkel in de Paalstraat 28 te Schoten. Ze zijn van dinsdag 
tot en met zaterdag geopend van 10u00 tot 18u00.

Aarzel dan ook niet om contact op te nemen via social media of  
03 284 42 47. Of waarom spring je niet ineens binnen, in het charme-
rende gezelschap van jullie eigen ‘little monkeys’?

ROEL MEERE

B E L L O  :  B A B Y  &  K I D S

Baby & Kids Concept Store
Little Things for Little Monkeys

Geboortelijsten, kinderkleding 0-6 jaar, baby artikelen, fopspenen, loopfi etsjes,
houten speelgoed, musthaves voor de kids en mama, ...

Cos I Said So • Imps&Elfs • Organic Zoo • Mayoral • C’est qui Marie
Blablabla • Easy Peasy • BIBS • Elodie Details • Sebra •Fresk • Jellycat

Childhome • Trybike • Indigo Jam • ...

Paalstraat 28, 2800 Schoten
Tel. 03/284 42 47 •info@littlemonkeys.be • www.littlemonkeys.be

Open van dinsdag tot zaterdag 10u - 18u
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HOLLYWOODCOACH  
RICHIE CHANCE VERTELT

Er zijn voor- en nadelen als je uit een beroemde familie komt. Aan de ene kant opent jouw naam misschien deuren, 
aan de andere kant ligt de maatstaf vaak hoger en moet je jezelf misschien nog méér bewijzen. Heel wat mensen 

denken immers dat je alleen iets bereikt hebt omdat je kon steunen op de nalatenschap van jouw naasten, terwijl 
anderen je haast onbewust kritischer gaan beoordelen omdat ze maar al te goed weten wat de kwaliteiten van 

jouw ouders zijn of waren. Een ding is zeker: als je net als Richie Chance opgegroeid bent tussen de allerbeste 
acteercoaches van Hollywood, heb je na drie decennia heel wat boeiende verhalen te vertellen.

De familie

Richie is de zoon van Bobbie Shaw Chance en Larry Chance. Die eerste 
verwierf tijdens de jaren zestig enige vermaardheid als bloedmooie 
actrice in bikinifilms, maar acteerde ook naast grootheden als Richard 
Dreyfuss, Larry Bishop, Gladys Knight, Rob Reiner en anderen. Bobbie 
maakte een integraal deel uit van de ‘surfingmovement’ die surfen po-
pulair wist te maken. Ze werd echter pas écht beroemd toen ze ook 
acteerles begon te geven en dat is niet zo abnormaal als je bedenkt 
dat ze een enorm groot aantal latere filmsterren opleidde, waaron-
der Drew Barrymore, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi, Steven Dorff 
en Kathryn Morris, terwijl ook Brad Pitt, Jennifer Aniston, Anthony 
Hopkins en vele anderen haar Bobbie’s Expressions Unlimited Stage 
onveilig maakten. Dat ze door ‘E’ Entertainment werd uitgeroepen tot 
‘Hollywood Acting Coach to the Stars’ hoeft dus niet te verbazen.

Larry Chance was dan weer een toonaangevende acteur in wes-
ternfilms. Hij trad in meer dan 400 rolprenten aan als indiaan of als 
stuntman, maar wist ook niet zo goed van welk hout pijlen maken 
toen Bobbie hem uiteindelijk vroeg om te trouwen… dus greep de 
kokette dame hem gewoon bij de 
arm en sleurde ze hem mee naar Las 
Vegas. Dat het echtpaar meer dan 
veertig jaar later nog steeds gelukkig 
getrouwd is, toont in ieder geval aan 
dat het huwelijksaanzoek minder 
belangrijk is dan hoe je het huwelijk 
zelf beleeft.

Noch Bobbie, noch Larry verplicht-
ten Richie ooit om te acteren – het 
was Richard zelf die er als jonge 
knaap op stond om het métier te le-
ren. Een blessure hield hem op iets 
latere leeftijd te lang aan de kant 
om nog topsport te beoefenen en 
dus was de definitieve keuze snel 
gemaakt: Richie zou niet alleen een 
uitstekende acteur worden, maar 
ook zelf les gaan geven en samen 
met enkele andere professionals een 
eigen filmbedrijf leiden.

Methodacting

Doorheen de loop der jaren leerde Richie een ontzagwekkend aantal 
beroemdheden kennen. Zo was er Stella Adler, die een van de meest 
gevierde acteertechnieken ooit ontwierp: Methodacting. Methodac-
tors staan erom bekend zich volledig in te leven in hun personage. 
Daarbij gebruiken ze hun eigen ervaringen en emoties, waardoor de 
scheidingslijn tussen acteur en personage soms wel erg dun wordt. 

‘Adler zelf kon echter helemaal niet goed acteren,’ neemt Richie me-
teen de illusie van duizenden acteerleraars weg. Het zou haar scha-
mele vier credits op IMDb (de International Movie Database) kunnen 
verklaren, maar er is meer: ‘Adler mocht van de profs meestal gewoon-
weg niet meedoen. Ze was te slecht. Ze was echter vaak aanwezig 
op bijeenkomsten van andere filmprofessionals, waaronder ook mijn 
vader. Ze nam dan altijd nota’s en daar is ook haar Methodacting op 
gebaseerd.’

Dat Methodacting psychologische gevaren met zich meebrengt, is 
logisch. 

Zo zou de rol van de Joker in 
The Dark Knight fataal zijn 
geweest voor Heath Ledger 
en kondigde Daniel Day-Le-
wis eind 2017 aan dat hij zou 
stoppen met acteren om nog 
meer mentale belasting te ver-
mijden. 

‘Daniel moest in Gangs of New 
York een psychopaat spelen, 
Bill ‘The Butcher’,’ vertelt Richie 
ons tijdens een acteerwork-
shop die hij voor ons bij Ba-
dass Intensive Acting leidt in 
Antwerpen, Brussel, Leuven en 
Gent. ‘Om zich voldoende te 
kunnen inleven, vroeg hij aan 
zijn eigen vrouw en kinderen 
om hem thuis enkel nog ‘Bill’ 
te noemen.’ Overigens werd 

B E L L O  :  H O L L Y W O O D C O A C H

Blokhutten
Kapschuren
Buitenverblijven
Overkappingen
Chalets
Garages
Tuinbergingen
Veranda’s
Tuinkamers
Glazen schuifwanden
Tuinhout
Tuinmeubelen
Barbecues

Kapschuren - diverse maten

Scherpe prijzen

Blokhut Orlando
400 x 300 cm + luifel 300 cm. 
Gratis groen geïmpregneerd + thuisbezorgd!

€ 2.199,-
NU

459,-
 

Blokhutten 5.075,-
 

Tuinkamers

1.299,-
 Buitenverblijven849,-

 Veranda’s 

VANAF VANAF

VANAF VANAF

Bezoek onze
showroom

Numansdorp
J. van der Heijdenstraat 10

Strijen
A. van Leeuwenhoekstraat 14

Veldhoven
De Run 4202 B

Velp
Florijnweg 12

Hoofddorp
Daalmeerstraat 19

Amersfoort
De Zonnecel 19

Wij zijn bereikbaar op: 

+32 (0) 335-52555

Wommelgem
Autolei 315 (België)

www.vankootentuinenbuitenleven.be

Pipowagen
505 x 240 cm - Incl. veranda en dakleer.
Excl. wielenset (tegen meerprijs) 
Gratis thuisbezorgd!

€ 2.999,-
 

NU

Blokhut Elburg 
250 x 250 cm + luifel 250 cm               

NU € 1.399

Blokhut Hattem 
300 x 300 cm + luifel 300 cm 

NU € 1.799

Thuis in iedere tuin

Kunststof Bergingen

Moderne blokhut
28  mm met 
GRATIS dakleer
GRATIS thuisbezorgd

€ 799,-
 

NU € 2.975,-
 

NU

€ 3.075,-
NU

Loungeset Malta
L250 x B203 x H85 cm.
1 hoekbank, 1 tafel, 2 hockers.
GRATIS thuisbezorgd!

Kapschuur 6732
253 x 320 cm + luifel 400 cm.
Wanddikte 40 mm.
GRATIS dakshingles! en thuisbezorgd!

DHZ Plat dak Holten
690 x 300 cm. Ongezaagd houtpakket. 
Standaard wanden blank. 
GRATIS thuisbezorgd!

€ 359,-
VANAF

Gasbarbecues
€ 449,-
VANAF

Marktleider in blokhutten, overkappingen en buitenverblijven

STOCKVERKOOP
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Daniel Day-Lewis tijdens die opnames ziek omdat hij weigerde om de 
jas van zijn personage in te ruilen voor een dikkere versie. Die bestond 
namelijk nog niet in de negentiende eeuw. Ook luisterde hij in die 
periode voortdurend naar Eminem om agressiviteit aan te kweken. 
Hij bleef buiten de spots zelfs Bills accent aanhouden en zat tijdens de 
eetpauzes messen te scherpen. Tijdens de opnames van The Last of 
the Mohicans bouwde hij een eigen kano en liep hij zo’n zes maanden 
lang rond als Indiaan. Voor zijn allerlaatste film, The Phantom Thread, 
leerde hij maandenlang naaien en maakte hij zelf een jurk. Volgens 
ons zou Lewis een boek kunnen volschrijven met tips over hoe je 
jouw eigen huwelijk kunt ontwrichten. 

‘Er is ook iets met de rol van de Joker,’ meent Richie te weten. ‘Jared 
Leto is nooit meer dezelfde geworden.’ 

Het hoeft geen betoog dat Richie Chance niet zo’n hoge pet op heeft 
van Methodacting. ‘Een echte professional wordt net ingehuurd om-
dat hij of zij zich in een vingerknip kan omtoveren in het personage, 
zonder daar voorbereidingstijd voor nodig te hebben. Niet veel men-
sen kunnen dat en het is een van de belangrijkste redenen waarom je 
als acteur erg goed betaald wordt.’

Anthony Hopkins

Iemand waar Richie Chance wél veel respect voor heeft, is Anthony 
Hopkins. ‘Anthony Hopkin was in het restaurant naast onze zaal aan 
het dineren met een bevriende producer van ons. Mijn moeder vroeg 

me om hem daar op te halen, zodat hij hallo kon zeggen aan de stu-
denten op onze workshop. Hij kwam met tegenzin het podium op, 
want hij is eigenlijk vrij verlegen. Vanaf het ogenblik dat hij daar stond, 
nam de performer het echter over van hem en begon hij onze cursis-
ten geweldig advies te geven: “Geef nooit op en volg altijd jouw dro-
men, wat anderen ook doen of zeggen.” Bobbie stelde toen voor om 
een improvisatieoefening te doen. “Nadat je hebt zitten praten over 
acteren, moet je het ook maar eens tonen.”

Een onvoorbereide topacteur die opeens voor het blok wordt gezet: 
dat zou wel eens vonken kunnen geven. Volgens Richie gebeurde dat 
echter niet: ‘Athony Hopkins was erg terughoudend. Tenslotte was hij 
daar enkel maar om iets te eten! “Ik ben al zo verlegen,” zei hij, terwijl 
iedereen naar hem aan het kijken was en dacht: “What the fuck zeg 
je nu, bro? Je bent Anthony Hopkins!” Toen hij een derde of een vier-
de keer weigerde, begonnen de mensen “Tony! Tony!” te roepen. Dat 
waren toch een veertigtal studenten die druk zetten. Ik rende al het 
podium op voor in het geval de druk zou werken en net daarna riep 
hij: “Stop! Ik zal één scenario meedoen!” en begon Bobbie meteen te 
regisseren.’

Wie Bobbie een beetje kent, weet dat ze haar lessen graag intens 
maakt en dat ze haar lesmethode zeker niet zou aanpassen voor een 
Oscarwinnaar. ‘Mama zei tegen Anthony Hopkins: “Richie is jouw zoon 
en je bent zijn moeder aan het verlaten omdat je teleurgesteld bent in 
hem.” Hopkins keek me even aan en begon me daarna te verscheuren! 
“Je bent zulke teleurstelling!” Ik begon te wenen en me te verontschul-
digen. “Zie je wel,” zei Anthony, “je bent een zwak en pathetisch!” Ik 
schreeuwde terug dat ik dat niet was en dat hij een lafaard was omdat 
hij ons wilde verlaten. Het was een fantastische scène.’

Na de acteeroefening vraagt Bobbie aan Anthony Hopkins om samen 
te dineren. ‘Hij was er toch al om net dat te doen en ging akkoord,’ 
vervolgt Richie. ‘Even later zaten we samen met een vijftiental studen-
ten iets te eten met Anthony Hopkins. Opeens nam hij Bobbie’s beide 
handen vast. “Hoe wist je dat dat de conversatie was die ik met mijn 
vader heb gehad toen hij ons heeft verlaten?” Mijn mama greep daar-
op mijn pols en zei: “O, shit!” Anthony vertelde ons echter dat het voor 
hem erg therapeutisch was geweest. Ik heb nu nog steeds een goeie 
relatie met hem. Hij heeft me doorheen de jaren veel uitstekende raad 
gegeven.’

Kanye West

‘De neef van Kanye West was een van mijn studenten en had me uit-
genodigd op de listeningparty van 808s & Heartbreak,’ vertelt Richie. 
‘Kanye is heel anders in het echt dan wat je van hem op tv ziet. Hij 
lijkt opzettelijk te overdrijven. Deze keer kondigde hij eerst aan dat hij 
eigenlijk niet zo goed zingt en dat al zijn songs met autotune waren 
behandeld. Het kon hem echter geen moer schelen, want hij was vol-
gens hem omringd door vrienden. Daarop liet hij weten dat hij niet 
live zou optreden – maar dat hij ons wel iets wilde geven om naar te 
kijken… waarop prompt 40 naakte modellen in hoge hakken verschij-
nen, velen van hen met maskers van schapenvacht op! Ze hadden 
allerlei verschillende huidskleuren en stonden in rijen van donkerst 
naar lichtst. Zolang de muziek speelde, verroerden ze geen vin. Nadat 
alles gedaan was, kwam Kanye backstage naar mij toe en vroeg hij me 
of ik alles had gezien. “Dit was toch écht krankzinnjg!”’

B E L L O  :  H O L L Y W O O D C O A C H

Bredabaan 160, 2930 Brasschaat  | T: 03/434.05.48   | E: info@lalibelle.be  | www.lalibelle.be
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Richie springt wat terug in de tijd: ‘Het grappigste is dat ik voor de 
party begon chickenwings aan het eten was in de backstage green-
room toen er opeens een volledig naakte vrouw in hoge hakken naar 
binnen kwam en gewoonweg chickenwings begon te eten. Ze vroeg 
me of ze pikant waren! Ik wist niet wat er gebeurde, tot ik al die mo-
dellen samen zag en het me begon te dagen dat ze daar als ingehuur-
de kracht stond. Die modellen hebben nauwelijks bewogen, man, ik 
voelde me een beetje onwennig. Alle andere mensen waren aan het 
dansen, maar die vrouwen moesten daar gewoon blijven staan als 
entertainmentspektakel… Dat is waarom we praten over ‘Hollyweird’. 

Kim Kardashian

Kims twee zussen, Kourtney en Khloé, waren les komen volgen bij 
mijn moeder en Kim wilde ook eens meedoen. Ze was echter heel 
erg onbeleefd tijdens de les en gedroeg zich heel hautain. Uiteindelijk 
moest ik haar vragen om te vertrekken. Ik heb Kim Kardashian dus bui-
tengesmeten! Haar producers vonden het geweldig en dus vroegen 
ze me om het nog eens te doen voor de camera!

Huwelijksaanzoek

Verhalen hoeven natuurlijk niet altijd rond beroemdheden te draai-
en. ‘Er waren een paar acteurs in onze studio die nog nooit hadden 
geacteerd, buiten misschien een paar toneelstukken of zo. Ze waren 

allebei apart begonnen bij mijn moeder en daarna bleven ze ook 
les volgen bij mij. Na een tijdje begonnen ze te daten en op een 
bepaalde dag vroeg hij haar ten huwelijk op een showcase, voor 
een hoop producers en regisseurs. Zij dacht echter dat hij nog aan 
het improviseren was en deed gewoon mee als actrice: “Ja, natuur-
lijk, fantastisch idee, ik zal mijn hele familie uitnodigen op de brui-
loft!” Pas toen ze naar beneden keek, zag ze dat hij nog op een knie 
zat. Hij was aan het wenen, er liepen nu ook traantjes langs haar 
wangen en de hele zaal begon te huilen. Ze liet haar façade vallen 
en hielp haar kersverse verloofde om recht op te staan… maar op-
eens kwam Bobbie tussenbeide: “Laten we alles hernemen van bij 
het begin!” Er volgde een overdonderend applaus. Even dacht de 
vrouwelijke studente nog dat Bobbie het meende, maar mijn moe-
der maakte haar snel duidelijk dat ze maar aan het grappen was 
en zo kwam alles samen: twee mensen die samen waren gegroeid 
en emotionele obstakels hadden overwonnen. Een echt liefdesver-
haal, met een geweldige timing.’

Meer info: www.intensiveacting.com

Dirk Vandereyken
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E e n  v r i e n d e l i j k  o n t h a a l  s t a a t  b o r g  v o o r  e e n  o n t s p a n n e n  b e z o e k .

P A S K L A R E  O P L O S S I N G E N  V O O R  U W  D R O O M K E U K E N

Familiebedrijf Akkermans. 
Meer dan 60 jaar dienstverlening en service voor onze klanten. 
Zo kunnen klanten bij ons terecht voor wisselstukken enz. 
ook jaren nadat de keuken geplaatst werd.
Steeds vormt de dialoog met de klant een basis voor het nieuwe 
ontwerp. Zo wordt uw keuken ergonomisch samengesteld uit 
hoogwaardige materialen en toestellen. 
Elke klant heeft andere eisen en die puzzelen wij in elkaar.

  akkermans B. - n.v. keukens

Weilandstraat 17
2060 Antwerpen-Dam

Tel. 03 203 54 40 • Fax. 03 203 54 45
www.akkermans.be

akkermans@belgacom.net

E e n v o u d i g  m o o i
e n  p e r s o o n l i j k  o p  m a a t

BATIBOUWCONDITIES
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VREEMDE STRALING BLIJFT 
NEERSLAAN OP DE AARDE

Kijk op eender welke nacht zonder al te veel wolken naar boven en je ziet doorgaans duizenden fonkelende 
lichtjes. Met het blote oog zijn we in staat om ongeveer 10.000 sterren te zien, maar natuurlijk kunnen we op een 

gegeven moment enkel zien wat er boven ons hoofd hangt, terwijl lichtvervuiling en atmosferische storingen 
nog meer sterren aan ons gezichtsvermogen onttrekken… maar dat is zeker niet het fascinerendste aspect van 

‘stargazing’. 

Wanneer je eenmaal beseft dat licht zich wel met de snelheid van 
300.000 kilometer voortbeweegt, maar dat de dichtstbijzijnde ster, 
Proxima Centauri, zich al op 4,22 lichtjaar van ons bevindt, begrijp je 
immers ook dat heel wat hemellichamen die we kunnen waarnemen 
eigenlijk al niet meer bestaan. Dat we nu ook radiosignalen ontvan-
gen vanuit de ruimte, maakt het vraagstuk er niet bepaald gemakke-
lijker op. 

Radiogolven zijn een vorm van elektromagnetische straling en reizen 
dus met dezelfde snelheid als het licht. Sommige radiogolven staan 
bekend als ‘FAST radio bursts’ (of ‘FRB’s’): mysterieuze radiogolfbuien 
die slechts enkele milliseconden lang duren. Ze zijn afkomstig van 
niet-geïdentificeerde voorwerpen die zich buiten onze melkweg be-
vinden. 

Tot begin 2019 hadden wetenschappers zo’n 60 verschillende FRB’s 
ontdekt. Een van die signalen bestond uit een enkele bron die zichzelf 
steeds bleef herhalen… en die bron is nu niet meer alleen.

In augustus 2018 wisten vorsers die voor het Canadian Hydrogen In-
tensity Mapping Experiment werken 13 nieuwe FRB’s toe te voegen 
aan de catalogus… en een daarvan, op 3 miljard lichtjaar afstand, is 
nog maar de tweede zichzelf herhalende FRB die we ooit gezien heb-
ben.

Op 10 januari 2019 kwamen de wetenschappers op de proppen met 
onthutsend nieuws: het eerst geïdentificeerde mysterieuze object 
dat voortdurend homogene radiogolven de kosmos inwerpt, bevindt 
zich een enorm sterk magnetisch veld. 

De studie van een stralingsbron die zich zo ver van ons bevindt, laat 
wetenschappers toe om meer te weten te komen over de verste uit-
hoeken van het universum. Emily Oetroff van het Nederlandse Insti-
tuut voor Radioastronomie heeft het daardoor over de mogelijkheid 
om in te zoomen met een factor van vele miljarden. 

Wat er ook van zij, het is voorlopig natuurlijk onmogelijk om te weten 
te komen wat de bron van al dat magnetisme precies is. Mogelijk be-

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

| 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
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vindt deze FRB zich vlakbij een supermassief zwart gat of is er daar in 
de buurt een ongelooflijk krachtige stellaire explosie geweest.

De FRB werd vlak na de eerste observatie ervan FRB 121102 gedoopt, 
naar het jaar waarin ze werd ontdekt (2012). Het zou echter nog tot 
2015 duren voor de vorsers opmerkten dat de radiogolf zichzelf maar 
blééf herhalen. Sindsdien zijn er al meer dan 200 ‘ontploffingen’ van 
radiogolven geweest en vorig jaar werd dan ook ontdekt vanuit wel-
ke melkweg de straling afkomstig is: Auriga, een wazige cluster waar 
voortdurend nieuwe sterren lijken geboren te worden. 

Dit jaar zijn de vorsers te weten gekomen dat FRB 121102 ook Fara-
dayrotatie bevat. Die wordt enkel gecreëerd wanneer radiogolven 
door magnetische velden moeten reizen, maar de golven van FRB 
12110 zijn 500 KEER sterk gedraaid dat de bron zich in een extreem 
krachtig magnetisch veld moet bevinden. 

Mogelijk worden de bizarre golven veroorzaakt door een neutronen-
ster (het ‘lijk’ van een vroegere grotere ster, dat een enorme dichtheid 
heeft), maar zelfs dan moet er zich heel vreemds in de omgeving er-
van voordoen om zulke sterke signalen te kunnen produceren. Slecht 
een ander ruimtevoorwerp kent zoveel draaiingen: een immens zwart 
gat dat zich niet ver van FRB 121102 bevindt. Een andere mogelijkheid 
is dat het om een heel jonge bron gaat die is weggestopt in de nevel 
die werd gevormd door een recente supernova (de explosie 

die ontstaat wanneer een volwassen ster sterft, maar volgens de we-
tenschappers zou het ook om een volledig nieuw fenomeen kunnen 
gaan. Eentje dat nog geen enkel equivalent kent in het gekende uni-
versum… buiten dan die zopas ontdekte tweede FRB. Die kwam als 
een volslagen verrassing en doet nu de hele astronomiewereld met 
verstomming slaan. 

De wereld kijkt toe, want de eerste verklaringen die te maken hebben 
met iets minder natuurlijke oorzaken komen eraan. Wij zijn er alvast 
zeker van.

Dirk Vandereyken
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Een unieke Boutique met een gigantisch 
aanbod aan badmode en strandmode 

het hele jaar door.

www.bikinisonline.eu

 
Waar en wanneer kan je langskomen?

Beach Fashion Only
Turnhoutsebaan 253a
2970 Schilde
03/482.11.01

Woensdag 10u-17u
Donderdag 10u-17u
Vrijdag 10u-17u
Zaterdag 10-17u

 

Al onze collecties zijn Mix & Match te verkrijgen, 
maten, modellen, alsook de kleuren.

én Dames... laat jullie inspireren door onze winkel 
boordevol nieuwe collecties voor 2019 en stel jullie 
eigen bikini samen.

Voor de laatste nieuwe bikini & badpakken trends 
kan je het hele jaar door terecht bij Beach Fashion 
Only.

Shop je onze collecties 
liever online? Dit kan 
uiteraard ook, want 
ook daar zijn we het 
hele jaar door druk in 
de weer om jullie de 
beste service te bieden 

www.bikinisonline.eu.
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30 GEKKE JOBS
Arbeiders, zelfstandigen, bedienden: we kennen verschillende soorten werk in België, maar wat zijn nu eigenlijk 

de vreemdste beroepen die er bestaan? We konden wel 50 dingen opnoemen, maar hier een selectie van 30 
behoorlijk bizarre en/of ongewone beroepen!

1. Maker van ondergoed dat geurtjes onderdrukt
Stinken jouw scheetjes te hard? Koop dan ondergoed dat door deze 
jongens en meisjes wordt gemaakt!

2. Adem- en hondenademkeurder
Yup, mensen met een goed ontwikkeld reukorgaan zijn erg populair 
op de arbeidsmarkt. Bedrijven die muntjes en tandpasta maken ge-
bruiken hen om aan slechte adem te ruiken tot de muntgeur begint 
te overheersen… en natuurlijk moeten ook honden goed kunnen 
ruiken.

3. Fietsenvissers
Tijdens de jaren zestig hadden zoveel mensen hun fietsen in de 
grachten achtergelaten dat ze tegen de bodem van boten begonnen 
te schrapen. De oplossing: een dienst die fietsen uit het water haalt, 
natuurlijk!

4. Cuidacarros
Moet je in Brazilië even het huis uit? Deze heerschappen zullen niet 
alleen op jouw auto letten, maar ook potentiële dieven in elkaar slaan!

5. Eendenmeesters
Sommige hotels betalen mensen om voor de eenden in hun vijver(s) 
te zorgen en er regelmatig mee rond te lopen.

6. Oshiya
Het Japanse sporensysteem biedt zonder enige twijfel een van de 
meest efficiënte, punctuele transportdiensten ter wereld. In Tokio 
maken jaarlijks 40 miljoen mensen gebruik van het sporennetwerk, 
waarvan 8,7% de metro verkiest. Ondanks het feit dat er op de meeste 
lijnen nooit langer dan 5 minuten moet gewacht worden (of 2-3 mi-
nuten tijdens de piekuren), is de metro vaak overbevolkt en moeten 
de treinen vaak twee keer zoveel mensen vervoeren dan hun maxim-
umcapaciteit eigenlijk toelaat. Om dat enigszins vlot te laten verlopen, 
worden er ‘oshiya’ of ‘duwers’ gebruikt, die te herkennen zijn aan hun 
uniformen en witte handschoenen. Hun enige taak bestaat erin om 
de passagiers de trein in te duwen, zodat de deuren dicht kunnen. En, 
neen, erg romantisch oogt het allemaal niet.

B E L L O  :  G E K K E  J O B S

Venstraat 155 - 2900 Schoten - 03/644.91.83 - www.brasserie-potaufeu.be

      Wij zijn een eigentijdse brasserie met vernieuwende 
        seizoensgebonden gerechten. Uitgebreide menu-

          kaart en maandsuggesties.Tijdens de weekdagen 
            serveren wij ook dagschotels. Probeer zeker 

onze specialiteit van het huis de gamba's à la plancha! 

Vernieuwd 
terras met verwarmde 

kussens (zit en rug)
Individueel manueel

 bedienbaar!
GRATIS APERITIEF BĲ 

AFGIFTE VAN DEZE BON!

Elke dag open van 10:00u tot 22:00u, Woensdag gesloten (uitgezonderd op feestdagen)
Keuken elke dag doorlopend open van 11:00u tot 21:00u (zaterdag tot 22:00u)

NAAM:

EMAIL:

NIEUWSBRIEF: JA NEE
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7. Toques
In Mexico kan je op straat betalen om 
een elektrische schok te krijgen. Toques 
lopen rond met koffertjes die doorgaans 
versierd worden met andere koopwaar 
(zoals sigaren). Daarin bevinden zich een 
elektriciteitsschakelaar en een cijferplaat 
met nummers van 1 tot 10, samen met 
een input voor 2 elektrische kabels die 
verbonden zijn met evenveel metalen 
cilinders die de toques gewoonlijk tus-
sen de vingers houdt. Die zorgen voor 
een elektrische schok van maximum 100 
volt – een beetje alsof je jouw vinger in 
een stopcontact hebt gestoken. Dat ver-
oorzaakt niet alleen een adrenalinestoot, 
het zou ook helpen om terug nuchter te 
geraken na een nachtje stappen.

8. Nummerplaatblokkeerder
In Teheran, de hoofdstad van Iran, mogen 
auto’s met bepaalde nummerplaten op 
sommige dagen niet de weg op. Daarom 
huren de eigenaars soms mensen in om 
voor hun auto’s te gaan staan.                                                                                                     

9. Watcher voor het drogen van verf
Sommige bedrijven betalen mooie sommen geld om bij verf te blij-
ven zitten terwijl die droogt. Zo kunnen ze de duurzaamheid ervan 
verzekeren. 

10. Menselijke vogelverschrikker
Studenten die een leuk parttime jobje willen, kunnen zich in het Ver-
enigd Koninkrijk opgeven als menselijke vogelverschrikker. Op die 
manier proberen luchthavens te vermijden dat er vogels in de vlieg-
tuigmotoren zouden vliegen of dat ze op een andere manier voor hin-
der zouden zorgen. Overigens klinkt de officiële naam voor dit beroep 
heel wat chiquer: ‘specialist voor biologische luchtvaartveiligheid’. 

11. Professionele orenkuiser
Voor wie een wattenstaafje niet genoeg is, biedt een professionele 
orenkuiser soelaas. De dienst wordt in India gezien als een kunstvorm 
die gebruik maakt van een naald met katoen en een pincet. 

12. Professionele olifantencostumier
Olifanten genieten in Sri Lanka behoorlijk wat aanzien. Tijdens cere-
monies worden ze vaak aangekleed in allerlei in het oog springende 
kleuren en daar is natuurlijk ook iemand voor nodig.

13. Professionele lifter
In Indonesië houdt de regering sommige verkeersstroken voorbe-
houden voor auto’s waar 3 of meer mensen in zitten. Arme stadsmen-
sen halen daar profijt uit door mee te rijden met chauffeurs die zo de 
‘snelle’ verkeerslanen kunnen gebruiken.  

14. Gendergelijkheidsconsulent
In Zweden is gendergelijkheid zo belangrijk dat er een apart beroep 
voor is. 

15. Struisvogelbabysitter
Omdat struisvogels veel geld waard zijn in Zuid-Afrika.

16. Menselijke props
Volgens onderzoek is het gemakkelijker om een huis verkocht te krij-
gen als het vooraf bewoond was. Bepaalde makelaars huren dan maar 
mensen in die ze gratis in luxe woningen laten wonen, in ruil voor 
onderhoud… tot iemand beslist om het huis te kopen, waarop de 
housesitter het pand zal moeten verlaten.

17. Professionele slaper
Dit zou ongetwijfeld de droomjob voor de vriendin van deze jour-
nalist zijn, maar ook heel wat anderen reageerden in Finland op een 
advertentie waarin werd gevraagd om gewoon te komen slapen om 
zo de comfortniveaus te kunnen meten. Overigens bestaat er ook zo-
iets als ‘bedruststudies’. Participanten krijgen een eigen tv, computer 
en gameconsole én mogen bezoekers ontvangen. Dat is nodig, want 
soms moeten ze wel 87 dagen lang in bed vertoeven. Daarvoor krij-
gen ze van organisaties als de NASA gemiddeld zo’n 5000 dollar per 
maand. Niet slecht verdiend, denken we zo!

18. Bedverwarmer
Wist je dat sommige hotels personeel inhuren om in lege bedden 
rond te rollen tot ze voldoende warm zijn? Wij ook niet, maar het is 
wel een extra service die door sommige Engelse hotels wordt aan-
geboden. 

19. Professionele ijsbergverhuizer
Nadat de Titanic ter ziele is gegaan, werd de International Ice Patrol (of 
‘IIP’) in het leven geroepen. Die spoort ijsbergen op en biedt veilige 
routes aan die daar omheen lopen… of sleept meteen de hele ijsberg 
uit het gebied weg!

B E L L O  :  G E K K E  J O B S

Alles om uw kleine Prinsjes 
en Prinsesjes te verwennen en 
er zelf ten volle van te genieten

Persoonlijke aanpak en 
begeleiding van a tot z

600m2 winkelplezier!!!

Théophile & Patachou • My FIRST Collection • Bébécar • Tartine Et Chocolat • Il Gufo • Raph Lauren
Moncler • Monnalisa • Twin-Set • Elsy • Fay • Hogan • UGG • Liu-Jo • Lapin House • Kenzo • Levis

Paul Smith • Aletta • Patachou • Sunuva • Chloé • Hugo Boss • Carrément Beau • Special Day • Mimilu 
Story Loris • Catya • Kiwi St. Tropez • Cotolini • L’Aranjinha • Peg-Pérego • Stokke • 22INCH • Coco & Pine 

Poetree • Childwood • Les Rêves d’Anaïs • JS Dreams • Bopita • Ergobaby • Elodie Details • Pasito a Pasito 
Aden & Anaïs • Mythos  • Aerosleep • Kids Concept • Avent • Tommee Tippee • Luvion • Doomoo • Dimpel

• Geboortelijsten

• Kleding & schoentjes 
tot 6 jaar

• Doop- & suitekleding

• Exclusieve geschenken

• Kinderwagens & buggy’s

• Kinderkamers & aankleding

Bredabaan 207
2930 Brasschaat

T +32 3 345 05 66

www.prinsenenprinsessen.be

openingsuren:
di-vrij 10 - 12 u. ; 13.30 - 18 u.

za 10 - 17 u.

Volg ons op:  
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20. Schermkuiser voor IMAX-cinema’s
Grote schermen hebben nu eenmaal meer zorg nodig. 

21. Kauwgomverwijderaar
Goed nieuws voor wie houdt van kleverige dingen: ook jij kunt werk 
vinden!

22. Professionele verontschuldigingsdiensten
Als je in Japan iets verkeerd hebt gedaan en jouw excuses moet aan-
bieden, kan je daarvoor beroep doen op een professional. 

23. Professionele knuffelaar
Het ‘free hugs’-fenomeen kwam al een aantal jaren geleden naar Bel-
gië, maar de professionele knuffelaars van Japan gaan nog een paar 
stappen verder. Zij knuffelen vreemdelingen en slapen zelfs naast hen 
in ‘snugglecafés’ waar je ook een snelle lunch kunt verorberen. Omdat 
een mens ook nood heeft aan warmte, niet waar?

24. Dobbelsteeninspecteur
In de rollenspel- en boardgamewereld zijn dobbelstenen erg belang-
rijk, maar voor casino’s geldt dat misschien nog wel meer. Omdat het 
belangrijk is dat dat dobbelstenen eerlijk gooien, worden er dobbel-
steeninspecteurs ingeschakeld die ervoor zorgen dat ze juist genum-
merd zijn, overal het juiste gewicht hebben en geen afwijkende vor-
men vertonen. 

25. Crematiekunstenaar
Bedrijven als Creation Art en artiesten als Heidi Hatry maken voor hun 
klanten portretten van hun overleden geliefden, waarbij ze gebruik 
maken van hun echte assen, al dan niet gemengd met houtskool om 
verschillende tinten grijs-zwart te kunnen maken.

26. Geslachtsbepaler voor kuikens
De enige taak die deze mensen hebben, is bepalen of kuikens manne-
lijk of vrouwelijk zijn. Fun fun fun!

27. Professionele rouwer
Professionele rouwer klinkt als een beroep dat uit Japan zou kunnen 
komen, maar eigenlijk bestaat het al sinds 1877. Professionele rouwers 
worden betaald om in het openbaar te wenen, meestal tijdens begra-
fenissen. Geïnteresseerd? Neem dan eens een kijkje op het Engelse 
rentamourner.co.uk, zodat je weet dat we hier niet aan het overdrijven 
zijn!

28. Huisdierenvoedselproever
De betere dierenvoeding komt niet op de planken zonder eerst te be-
antwoorden aan de smaak van een voedseltechnicus. Die ruikt niet 
alleen aan het eten, hij of zij proeft er ook van en kauwt er lang ge-
noeg op om zich ervan te verzekeren dat het de juiste consistentie 
heeft. Mjam!

29. Waterbaantester
De meesten van ons doen het met veel plezier gratis, maar professi-
onele waterbaantesters kunnen doorgaans zo’n 27.000 dollar per jaar 
verdienen. Super!

30. Gelukskoekjesschrijver
Heb je jezelf ooit afgevraagd door wie de zinnetjes in Chinese for-
tunecookies bedacht worden? Wel, gewoonlijk worden ze geschreven 
door professionele auteurs, die daar zo’n 40.000 dollar per jaar mee 
kunnen verdienen. Straf.

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  G E K K E  J O B S

REKA

Retiesebaan 85, 2460 Kasterlee
GSM0472/23 54 42

MAIL janreja@gmail.com

www.reka.be

De naam ReKa komt van REnovatie- en 

KArweiwerken. Bij Reka kan u terecht voor 

al uw renovatiewerken en karweiwerken 

van A tot Z. Of u nu een volledige 

badkamer-renovatie wenst of iemand 

nodig heeft voor het snoeiwerk in uw tuin? 

Wij voeren deze werken steeds uit met 

de nodige passie en vakkundigheid. Door 

jarenlange ervaring van zaakvoerder 

Renders Jan kan u steeds op een perfecte 

afwerking en uitvoering vertrouwen.

RENOVATIE

KARWEIWERKEN

TUINWERKEN
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SCOUTT MULTIBRANDSTORE
Na jaren ervaring opgedaan te hebben in de modebranche als styliste en diverse pop-up stores te hebben gerund, 

opende Katrien Van den Eynde te Brasschaat ‘Scoutt’. In maart 2019 is de winkel 1 jaar geopend. Met een passie 
voor damesmode was dit dan ook een logische volgende stap. Na 5 jaar Fashion Soiree Privee te hebben gehad, 

besluit ze dan nu om haar styling enerzijds en de Brands en interieur anderzijds onder 2 concepten onder te 
brengen: het voornoemde Scoutt damesmode en Série 31.

Over Scoutt

Scoutt staat voor een tijdloos en minimaal design met oog voor de 
bestaande en opkomende Scandinavische merken, maar ook Franse 
en Spaanse merken maken het plaatje volledig. Omdat Katrien per-
soonlijk de merken selecteert, spreken we dan ook van het Scoutten 
daarvan. Scoutt” brengt Katrien’s 2 werelden als styliste en passie voor 
fashion en interieur bij elkaar.

In de winkel helpt Katrien je maar wat graag met passend advies, zo-
dat je uit de reeds zorgvuldig uitgekozen esthetische merken zeker 
iets passends aantreft. Hun motto is niet voor niets ‘Selected for you’!

Bij Scoutt shop je naast nieuwe, upcoming labels ook objecten en kan 
je beroep doen op persoonlijk stylingadvies voor je interieur.

Over Série 31

Sinds kleins af heeft Katrien een passie voor mode en interieur. Om deze 
2 concepten onder een passende noemer aan te bieden, riep ze het 
concept ‘Série 31’ in het leven. Als International ‘Window Manager’ voor 

de Spaanse Inditex-group deed ze de mondiale ervaring op die haar 
vandaag de dag tot een betrouwbare stylingpartner maakt. Série 31  
omvat 3 pijlers: de omzetting van esthetiek in fashion, branding en 
interieur.

Ben je best wel onder de indruk en wil je dit allemaal met je ei-
gen ogen bekijken? Heb je het gevoel dat je dringend stylingad-
vies nodig hebt, ondanks dat je kast uitpuilt? Dan kan je zeker 
terecht bij Katrien in Scoutt! Op de websites www.scoutt.be en  
www.serie31.be kun je je met de talrijke foto’s ongetwijfeld al een 
goed beeld vormen van wat je kunt verwachten! Volg haar ook op 
instagram: scoutt_brasschaat. Voor een bezoekje aan de winkel moet 
je in de Bredabaan 263 te Brasschaat zijn!

B E L L O  :  M O D E  &  I N T E R I E U R

TIMELESS
MINIMAL
ATTITUDE

People will  
stare.  

Make it worth  
their while.

Bredabaan 263, 2930 Brasschaat. (Ter hoogte van het gemeentehuis)
din - zat: 10.00-18.00. maa - zon: gesloten

SCOUTT Selected for you
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HET ANTWERPSE SPORTPALEIS 
BRUIST

Cirque du Soleil - Toruk The First Flight

Het internationale gezelschap Cirque du Soleil strijkt dit jaar van 13 
tot 17 maart 2019 neer in het Antwerpse Sportpaleis. Het spektakel 
‘Toruk’, geïnspireerd op de film ‘Avatar’ van James Cameron zal ieder-
een in een absoluut stilzwijgen brengen. Avatar is en was een stereo-
scopische (3D) sciencefictionfilm uit 2009, die geregisseerd werd door 
James Cameron. De film ging op 16 december 2009 in première in de 
Verenigde Staten en bracht op die dag ruim 27 miljoen dollar op. De 
film zelf heeft al meer dan 2,7 miljard dollar opgeleverd en is daarmee 
de film die het meeste geld ooit heeft opgebracht in de bioscoop. 
Avatar won onder meer twee Golden Globes en drie Oscars.

Uiteindelijk zal deze voorstelling je meevoeren naar de wereld van 
Pandora in een visueel verbluffend livedecor. Daarin word je simpel-
weg meegenomen op een avontuurlijke reis doorheen een nieuwe 
wereld vol verbeelding, ontdekkingen en eindeloze mogelijkheden. 

Toruk – The First Flight brengt op verbazingwekkende wijze hyper-
moderne visuals, poppenspel en toneelkunst samen op unieke, mee-
slepende livemuziek met filmische accenten. Zo drukt Cirque du So-
leil zijn unieke stempel op de fantasiewereld van James Cameron en 
maakt het de verbinding tussen twee verwante artistieke visies die tot 
de echte verbeelding spreken. 

Deze indrukwekkende live-ervaring draagt eveneens de onmiskenba-
re signatuur van regisseurs en beeldend kunstenaars Michel Lemieux 
en Victor Pilon. Het vormt een levendige ode aan de symbiose en har-
monie waarin de Na’vi met hun omgeving samenleven en aan hun 
geloof in de onderlinge verbondenheid van alle levende dingen.

Het verhaal wordt verteld door een “Na’vi verteller” en bevolkt door 
onvergetelijke personages. De show brengt een fictief verhaal dat zich 
afspeelt duizenden jaren vóór de gebeurtenissen in de film AVATAR 
en voordat de mensen ooit voet hadden gezet op Pandora. Wanneer 
een natuurramp de heilige Boom der Zielen dreigt te vernietigen, be-
sluiten Ralu en Entu, twee bijna volwassen Omatikaya jongens, on-
verschrokken om tot actie over te gaan. Nadat ze te weten komen 
dat Toruk hen kan helpen om de Boom der Zielen te redden, vertrek-
ken ze samen met hun nieuwe vriend Tsyal op een missie hoog in de 
zwevende bergen op zoek naar de reusachtige oranjerood gekleur-

de roofvogel, de heerser van de Pandoraanse hemel. De voorspelling 
komt uit wanneer een pure ziel onder de stammen opstaat om voor 
de eerste keer op de rug van Toruk te vliegen en de Na’vi te redden 
van een vreselijk lot.

De show in Antwerpen wordt verteld in het Engels en krijgt Neder-
landse en Franse boventiteling

MONSTER JAM® TERUG IN SPORTPALEIS

Het meest familievriendelijke motorsportevenement vol actie ver-
overt het Sportpaleis op 23 en 24 maart 2019! Voor de jeugd een 
onvergetelijke avond, maar ook de motorfans zullen op het puntje 
van hun stoel zitten. Deze verbazingwekkende show, met high-power 
entertainment voor de hele familie, wordt gecombineerd met ultieme 
off-road motorsport. Het is al van 2014 geleden dat Monster Jam nog 
te gast was in Antwerpen. We telden toen meer dan 20.000 bezoekers. 

Monster Jam zelf is een tour voor live motorsportevenementen en 
een televisieprogramma van Feld Entertainment. De serie is gestati-
oneerd onder de paraplu van de Verenigde Staten Hot Rod Associ-
ation (USHRA) en vindt voornamelijk plaats in de Verenigde Staten. 
Hoewel de individuele evenementindelingen sterk kunnen variëren 
op basis van het “pauze”-amusement, is de belangrijkste attractie altijd 
de race- en freestyle-wedstrijden van monstertrucks. De sport wordt 
sinds 1992 elk jaar beoefend.

Er zijn meer dan alleen monstertrucks die de menigte vermaken. An-
dere attracties zijn Quad (ATV) Racing, Demolition Derbies, Speed-
ster-wedstrijden, Sand Racing, Pro Truck Racing, FMX en Transfor-
ming-robots. Er is een speciaal soort ATV-racen dat eigendom is van 
FELD Motorsports, genaamd “Quad Wars”, waarbij twee ATV-teams 
racen om hun naamgevingsrechten.

Onverwacht en onvergetelijk! In ‘s werelds meest iconische locaties, 
zoals het Sportpaleis, worden dan ook enorme parcours van modder 
gecreëerd met als enige doel de levensgrote trucks tot het uiterste te 
duwen. 

Monster Jam is ook één van de weinige sporten waarbij mannelijke en 

B E L L O  :  S P O R T P A L E I S

Openingsuren: 
Maandag gesloten

Dinsdag tot 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
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vrouwelijke piloten van wereldklasse op gelijke voet behandeld wor-
den en strijden voor de winst op hetzelfde parcours. Dit jaar krijgen 
fans in het opgebouwde stadion bovendien de kans om in real time 
te stemmen via hun smartphones op de winnaar van de two-wheel 
en freestyle-wedstrijden.

De Monster Jam® Pit Party voorafgaand aan de show is dé plek bij 
uitstek om dicht bij de sterren van de show te komen. Deze pre-show 
geeft fans een unieke kans om de Monster Jam trucks te bekijken, de 
bestuurders te ontmoeten, handtekeningen te verzamelen en foto’s 
te maken.

MNM Back to the 90s & Nillies  

De start van de paasvakantie belooft naar jaarlijkse traditie opnieuw 
een grandioos feestweekend te worden met niet 1 maar 2 keer MNM 
Back to the 90s & Nillies! Inderdaad, net als bij de vorige editie zal het 
grootste 90s-feest van het land het Sportpaleis 2 avonden helemaal 
laten vollopen. Op vrijdag 5 april en zaterdag 6 april davert het Sport-
paleis op zijn vesten of noem het oude vesten.  

In 2019 gaat men opnieuw voor een memorabel event! MNM Back 
to the 90s & Nillies wordt andermaal een spektakel dat ieders wild-
ste verwachtingen zal overtreffen. Een onvergetelijke artiestenlijst zal 
daarvoor zorgen.

Bekende en minder bekende namen zoals Gala, een Italiaanse pop-
zanger en songwriter uit Brooklyn, New York. Haar debuutalbum 
Come Into My Life omvatte de multiplatinum-singles “Freed from De-
sire”, “Let a Boy Cry” en “Come Into My Life” die de Top 3 bereikten in 
muziekkaarten in Europa, Zuid-Amerika, Rusland en het Midden-Oos-
ten. Gala heeft wereldwijd meer dan zes miljoen records verkocht. 
Fatman Scoop, Haddaway en Crystal Waters, een Amerikaanse dans-
muziekzangeres en songwriter, vooral bekend van haar danshits uit 
de jaren 90, “Gypsy Woman”, “100% Pure Love” en 2009’s Destination 
Calabria met Alex Gaudino. Alle drie haar studioalbums produceerden 
een Top 40-hit op de Billboard Hot 100. In december 2016 werd ze 
door Billboard Magazine geroemd als een van de meest succesvolle 
dansartiesten aller tijden. Maar ook artiesten van eigen bodem met 
Mama’s Jasje, The Dinky Toys en 2 Unlimited, de succesvolste Neder-
lands-Belgische popband in de geschiedenis, zullen aantreden.

Gedurende de eerste helft van de jaren 90 verkochten zij wereldwijd 
meer dan 20 miljoen platen. 2 Unlimited was de eerste groep die 
housemuziek op echte grote schaal tot een internationaal commer-
cieel succes wist te maken. De formule van een mannelijke rapper en 
een zangeres, met gemakkelijk in het oor liggende melodieën en ste-
vige dance-ritmes (ook wel eurodance genoemd), heeft de popmu-
ziek in de jaren 90 gedomineerd. Verder sluiten YVES DERUYTER vs DJ 
GHOST, DJ F.R.A.N.K. en  ERWIN DENUL de gastenlijst af. 

Gastheer is Peter Van de Veire en die zal dit muzikale geweld ontegen-
sprekelijk op zijn onnavolgbare wijze in goede banen leiden en beslist 
niet nalaten het entertainmentgehalte naar een ongezien hoogte-
punt te tillen! 

Naast de optredens komt ook het legendarische Swingpaleis op-
nieuw Live On Stage in het Sportpaleis. De legendarische woorden 
indachtig van Felice: “STOELEN AAN DE KANT! Het is tijd om te zingen, 
om te swingen, om gaaaaaaaaaas te geven…!” belooft de organisator 
dat het Swingpaleis Live On Stage een knaller van formaat zal worden! 

Wie de meisjes en de jongens in het panel gaan zijn, is nu nog een 
groot geheim en wordt pas enkele dagen van te voren door MNM be-
kendgemaakt. Wij zien je graag op vrijdag 5 en zaterdag 6 april 2019. 
Het dak van de ondertussen welgekende Antwerpse feesttent, het 
Sportpaleis, gaat er weer volledig af moeten!! 

Alex Agnew met  3 maal “Be Careful What You Wish 
For” in Sportpaleis.

Het genderdebat, feminisme, cultuurrelativisme, neuspeuteren, Tar-
zan, Zwerkbal…

Benieuwd wat Alex Agnew over deze en nog tal van andere onder-
werpen te vertellen heeft? Be careful what you wish for… Donderdag 
30 mei, vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni zullen er weer 45.000 tot 
50.000 fans mee lachen met Alex Agnews theatershow.

In 2001 speelde Alex Agnew zijn eerste comedy-optredens. In 2003 
won hij als eerste Belg pers- én publieksprijs op het prestigieuze 
Leids Cabaret Festival. In 2011 stuntte hij door als eerste comedian 
in West-Europa een arena te vullen. Meer dan 63.000 toeschouwers 
bezochten zijn 5 uitverkochte ‘best of’-show ‘Larger Than Life’ in het 
Sportpaleis. Nadien volgde een nieuwe theatertour én opnieuw 4 
Sportpaleisvoorstellingen, bijgewoond door 65.000 fans, die de der-
nière waren van zijn ‘Interesting Times’-tournee met een aangepast 
decor en de (aan)gepaste titel ‘The Legend Ends’.

In 2016 was Alex terug met ‘Unfinished Business’, een nieuwe thea-
tertour door Vlaanderens grootste theaterzalen. En in 2019 doet hij 
opnieuw het Sportpaleis aan met ‘Be Careful What You Wish For’. Want 
performen en entertainen: het zit in z’n bloed. Alex Agnew is een 
monument geworden in de Vlaamse podiumkunsten en comedy. En 
9 Sportpaleizen? Dat kan Alex Agnews ego niet aan. Met ‘Be Careful 
What You Wish For’ zal hij zijn 10e, 11e en 12e Sportpaleis vullen.

Omdat zalen vullen en mensen laten lachen nu eenmaal in ons DNA 
zit. Omdat een lange comedysabbat (2013-2016) geen optie meer is. 
Omdat het opnieuw tijd is om ‘het woord’ te verkondigen.

B E L L O  :  S P O R T P A L E I S

ANDRE HAZES • DE ROMEO’S • JOHN TERRA 
LUC STEENO • VADER ABRAHAM • LAURA LYNN  

WILLY SOMMERS • YVES SEGERS • LINDSAY
WIM SOUTAER • CHARLES VAN DOMBURG 

PRESENTATOR: KURT ROGIERS

Schlagerfestival-2019-BELLO-A4.indd   1 31/01/2019   12:56
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INTERVIEW MET EEN TOPCHEF:  
LUIGI CICIRIELLO VAN  

LA TRUFFE NOIRE 
‘De zwarte truffel, mijn mooiste liefdesverhaal’ 

We schreven het vele jaren geleden al eens: Luigi Ciciriello is het soort 
restaurateur die je zelden nog ziet. De sympathieke man ademt stijl 
uit, zijn maatpak ziet er altijd uit alsof het ooit vloeibaar was en over 
hem werd gegoten, ’s mans talenkennis is zelden gezien binnen de 
horecawereld en bovendien is hij erg belezen, wat telkens weer ga-
rant staat voor boeiende conversaties aan tafel. Nog belangrijker: Luigi 
is méér dan een fan van truffel, hij is een warme minnaar, een devote 
echtgenoot en een trouwe partner. We laten hem aan het woord op 
de spreekwoordelijke vooravond van de eenendertigste verjaardag 
van zijn toprestaurant, La Truffe Noire, in Brussel. 

Op 10 februari mag de iconische eettempel op de Terkamerenlaan, 
net als deze journalist, de nodige kaarsjes uitblazen, en dat gebeurt al 
zo’n drie decennia met een Michelinster. Die continuïteit is uitzonder-
lijk en Luigi legt ons uit hoe hij erin geslaagd is om een dergelijk hoge 
kwaliteit te bestendigen. 

‘We werken al 31 jaar met hetzelfde 
team,’ vertelt Luigi ons met zichtbare 
trots. ‘Onze chefs zijn Aziz Bhatti en Erik 
Lindelauf, die je al goed kent. Dat zijn 
uitstekende chefs, we vormen samen 
een onberispelijk muzikaal trio. Ons 
jonge personeel is doorheen de jaren 
echter vaak veranderd, velen van die 
jongeren zijn nu sterrenchefs, zoals 
Sang-Hoon Degeimbre van L’air du 
temps.’ 

De relatie tussen Luigi, Aziz en Erik is 
doorheen de jaren alleen maar hechter 
geworden: ‘Het is een heel mooie sa-
menwerking. Ik ben zowel chef als res-
tauranteigenaar en dat helpt ook. We 
kennen en begrijpen elkaar. We zijn als 
broers, het is een gedeeld liefdesver-
haal en we houden allemaal van truffel. 
De mensen die hier komen eten en ik 
hebben daar enorm veel geluk mee, 
want daardoor blijven we een van ’s 
lands beste restaurants. We hebben 
eigenlijk een constant kwaliteitsmerk, 
terwijl vele andere restaurants voort-
durend veranderen.’ 

Ook de klanten zelf lijken te beseffen dat Luigi elke dag zijn ziel in La 
Truffe Noire stopt. ‘We hebben een internationaal cliënteel,’ vervolgt 
de Italiaanse Belg, ‘zopas zijn twee mensen hier hun huwelijksverjaar-
dag komen vieren, dertig jaar nadat ze zich in het restaurant verloofd 
hadden! Dat is toch enorm mooi?’ 

Het liefdesverhaal met truffel begon voor Luigi pas echt toen hij als 
maître d’hôtel en sommelier van La Cravache d’Or vertrouwd werd 
met de  Tuber melanosporum. ‘Mijn visie is nog niet veranderd,’ drukt 
hij ons op het hart. ‘De truffel is mijn vrouw. Ik hou nog altijd van haar 
en ben er nog elke dag mee bezig, zoals een bloem. Ik hou ook van 
mijn werk. Dit restaurant is mijn theater. Elke dag mag ik naast mijn 
klanten schitteren en praten over mijn truffels. Het is een passie die ik 
voortdurend cultiveer, want truffel verandert de hele tijd.’ Luigi méént 
het, het is geen loze praat, maar wel het betoog van iemand die zijn 
hart heeft verloren aan zijn zielsverwant. 

Twee jaar geleden werd La Truffe Noire 
volledig vernieuwd: de kleuren wer-
den gewijzigd en nu overheerst vooral 
het violet, terwijl de nieuwe tapijten 
op maat werden gemaakt en er een 
nieuwe collectie schilderijen van een 
topkunstenaar hangt. ‘De schilderijen 
veranderen van kleur,’ vertrouwt Luigi 
ons toe. ‘Elke avond houden we een 
lichtshow en doen we even de lichten 
uit. De kleur wijzigt dan volgens de 
hoeveelheid licht.’ 

Hoewel truffel ook wel ‘het zwarte 
goud’ wordt genoemd, heeft Luigi vo-
rig jaar vooral ‘zwarte sneeuw’ gezien. 
‘Vorig jaar heeft de truffel een ver-
schrikkelijke periode gekend. Ik heb 
erg veel geleden en we hebben heel 
hard aan onze truffels moeten wer-
ken. Er zijn goeie en slechte jaren, net 
als dat het geval is bij wijn, en je moet 
truffel behandelen als een dame, maar 
het was veel te warm en er was niet 
genoeg regen. Truffel kan zich dan niet 
goed ontwikkelen en is daardoor ver-
dubbeld in prijs, maar we bleven toch 
de beste kwaliteit kiezen om ons cliën-

B E L L O  :  T O P C H E F OPENDEURDAGEN
    vrijdag 29 maart 2019  van 19u00 tot 22u00

zaterdag 30 maart 2019  van 14u00 tot 20u00

   zondag 31 maart 2019  van 14u00 tot 19u00

ACTIE 5 + 1 GRATIS*
IN AANWEZIGHEID VAN VERSCHILLENDE WIJNPRODUCENTEN

YOUR WINE AND SPIRITS PARTNER

Zagerijstraat 25 
2960 Sint Job 

Tel : 03 238 05 84
www.despert.be

        maandag 01 april 2019  van 14u00 tot 19u00 
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teel niet teleur te stellen. Momenteel kennen we echter een fantas-
tisch jaar. Onze aankoopprijs voor zwarte truffel is nu 500 tot 600 euro 
per kilo voor zwarte truffel, en hij is nu van uitzonderlijke kwaliteit. Je 
weet dat we altijd voor AAA-kwaliteit gaan en ze zijn heel geparfu-
meerd. De witte truffelperiode – die loopt van november tot januari 
– is net achter de rug. Daarvoor betaalden we nu 2500 euro per kilo, 
terwijl dat vorig jaar nog het dubbele was. Het laat ons nu wel toe om 
genereus te zijn: we brengen dubbele porties op tafel!’ 

Of het wel juist is om truffel uitsluitend te zien als een garnituur? Een 
van de tijdloze ‘signature dishes’ van La Truffe Noire is immers een 
truffeljus met daarin truffel. De toastjes en het zout aan de randen 
doen eerder denken aan een extraatje, niet aan de basis waarop de 
rest wordt gebouwd. ‘De beste zwarte truffel is zowel een soort kruid 
als een gerecht op zich. Witte truffel is enkel een geweldig kruid, maar 
zwarte truffel kan je gewoon éten. Denk maar aan onze croq au sel, 
alleen wij doen dat. Vorig jaar hebben we ter ere van Bocuse een nieu-
we schotel gemaakt die we La truffe enchantée noemen. Je kunt ook 
truffel eten met foie gras en er zijn tal van andere mogelijkheden, wat 
exceptioneel is.’  

Luigi staat dus niet stil: er worden geregeld nieuwe gerechten geïntro-
duceerd. ‘Je kunt hier à la carte eten, maar we hebben ook 2 menu’s. In 
het Diamantmenu presenteren we nieuwe specialiteiten en creaties. 
Het is moderner. Ons Privilegemenu is echter al 25 jaar lang niet meer 
veranderd. Daarin presenteren we een simpelere, maar enorm lekkere 
en tijdloze keuken.’ 

Of Luigi nog iets wil zeggen aan onze lezers? ‘Ik zou hen willen zeggen 
dat het restaurant open is, dat ze mogen komen kijken en vragen stel-
len. De mensen komen hier voor de ambiance, voor de ervaring, om 
zwarte truffel te ontdekken en te herontdekken. Ons restaurant is nog 
professioneler en nog performanter geworden en we zouden deze 
ervaring graag delen met nog meer mensen.’ 

Genoteerd! 

Meer info: www.truffenoire.com 

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  T O P C H E F

MARTENS KAASMEESTER
Turnhoutsebaan 328/a, 2970 Schilde | 03 385 39 77

Martens Kaasmeester in Schilde is een kaaswinkel en kaasspeciaal-
zaak, kaasaffi neur, erkend kaasrijper en traiteur. U kan bij ons terecht 
voor een rijk assortiment authentieke en originele producten. 

Bezoek ons op www.kaasmeester.com | info@kaasmeester.com
Openingsuren: Woensdag tot zaterdag 8u.30 tot 18u00

Zondag 8 u.30 tot 13u.00 | Maandag en dinsdag gesloten

Uw Partner voor een elk familiefeest, communiefeest e.a. waarin kaas niet mag ontbreken. 
U kan terecht voor een gegarneerde kaasschotel als maaltijd, hapje  of dessert. 
Tevens kan u een kaasassortiment bestellen enkel verpakt in  3 formules “ en vrac “ :

• budgetformule - genieten tegen een vriendelijke prijs

• fi jnproevers formule - een mengeling van bekende en minder bekende kazen

• Gastronomische formule -  hierbij trachten we u te verassen met 
onbekende toppers in ons assortiment. 

Voor elk seizoen is ons moto
“ onze kazen blijven u verbazen !”

“TIP” Graag verwennen we u ook met onze TAPA- formule, hapjes  en tapjes , voor ieder wat wils...
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WAAR BEGON HET VERHAAL VAN 
REALIS

Een tijdje geleden werd ik door een voor mij onbekende man uitgenodigd op de verkiezing van Miss België dankzij 
een gezamenlijke kennis. Laura Oliveira Granja, het vorige covergezicht van Bello magazine en finaliste voor 

Miss België, intussen bovendien verkozen tot Miss Sport 2019, was de tussenpersoon die ervoor zorgde dat mijn 
echtgenote en ik de verkiezing live konden volgen. Daar werd ik voorgesteld aan Peter Vanmaldeghem, de gulle 

schenker van de vipkaarten en een zakenman pur sang wiens verhaal ik graag een keer wou aanhoren. Peter is het 
stichtende brein van  Realis, waarover je in het volgende interview heel wat meer te weten komt.

Waar begon het verhaal van Realis zo’n 20 jaar geleden, Peter? 
[PVM] Wel, het verhaal is eigenlijk begonnen vanuit “overleven”. Door 
privéomstandigheden had ik het als pas begonnen student niet 
breed en moest ik plotsklaps beginnen werken om voor mezelf en 
deels voor ons gezin te zorgen. Het ging van enkele weken nood-
gedwongen opdienen in het studentencafé over boekhouding naar 
internationaal financieel werk, wat mogelijk werd omdat een Ame-
rikaans bedrijf me de kans gaf  om met interne opleidingen door te 
groeien tot Financial Controller Benelux reeds. Het was op ongeveer 
22-jarige leeftijd een tikkel hallucinant om regelmatig naar London 
en New York te moeten voor het werk, maar ook wel erg inspirerend. 
Het werd een boeiende openbaring om bedrijfscijfers van binnenuit 
te leren doorgronden, maar  ik was niet gemaakt om de rest van mijn 
leven (enkel) in de cijfers te blijven plakken. Door prive-omstandighe-
den moest ik de aangeboden internationale carrière kansen naast mij 
neerleggen en trok bijgevolg , toen met nog maar een kandidatuur 
Rechten op zak, mijn stoute sollicitatieschoenen aan. Zo werd ik ma-
nager van een Antwerpse haven-KMO, waar ik mijn lessen in logistiek 
en sales (pak die telefoon en maak je afspraak) absorbeerde en waar 

ik leerde omgaan met mensen in al hun diversiteit. Vervolgens werd 
ik op 25-jarige leeftijd zelfstandige..  Het gebrek aan opstartkapitaal 
vergde heel wat creativiteit,  en zo overtuigde ik de potentiële klanten 
om hun stock just-in-time te mogen aanvullen met hun eigen wer-
kingsmiddelen, terwijl ik aan de andere zijde met een overkoepelen-
de Poolse staatsorganisatie van 13 houtzagerijen een deal sloot voor 
straffere aankooprijzen dan waar mijn klanten konden aan geraken 
als ik meer dan 80% van hun bestellingen kon aanbrengen, en zo ge-
schiedde…. 

Het was best spannend, maar ik had één probleem: ik deed het ge-
woon niet graag en ik betrapte mijzelf erop dat ik enkel werkte om 
mijn boterham te verdienen. In mijn ogen was een een pak hout maar 
een pak hout, wel of niet behandeld en verpakt, en met alle geleer-
de lessen maakte ik de synthese van wat soort activiteit mij op lange 
termijn wel voldoende zou kunnen boeien. Zo kwam ik uit bij vast-
goed. Terwijl ik 7 op 7 gedurende 12 uur per dag werkte, vond ik toch 
de tijd om in avondschool mijn ondernemersopleiding vastgoed af 
te werken, hetgeen finaal het pad effende om in de sector aan de 
slag te gaan. In mijn zoektocht naar rendement op de eerste zuurver-
diende centen kwam ik bovendien uit bij bedrijven die vastgoed als 
investering verkochten. Maar de cijfers waren soms schimmig, de ver-
kooptechnieken ver verwijderd van mijn eigen DNA en ik ergerde mij 
meteen aan het gebrek aan inzicht dat (vastgoed)investeerders vooral 
op zoek zijn naar de combinatie van drie waarden: veilig, zorgeloos 
en rendement. Vanaf toen heb ik mij voorgenomen om een bedrijf te 

B E L L O  :  R E A L I S

JUWELEN STEFANIE CONDES
ARMAND REUSENSPLEIN 5

2930 BRASSCHAAT

WWW.STEFANIECONDES.COM
MAIL@STEFANIECONDES.COM

0032 (0)3 651 51 10

WO 12U - 18U
DO 12U - 18U
VR 12U - 18U
ZA 12U - 17U

MAATWERK OP AFSPRAAK

“EEN JUWEEL IS STEEDS PERSOONLIJK. NIETS IS ZO MOOI ALS EEN BEPAALD 
GEVOEL OF EEN HERINNERING TE KUNNEN VERVATTEN IN EEN ONTWERP.”

Wilt u een erfstuk vol herinneringen laten verwerken tot iets 
nieuws of een gedemodeerd juweel tot een hedendaagse 
parel? Bent u op zoek naar een gepersonaliseerd paar trouw-
ringen of een uniek juweel als geschenk voor uzelf? Alles kan. 

Sinds 2010 bundelt SeC verschillende juweelontwerpers in 
één winkel te Brasschaat. Goudsmid en juweelontwerpster 
Stefanie Condes, de vrouw achter SeC en eigenares van de 
winkel, selecteert elke ontwerper persoonlijk en geeft met 
plezier designtalent een plaats. 

Nazorg
Als u zorg draagt voor een gouden juweel gaat het generaties 
mee en kan het zelfs herwerkt worden tot een nieuw juweel. 
Daarom kunt u eenmaal per jaar uw juweel - door Stefanie 
ontworpen - kosteloos laten oppoetsen. 

Herstellen of oppoetsen van juwelen
Tijdens de openingsuren kunt u juwelen binnenbrengen om 
te laten herstellen, oppoetsen, matteren, polijsten of rhodine-
ren. Dit gebeurt steeds met de grootste zorg.
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bouwen dat dit echt mogelijk zou maken. Transparant, eerlijk, resul-
taatgericht en echt ontzorgend. Want het ging wel niet bepaald van 
een leien dakje om tot de totale all-informules te komen waarmee we 
klanten ; die het deel van hun kapitaal dat ze in vastgoed willen inves-
teren, alle voordelen van eigenaar kunnen bieden, zonder de nadelen. 
Dus de mogelijkheid om (een) vastgoedunit(s) te verwerven waaruit 
quasi volautomatisch (indien gewenst gewaarborgde) netto-inkom-
sten op hun rekening komen, en dit na afhouding van alle mogelijke 
onkosten waaronder de diensten, die volledig van hun worden over-
genomen. Zulke formules bouw je niet over één nacht ijs. Het vraagt 
een sterk netwerk en geavanceerde kennis. En last but not least, doe 
je dat niet in een onemanshow, maar wordt zoiets enkel mogelijk met 
een dreamteam. Iedere ondernemer bouwt zijn ploeg misschien wel 
uit met vallen en opstaan, maar ik voel me vandaag gezegend en ver-
eerd met de mensen waarmee ik alle dagen verder aan de weg mag 
timmeren, niet in het minst mijn vennoot Jason Jacobs, die ons reeds 
meer dan 15 jaar geleden vervoegde, maar ook de rest van het voltal-
lige team (een 20-tal Realis-ten). Ons eerste devies is dan ook: “Team 
first”, want een happy team maakt de plannen waar en resulteert bo-
venal in tevreden klanten.  

Wat is jullie kijk op vastgoedinvesteringen doorheen de jaren? 
[PVM] Realis is ontstaan uit een noodzaak van de investeerders die 
toch meer zochten dan enkel een pand om te verhuren. Zo zijn we 
geëvolueerd naar  kant-en-klare vastgoedinvesteringsformules, voor 
wie wenst (en dat wil quasi iedereen) inclusief  een gehele ontzor-
ging met verhuurservice en beheer. Ondertussen staat Realis niet stil. 
Intussen kwamen we zelfs tot bepaalde formules waarin de klant op 
zijn vastgoedinkomsten geen personenbelasting of BTW betaalt,  ,… 
Dergelijke creativiteit is  nodig om het verschil te blijven maken op de 
investeringsmarkt. Bovendien maakte Realis een basiskeuze die onze 
succesformules stabiliteit gaf: we kozen namelijk voor uitsluitend re-
sidentieel vastgoed. Waarom? Deze niche is van ver het minste con-
junctuurgevoelig. In putje crisis blijft wonen in al zijn regio’s en niches 
(studentenvastgoed, zorgflats, hotels, business flats, enz...) immers een 
basisbehoefte en dus overeind, terwijl in glorietijden ook hier de ren-

dementen pieken. Kortom, je zit eigenlijk altijd goed, tenminste als 
een gespecialiseerd bedrijf in de juiste tijdsgeest op heel strenge wijze 
de projecten op de slimst mogelijke liggingen en de best florerende 
niches selecteert, snel en flexibel de markt niet alleen volgend maar 
ook anticiperend, want voor de zorg- en studentenniche waren we 
ronduit eerst om van die units volautomatische investeringsformules 
te maken. Een principe dat we onszelf opleggen met ons RIS-label: 
Realis Investment Selection. Intussen zag de nieuwste niche alweer 
het daglicht in samenwerking met een bevriende promotor: YUST, 
Young Urban Style: moderne flats met alles op en aan voor jonge star-
ters, met een enorm scala aan gemeenschappelijke faciliteiten, zoals 
co-working spaces, hoteldiensten, laundromat, elektrische opgeladen 
wagens in de garage, binnen- en buitenfitness, noem maar op …

B E L L O  :  R E A L I S

Ondertussen ligt onze nieuwe zomercollectie ‘19 klaar 
en helpen we jullie graag verder op onze vertrouwde adressen.

Groetjes Zakia, Werner, Els en Eline X

?

Ymra Men
Turnhoutsebaan 266, 2970 Schilde

03/309 03 66

Ymra
Turnhoutsebaan 270, 2970 Schilde

03/297.94.39

NIEUW ADRES
Ymra 

Turnhoutsebaan 268, 2970 Schilde
03/297.94.39

Kortelings verhuizen wij:

YMRA & YMRA MEN 
SAMEN IN 1 PAND!
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En intussen werken we naarstig aan de volgende niches waarmee we 
de markt willen voorgaan; wordt dus vervolgd… (lacht)

Welke boodschap willen jullie uitdragen naar investeringen toe 
in de steeds wijzigende conjunctuur? 
[PVM] Kies voor een totaaloplossing die alle risico’s op wanbetaling, 
beheers- en/of verhuurproblemen zo veel mogelijk uitschakelt. Een 
investering in vastgoed kan echt  even zorgeloos zijn als een spaar-
boekje, maar dan mét pakken meer rendement én zonder enig risico.

We merkten dat u op Antwerp Diner, het mooie benefiet gala 
ter ondersteuning van verscheidene goede doelen, het hoogste 
bod over had voor de mondharmonica van wijlen Toots Thiele-
mans, en dat u ook een kunstverzameling uitbouwt; wat is de 
band van u of Realis met kunst en/of muziek?
[PVM] Wel, mijn vader is/was kunstschilder dus ik groeide bijna op tus-
sen de verfpotten, maar meer dan dat nog voel ik mij onweerstaan-
baar geïnspireerd door de persoonlijkheid en creaties van kunstenaars 
in al hun alle diversiteit. Wie zijn geest daarvoor open stelt, en daar 
nodig ik steeds mijn naasten, team, klanten en eigenlijk iedereen toe 
uit, wordt al snel op een verrijkend niveau getild. Het gaat voor mij om 
een mix van bewondering voor schoonheid, esthetiek en creativiteit 
in al zijn vormen. Realisaties die het daglicht nooit zouden zien als 
ze hun oorsprong niet zouden vinden in een idee en (tweede) leuze 
waar wij het ten stelligste moesten van hebben en in zijn blijven gelo-
ven: “If you can dream it, you can do it!” 

Een attitude van positieve medeplichtigheid waarmee we samen 
met onze klanten die extra mile gaan die het echte verschil maakt, en 
bovenal een brandstof waarvan ik iedereen van harte een overdosis 
wens ... (lacht)

Het is dan ook niet toevallig dat we eind dit voorjaar samen met onze 
klanten en voornaamste relaties het 20-jarig bestaan van Realis zullen 
vieren met een zinderend event dat zal plaats vinden in onze eigen 
Gallofy (samentrekking van gallery en office), met een mix tussen een 
stuk kunst- en curiosageschiedenis met echt verbijsterende objecten 
en ons eigen bescheiden verhaal. Meer mag ik er even nog niet over 
kwijt, maar wie de social media of onze website in het oog houdt zal 
er ten gepaste tijde vast meer over ontdekken…

B E L L O  :  R E A L I S

Y o u r     w e l l n e s s     i s     o u  r     p a s s i o n

Pareinpark 18  -  9120 Beveren  -  www.sauna-parein.be  -  reservatie@sauna-parein.be  -  03/755.29.26 
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TOP 10 POPULAIRSTE SPORTEN  
TER WERELD

Sport is een van de belangrijkste tijdsbestedingen ter wereld. We doen het graag omdat het leuk en gezond is. 
Daarnaast kijken wij massaal naar sport. In volgepakte stadions en sporthallen of op televisie en internet. Wat zijn 
de tien populairste sporten ter wereld wanneer we toeschouwers en beoefenaars bij elkaar optellen? De uitkomst 

is soms verrassend. Toeval wil lukken dat België als klein landje op de wereldkaart in heel wat sporten uitblinkt.

Toeval of niet, de populairste sport in de wereld is voetbal met bijna 
4 miljard fans. Deze Britse uitvinding werd in de 19de eeuw een offi-
ciële sport met vaste regels. Sommige clubs die tegenwoordig in de 
Premier League spelen behoren tot de oudste ter wereld, zoals Stoke 
City dat in 1868 werd opgericht. Al snel verspreidde voetbal zich over 
de rest van de wereld. Het enige wat je voor voetbal nodig hebt is 
immers een bal. Een doel kun je met stenen, bomen of jassen maken. 
Op straat, in het park of op het strand, overal kan voetbal worden ge-
speeld. In de jaren twintig kwam het voetbal in Zuid-Amerika op en 
nog steeds zijn Uruguay, Argentinië en Brazilië grootmachten waar 
de sport vol passie wordt gevolgd. De opkomst van de televisie is van 
cruciaal belang geweest voor de sport. Hierdoor kon en wordt steeds 
meer geld gegenereerd en hierdoor zijn overal professionele compe-
tities. De laatste jaren is het vrouwenvoetbal heel sterk in opkomst 
(ook in de Verenigde Staten), waardoor het aantal liefhebbers alleen 
maar toeneemt. Sinds 1930 wordt om de vier jaar het wereldkampi-
oenschap voetbal georganiseerd, wat is uitgegroeid tot het meest 
bekeken sportevenement ter wereld. Als je weet dat België naast de 
eerste plaats op de FIFA-ranking ook nog verliezend halve finalist was 

op het WK kan je er moeilijk naast kijken dat we over heel wat toppers 
beschikken. 

De tweede meest populaire sport is in ons land niet bekend en kent 
weinige beoefenaars. Cricket heeft nochtans meer dan 2,5 miljard 
fans. Maar al te vaak wordt cricket gezien als een ouderwets Engels 
tijdverdrijf. Maar net als hockey is de populariteit van cricket in de rest 
van de wereld terug te brengen tot het Britse wereldrijk. In India en 
Pakistan wordt de sport vol overgave gevolgd en is het vele malen 
populairder dan de sporten die wij in Europa graag kijken. Cricket is 
een van de oudste sporten met officiële regels die voor buitenstaan-
ders in eerste instantie moeilijk te volgen zijn. Dat wedstrijden soms 
dagenlang kunnen duren, zorgt voor een uniek loom wedstrijdritme 
dat op gespannen voet staat met het jachtige moderne leven. Cricket 
wordt veel gespeeld in Australië, Zuid-Afrika, Sri Lanka en in het Cari-
bische gebied. Sinds 1975 kent cricket een wereldkampioenschap dat 
net als bij voetbal om de vier jaar wordt gespeeld. Pijnlijk detail is dat 
Engeland het toernooi nog nooit heeft weten te winnen en België 
nog nooit heeft meegespeeld.

B E L L O  :  P O P U L A I R E  S P O R T E N
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Op nummer drie vinden we hockey met ruim 2 miljard fans. Ook de 
basis van hockey is eeuwenoud. Net als tennis werd het in de 19de 
eeuw in Groot-Brittannië tot een moderne sport omgevormd met 
vaste regels. Hockey is wereldwijd verrassend populair zonder dat 
het in het westen is uitgegroeid tot een succesvolle commerciële 
kijksport. Hockey werd veel gespeeld in de Britse koloniën, waaronder 
het dichtbevolkte India en Pakistan. Beide landen maken samen met 
Nederland lange tijd de dienst uit, waarnaast soms Duitsland met een 
goede generatie spelers een rol van betekenis speelt. Ook in Argen-
tinië is de sport erg populair, waardoor het land op grote toernooien 
steeds vaker hoge ogen gooit. Maar de laatste jaren is België mee uit-
gegroeid tot een top 5-land in de wereld. Straffer nog: sinds dit jaar is 
België voor het eerst wereldkampioen geworden. Nooit eerder lukte 
het ons om in een ploegsport zo’n prestatie te leveren. Ook hier staan 
we op de eerste plaats in de world ranking.

Nummer vier is tennis met 1 miljard fans. De oervorm van tennis da-
teert minstens uit de middeleeuwen. In de 19de eeuw werd de sport 
gemoderniseerd en kreeg het de vorm die we nu nog kennen. De Brit-
se alleenheerschappij werd al snel tenietgedaan en sindsdien kunnen 
topspelers uit allerlei landen komen. Tennis is een van de populairste 
kijksporten ter wereld en de vier grote toernooien (Grand Slam) zijn 
verdeeld over drie continenten. Vooral Roland Garros en Wimbledon 
trekken traditioneel veel kijkers. Overal zijn tennisbanen te vinden 
waarop mensen voor hun plezier tot op hoge leeftijd een balletje 
slaan. Tennis was wat betreft commercie en prijzengeld zijn tijd ver 
vooruit. Daardoor behoren tennisspelers steevast mee tot de best be-
taalde sporters ter wereld. Ook hier hebben we in geschitterd. Al wel 
enkele jaren geleden konden Kim Clijsters en Justine Henin met de 
wereldtop wedijveren. De laatste jaren is er een lichte terugval, ook al 
behaalde België tweemaal de Daviscupfinale bij de mannen de laatste 
vier jaar wat bekend staat als het WK Tennis voor landenploegen.

Op nummer vijf vinden we volleybal terug. Hier wordt het aantal fans 
op 900 miljoen geschat.Net als tafeltennis is volleybal eenvoudig te 
spelen. Je hebt alleen maar een net en een bal nodig. Het spel is op 
allerlei ondergronden te spelen (gras, beton, zand) waardoor het bij 
mooi weer uiterst populair is. Als professionele sport is het vrij jong 
en werd het pas op de Olympische Spelen van 1964 geïntroduceerd. 
Beachvolleybal is de laatste decennia uitgegroeid tot een rage en een 
populaire strandsport. In 1996 werd deze variant waarbij je specta-
culaire duiken kunt maken als Olympische sport toegelaten. Al jaren 
domineren Brazilië en de Verenigde Staten het beachvolleybal. In het 
conventionele volleybal variëren de sterke landen, waaronder landen 
als Polen, Brazilië, Verenigde Staten van Amerika, Servië, Italië, Rusland 
netjes België voorafgaan. We halen in deze sport nog net de top10 
van de wereld. 

Toeval of niet maar hoorden we jaren niet klagen over Belgische talen-
ten? Toch maar netjes en leuk voor de sporters in ons land om telkens 
mee te kunnen genieten van de mooie sportieve resultaten van de 
laatste jaren. O ja, tafeltennis (850 miljoen fans), honkbal (500 miljoen 
fans), golf (450 miljoen fans, basketbal (400 miljoen fans) en op 10 sluit 
American football met ook 400 miljoen fans het rijtje af. 
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REINIGING VAN GEVELS, 
DAKEN, TERRASSEN, 
ZONNEPANELEN
Met een unieke reinigingsmethode zuiveren we gevels, daken, 
terrassen, opritten, zonnepanelen, tuinmeubels, houten 
tuingebouwen, ... van alle vuil, mossen en groenaanslag. 

REINIGINGSTECHNIEK 
Met behulp van warm water tot 140°C weken we effi ciënt 
alle vuildeeltjes los en doden we mossen en groenaanslag. 
Dit gebeurt onder een lage tot hoge druk zonder dat er 
beschadiging optreedt. Deze methode is 100% milieuvriendelijk 
en bevat geen toegevoegde chemicaliën. 

Vervolgens kunnen we een beschermende nanocoating 
aanbrengen. Deze techniek is toepasbaar op elke ondergrond, 
zonder risico op beschadiging. 

NABEHANDELING 
Deze nanocoating is volledig onzichtbaar en behoudt de 
buitentextuur. De coating ademt en maakt het gereinigde 
oppervlak waterafstotend. Vuildeeltjes, mos of groenaanslag 
kunnen zich voor een zeer lange periode niet hechten. 

ONZE GLAZENWASSERS EN 
REINIGINGSSPECIALISTEN LATEN JE 
WONING OF KANTOORGEBOUW 
OPNIEUW STRALEN. 
Zowel voor het wassen van ramen, glaspartijen van woningen, 
appartementen, kantoorgebouwen alsook lichtstraten, lichtkoepels, 
veranda’s, enz. 

 ➜ Streeploos en perfect gekuiste ramen
 ➜ Tot 9 verdiepingen hoog met onze compacte hoogtewerker
 ➜ Raamomlijsting en vensterbank altijd inbegrepen
 ➜ Milieuvriendelijke osmosereiniging

GRATIS 
DEMO BIJ 
U THUIS

 ➜ Meer dan 55 jaar ervaring.
 ➜ Zelfwerkend patroon.
 ➜ Wij werken enkel met de beste materialen en 

geven de perfecte kwaliteit en service.

MERCATOR CLEANING
Glazenwasserij & buitenreiniging
Hallebaan 90 - 2390 Westmalle
Tel.: 03-830 16 41 - GSM: 0495 200 845

info@mercatorcleaning.be
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FIETSEN WORDT STEEDS 
POPULAIRDER

Vlaanderen is een paradijs voor fietsliefhebbers. Je vindt nergens een mooier decor dan ons Vlaamse land. De 
sportieve fietser kan de Vlaamse Ardennen intrekken en zich uitleven op legendarische kuitenbijters zoals de Muur 

van Geraadsbergen. Voor een rustige fietstocht kan je terecht in de Kalmthoutse Heide of het Brugse Ommeland. 
Maar ook heel opvallend is de verkoop van nieuwe fietsen bij de officiële fietshandelaars. Die is vorig jaar tot 

boven het half miljoen stuks geklommen. In totaal werden er 503.119 fietsen verkocht, een stijging met bijna vier 
procent in vergelijking met 2017. De verkoopcijfers worden vooral aangedreven door de toenemende populariteit 

van de elektrische fiets, die intussen goed is voor een marktaandeel van bijna vijftig procent. De e-bike verkoopt 
vooral goed bij de dertig- tot vijftigjarigen, die de tweewieler aanschaffen voor het woon-werkverkeer. Ook de 

verkoopstijging van de speedelecs, de elektrische plooifietsen en de bakfietsen zet die tendens kracht bij. Ander 
merkwaardig gegeven is dat net als de voorbije jaren, het vooral vrouwenfietsen zijn die vlot over de toonbank 

gaan. Ongeveer 65 procent van de verkochte fietsen is een damesmodel. Door al die toenemende bedrijvigheid 
op de Vlaamse fietswegen is er nu een degelijk netwerk van fietsknooppunten. Die punten verbinden zoveel 
mogelijk alle Vlaamse fietswegen. De eerste knooppunten werden 15 jaar geleden in Limburg ‘ingereden’ en 

wonnen snel aan populariteit. Sinds mei 2010 werden in het hele Vlaamse land fietsroutes uitgewerkt die door 
een knooppuntennet verbonden werden. Tot op vandaag wordt dit jaarlijks nog steeds verder uitgewerkt. Het 

knooppuntennetwerk werd zelfs uitgebreid tot in Zuid-Holland.
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     www.Scarlett-interiors.be   

Herentalsebaan 103              2520       RANST 
Tel: 03/353.64.46.  E-email: scarlett-interiors@skynet.be 

 

Open – Interiors – days!  
 Zat. 16 – zondag 17 en zat. 23  – zondag 24 maart. 

Van 13 tot 18 uur.   
 

                   ” Waar klasse en styl betaalbaar is ! ”  
 

                                                                            
 
 

Gedaan met onnodig rondrijden…zoek niet verder !   Wij zorgen voor alles!  
Alles voor uw interieur: raamdecoratie, salons, meubelen, decoratie, matten, verlichting en zoveel meer…. 

 

Er staat steeds een “natje en droogje” klaar  voor iedereen!   
Open van maandag t.e.m. zaterdag van 13 tot 18 uur!  
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De ultieme fietsdroom is nu echt werkelijkheid: je kan zo zelf je eigen 
fietsroute samenstellen. Als leidraad kun je de uitgestippelde fietsrou-
tes volgen.  Zo kan je op Fietsnet alle fietsroutes zien, en aanklikken 
waar je wil passeren. Je ziet dan ook het aantal kilometers optellen. 
Als je aan het fietsen gaat, heb je fietskaarten nodig. Daarop staan 
telkens een aantal fietsroutes plus beschrijving. Bij elke fietsroute staat 
vermeld waar je ze kan kopen, meestal is dat bij de provinciale toeris-
tische dienst. 

Een kort overzichtje kan je helpen bij uw keuze.

Fietsen in het pittoreske Vlaams-Brabant

Het fietsnetwerk in Vlaams-Brabant telt 1670 kilometer aan fietspaden. 
Je kan kiezen voor het glooiende landschap van het Hageland. Of je 
ontdekt de Groene Gordel rond Brussel met de Brabantse Kouters en 
het Pajottenland als uitlopers. Je kunt er fietsen langs kronkelende ri-
vieren, en tussen de heuvels vind je er prachtige landelijke dorpen. 
Een aanrader voor elke fietser!

Vakantiegevoel in West-Vlaanderen

Iedereen associeert onze kustprovincie met vakantie. Ook van fiet-
sen krijg je natuurlijk een vakantiegevoel... In de polders heb je ster-
ke benen nodig om de wind te trotseren. Achter de polders vind je 
het prachtige Brugge, de Westhoek met zijn oorlogsverleden en het 
glooiende Heuvelland met zijn Kemmelberg. West-Vlaanderen heeft 
een fietsknooppuntennetwerk van maar liefst 2500 km aan fietstrajec-
ten. Je kan er echt prachtige routes uitstippelen!  

Naast het water fietsen in Oost-Vlaanderen

Dender, Schelde of Leie: bij elke fietstocht in Oost-Vlaanderen kom je 
wel ergens een rivier tegen. Deze rivieren bepalen voor een groot deel 
het landschap. Denk maar aan de polders in het Meetjesland, land dat 
teruggewonnen is op zee. In tegenstelling tot deze vlakten vind je 
er ook de Vlaamse Ardennen, de streek van de legendarische Ronde 
van Vlaanderen. Maak daarom zeker gebruik van de fietsrouteplanner 
Oost-Vlaanderen!

Variatie troef in Antwerpen

In de provincie Antwerpen heeft elk traject een verrassing voor je in 
petto. Fietsen langs de kronkelende Nete, een oude spoorlijn of ele-
gante kastelen. Schitterende natuurgebieden doorkruisen, zoals de 
Kalmthoutse Heide. Of ‘lekkere’ trajecten uitproberen, waaronder de 
Trappistenroute of de Aardbeienroute. Samen goed voor 2750 km 
fietsplezier!  

Fietsen in fietsparadijs Limburg

Limburg is dan weer dé fietsprovincie bij uitstek. Het fietsroutenet-
werk van ruim 2000 km bestaat uit goed onderhouden en meestal au-
tovrije fietspaden. Het geheel van fietspaden, fietsvriendelijke cafés en 
logies, picknickplaatsen, rustbanken, fietsverhuur en een vlotte pech-
verhelping geven een ongekend fietscomfort. Al fietsend kan je er de 
vier toeristische regio’s doorkruisen: de uitgestrekte bossen in de Lim-
burgse Kempen, het fruitige Haspengouw, de prachtige Voerstreek en 
het grenzeloos charmante Maasland. Van het vlakke landschap in het 

noorden van de provincie tot het glooiende landschap in het zuiden, 
verscheidenheid alom. 

Fietsen maakt uiteindelijk deel uit van het DNA 
van Vlaanderen. Net zoals onze kunstschilders. 

Eén op drie Vlamingen fietst dagelijks. 9 op 10 heeft toegang tot een 
fiets of deelfiets. Er zijn gemiddeld 2,3 fietsen per huishouden. Fietsen 
doen we vooral omdat het snel en gezond is, en milieuvriendelijk. De 
fiets is nog geen vanzelfsprekende keuze. De stadsfiets is het popu-
lairst (86%, waarvan 1 op 6 elektrisch), de bakfiets komt het minste 
voor (1 op 3 is elektrisch). Deelfietsen winnen aan populariteit, voor-
al in de steden. ‘De Vlaming was al lang een fervent recreatief fietser, 
maar herontdekt de fiets nu ook voor dagelijkse verplaatsingen. Naar 
school, naar het werk: het kan allemaal met de fiets en vaak ben je 
zelfs sneller dan met de wagen.  

Heel wat gebruikers zijn erg tevreden over fietssnelwegen: de infra-
structuur, de kwaliteit en de breedte zijn goed. Fietspaden daarente-
gen scoren veel minder goed: er zijn wel voldoende fietspaden, maar 
het algemeen fietscomfort of de kwaliteit is nog steeds ondermaats. 
Zowel langs gewestwegen als in de stads- en dorpskernen kan het 
veel beter. De Vlaming wil veiliger en vriendelijker fietsen. 70% vindt 
dat de fietskwaliteit in stads- en dorpskernen moet verbeteren. Op-
vallend is dat ook de voordelen om het openbaar vervoer en de 
fiets te combineren nog onvoldoende gekend zijn of gebruikt wor-
den. Uiteindelijk blijkt dat nog steeds 58% van de fietspaden langs 
gewestwegen niet voldoen aan de normen die de Vlaamse overheid 
zelf opgesteld heeft. ‘Veel fietsgebruik vermindert dan wel het risico 
op dodelijke ongevallen, maar wegbeheerders moeten ook rekening 
houden met ongevallen die niet in de statistieken staan; het gaat dan 
om ongevallen zonder tegenpartij waar de manke infrastructuur mee 
de oorzaak van is.  Met andere woorden: er is nog veel werk aan de 
“fiets” winkel. (wegen)
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NJAM THAI EKEREN • Kloosterstraat 72, 2180 Ekeren • Tel: 03 291 95 09 • www.njamthai.be

Thai restaurant Njam Thai biedt de authentieke Thaise 
keuken in een modern en eigentijds kader, Onze open 
keuken toont hoe de verse ingrediënten gebruikt worden 
om heerlijke, en eerlijke gerechten te bereiden.

Op de menukaart prijkt een groot aanbod Thaise à la carte 
gerechten, afkomstig uit de vier hoofdregio’s van Thailand. 
De gerechten variëren van mild pikant tot pittig en worden 
verder op smaak gebracht met typisch Oosterse kruiden 
zoals: limoengras, gember, koriander en kefi rblad, die 
wekelijks vers worden aangevoerd vanuit Thailand.

Njam Thai biedt gratis WIFI, zo kan je rustig surfen én 
genieten van alle lekkers dat onze kaart biedt…

Welkom bij Njam Thai, wij zijn een van de eerste Thaise 
takeouts in Ekeren. Onze maaltijden worden vers 
bereid door mijn Thaise partner en ikzelf help u met de 
bestellingen. Op onze website www.njamthai.be kan u 
kennis maken ons uitgebreide aanbod aan authentieke, 
Thaise gerechten. wil u graag een maaltijd bij ons afhalen? 
Bel ons dan even of bestel online, dan hoeft u niet te lang 
te wachten...

Restaurant Njam Thai kan uw tuinfeest nog gezelliger 
maken via onze catering service, wij kunnen uw feest 
voorzien van een complete maaltijd of heerlijke snack en 
vingerfood. Maar uiteraard bent u van harte welkom in ons 
restaurant te Ekeren, waar we groepen tot 15 personen in 
de watten kunnen legen met heerlijke Thaise gerechten… 

Als Thai zijn wij trots op ons verleden. Wij hechten 
uitermate veel belang aan ons erfgoed en dat zie je ook aan 
onze Thaise keuken: een cultuur van geweldige diversiteit. 
Thaise keuken is uniek door haar originele stijl, haar 
kleuren en haar smaken en is een perfecte weerspiegeling 
van ons diverse verleden. Bij Njam Thai bieden wij u een 
selectie van Thaise gerechten en een ruime, afwisselende 
combinatie van smaken en aroma’s.
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GESLACHTSVERSCHILLEN
Genderverschillen: we hebben al vaak geschreven dat ze verkeerd worden ingeschat. Bijna elke maand verschijnt 
er wel een studie waarin een mythe rond het bestaan, de oorzaak of de gevolgen van gender(on)gelijkheid wordt 

doorprikt. Hieronder een overzicht van enkele recente onderzoeken die tussen november 2018 en februari 2019 
zijn verschenen.

Hoewel er voor zowat elk psychologisch persoonlijkheidskenmerk 
meer verschillen zijn tussen mannen onderling of vrouwen onderling 
dan tussen de gemiddelde vrouw en de gemiddelde man, zijn er wel 
degelijk verschillen in het spel… maar niet noodzakelijk wat je zou 
verwachten.

Zo leven velen nog steeds met het idee dat meisjes minder last heb-
ben van pijn dan jongens, maar dat klopt eigenlijk niet. Wél schatten 
we de pijn die een kind voelt, verkeerd in – en komen meisjes daar be-
nadeeld uit. Als proefpersonen worden geconfronteerd met beelden 
van een vijfjarig kindje dat reageert op een prikje in de vinger, denken 
ze te zien dat ‘Sam’ meer pijn heeft dan ‘Samantha’… alleen gaat het 
om hetzelfde kind, maar wordt aan de helft van de deelnemers gezegd 
dat het een meisje is, terwijl de andere helft ervan overtuigd is dat het 
om een jongen gaat. Het heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat 
de meesten onder ons denken dat mannen minder snel hun onbeha-
gen laten zien en stoïcijnser blijven dan vrouwen. Niet, dus.

Lichamelijke verschillen

Over pijn gesproken: mannen en vrouwen herinneren zich eerdere 
pijnlijke ervaringen anders. Mannen doen dat behoorlijk levendig, 
waardoor ze gestresseerd en hypersensitief worden als ze terugkeren 
naar de locatie waar ze de pijn hebben ervaren. Volgens een studie 
van McGill and University of Toronto Mississauga hebben vrouwen 
daar veel minder last van. Een ander onderzoek wees uit dat man-
nen zich ook hun angsten beter herinneren en er meer onderhavig 
aan zijn. Dat zou komen door een gen, ‘cyclin dependent kinase 5’ (of 
‘cdk5’), dat natuurlijk ‘aan staat’ bij mannelijke muizen, maar niet bij 
vrouwtjes. Misschien is het dan toch juist om de pijn van jongens als 

voldoende ernstig te zien, maar dan zonder die van meisjes te mini-
maliseren?

Fysieke verschillen zijn doorgaans vrij gemakkelijk vast te stellen. Zo 
weten we dat de hersenen van oudere mannen sneller krimpen dan 
die van oudere vrouwen. Ook het metabolisme verloopt anders, waar-
door vrouwelijke hersenen er ongeveer drie jaar jonger uitzien dan 
die van hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het zou wel eens de reden 
kunnen zijn waarom bejaarde vrouwen mentaal doorgaans ‘scherper’ 
blijven.

Mannen die oud willen worden, doen er overigens goed aan om zo-
veel mogelijk fysiek actief te blijven. Hoe meer uren per dag ze be-
wegen, hoe meer kans dat ze de magische grens van 90 jaar zullen 
overschrijden. Voor vrouwen geldt min of meer dezelfde regel… tot 
ze 60 minuten per dag iets fysieks hebben gedaan. Daarna zijn er 
geen gezondheidsvoordelen meer, terwijl dat voor mannen wél geldt. 
Voor hen is het zo dat 120 minuten activiteit beter is dan 90 minu-
ten, bijvoorbeeld. Die kunnen ze goed gebruiken, aangezien mannen 
gemakkelijker kanker ontwikkelen. Dat zou volgens recent onderzoek 
aan de Washington University School of Medicine in St. Louis zouden 
onder andere mannelijke glioblastoma (die voor een zeer agressieve 
hersenkanker zorgen) andere moleculaire signaturen hebben dan 
hun vrouwelijke varianten. 

Aangeboren

Doorheen de laatste decennia hebben we vaak gezien hoe beschul-
digende vingers naar de maatschappij of het mannelijke geslacht 
wijzen wanneer ze een groep mensen van seksisme beschuldigen. 

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

 WASSERIJ MEEREIGEN bvba

Brechtsebaan 36 bus 19 • 2900 Schoten • Tel. 03/645 99 18
email info@wasserijmeereigen.be
web www. wasserijmeereigen.be

WASSERIJ MEEREIGEN bvba

VOOR HORECA

Kilowas, lakens, tafellakens, hemden enz. 
Ophaaldienst met vaste afspraak of na 

telefonisch verwittigen.

Voor zowel kleine restaurants als voor de 
grotere zaken.

Werkkledij en linnen van KMO

VOOR PARTICULIEREN
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Daarbij zijn mannen niet zelden de gebeten hond, alleen… blijkt dat 
de inschatting zelf vaak aangeboren is én dat vrouwen hun eigen ge-
slacht geregeld lager inschatten dan mannen!

De herkenning van de andere sekse zit klaarblijkelijk bij ons ingebak-
ken. Zo herkennen mannelijke muizen hun vrouwelijke soortgenoten 
onmiddellijk en slagen ook vrouwelijke knaagdieren er snel in om 
mannetjes te onderscheiden van hun eigen geslacht, al werkt het me-
chanisme in beide gevallen anders. Ook blijken er verschillen te zijn in 
hoeveel plezier we halen uit sociale interactie met ons eigen geslacht. 
Dat vinden vrouwen leuker, wat duidelijk wordt aangetoond door het 
feit dat ze meer oxytocine (het knuffelhormoon bij uitstek) aanmaken 
wanneer ze met andere vrouwen interageren dan mannen wanneer 
die met mannen praten. 

Ongelijkheid

De bekendste genderongelijkheid is zonder enige twijfel terug te 
vinden op het gebied van geld en jobs. Zo is men er aan de John 
Hopkins University School of Medicine in geslaagd om de salariskloof 
van 7 à 8 procent terug te brengen naar een statistisch onbetekenen-
de 1,9%, maar heeft men desondanks ontdekt dat vrouwen doorheen 
hun leven minder rijkdom accumuleren. Of dat te maken heeft met 
excessief shoppinggedrag of met meer vrijgevigheid, weten we niet, 
maar wellicht kwam de universiteit tot die conclusie omdat er ook 
rekening werd gehouden met de tijd tussen promoties, de effecten 
op het salaris wanneer men op pensioen gaat en spaargeld. Sowieso 
is uit onderzoek gebleken dat vrouwen minder goed netwerken; niet 

noodzakelijk omdat mannen alles naar zich toetrekken, maar vooral 
omdat vrouwen zichzelf minder sociale kwaliteiten toedichten.

Ook de bevinding dat vrouwen doorgaans empatischer zijn, terwijl 
mannen systeemgerichter denken en vaker met autisme kampen,  
lijkt volgens de Cambridge University steek te houden. Een studie van 
Chapman University wijst trouwens uit dat mannen vaker straffen dan 
vrouwen. Ze zijn ook vaker bereid om iemand te straffen die het niet 
echt verdient, allemaal om hogerop te geraken in de hiërarchie. Even 
erg: mannen werken minder samen én tonen zich minder genereus, 
wat niet natuurlijk niet echt een fraai beeld schept van ons. 

Zoals we dat wel eens vaker moeten schrijven: het wordt erger. Wan-
neer er iemand moet geselecteerd worden op basis van intellectuele 
kwaliteiten, wordt er namelijk vaker voor een man gekozen in plaats 
van een vrouw. Dat effect lijkt echter weinig te maken te hebben met 
hoe we later opgroeien, want zelfs jonge kinderen zijn eraan onderha-
vig. Als ze groepjes moeten kiezen om een bepaalde taak te kunnen 
volbrengen, selecteren ze tijdens de eerste ronde nog wel iemand van 
het eigen geslacht, maar al in de derde ronde keren de dingen om en 
kiezen ze veel meer voor jongens dan voor meisjes. 

Bizar: meisjes discrimineren sterker dan jongens! Met andere woor-
den: als vrouwen iemand moeten selecteren om probleemoplossend 
te werken, kiezen ze doorgaans voor een man en niet een vrouw! 
Het is dus geen probleem van mannelijk seksisme, maar wel van een 
haast aangeboren of heel vroeg in de ontwikkeling aangeleerd ge-
drag, waarop we mannen meer logische eigenschappen toedichten 
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– ondanks het feit dat vrouwen wat IQ betreft niet hoeven onder te 
liggen. Dat het om een haast automatische, onbewuste inschatting 
gaat, is aangetoond in een ander onderzoek, waarin 250 online res-
pondenten de competentie van onbekende mensen moesten in-
schatten, puur gebaseerd op foto’s van de gezichten. De resultaten 
waren duidelijk: hoe mannelijker het gezicht werd geacht, hoe hoger 
de competentie werd ingeschat – ook als de proefpersonen zelf vrou-
welijk waren.

Zelfs onze taal heeft al invloed op hoe we omgaan met verschillende 
geslachten. Het Engels is genderneutraal en heeft geen effect op onze 
percepties, maar een taal als het Duits, dat werkt met verbuigingen 
en waarin het juiste geslacht van een woord kennen onontbeerlijk is, 
blijkt ons wél in een bepaalde richting te duwen. Belangrijkere, ge-
wichtigere woorden zijn in het Duits doorgaans mannelijk en hersen-
scans tonen dat proefpersonen die woorden dan ook liever horen dan 
‘zwakkere’. 

Dat we allemaal anders reageren op bepaalde factoren, staat buiten 
kijf. Militaire veteranen met post-traumatische stressstoornis die rela-
tieproblemen kenden, zochten minder vaak professionele hulp, terwijl 
relatieproblemen er bij vrouwelijke militairen net voor zorgden dat ze 
wél steun zochten bij een therapeut. 

En toch… Vorsers aan de University of Missouri en de Engelse Univer-
sity of Essex in the United Kingdom zijn erin geslaagd om heel duide-
lijk uit te wijzen dat… mannen het wereldwijd doorgaans moeilijker 
hebben dan vrouwen! Meer, zelfs: ze wijzen er – ons inziens volkomen 
terecht – op dat inkomensongelijkheid alleen geen goede indicatie 
is van genderongelijkheid. Het is immers een veel te eng begrip dat 
bovendien te vaak doet lijken dat vrouwen het een stuk minder goed 
hebben. Vandaar, ook, dat de wetenschappers een nieuw cijfer in het 
leven hebben geroepen: de ‘Basic Index of Gender Inequality’ of ‘BIGI’. 
Die houdt rekening met 3 factoren (studiemogelijkheden, gezonde 
levensverwachting en gemiddelde levenstevredenheid) en geeft een 
veel accurater beeld van het welzijn van mensen.

‘We berekenden de BIGI-scores voor 134 naties, waar in totaal 6,8 mil-
jard mensen wonen,’ liet David Geary, Curators Distinguished Professor 

of Psychological Sciences aan het MU College of Arts and Science op-
tekenen. ‘Verrassend genoeg, ontdekten we dat mannen gemiddeld 
meer benadeeld worden dan vrouwen. Dat is in maar liefst 91 landen 
het geval. Vrouwen worden dan weer relatief meer benadeeld in 43 
landen.’ 

Conclusie

Natuurlijk moeten we niet vergeten dat het allemaal om trends en 
gemiddelden gaat, én dat gender maar een van de vele factoren is 
die meespelen in ons gedrag. Zo hangt onze muziekkeuze sterk af 
van ons geslacht… maar ook van de tijd van de dag, het seizoen, onze 
leeftijd en de geografie. Toch moeten we oppassen: uiteindelijk zijn 
onze gelijkenissen veel groter dan onze verschillen én mogen we ons 
nooit té bedreigd voelen door het andere geslacht – vooral niet als je 
weet dat veel problemen op misverstanden berusten. 

Een voorbeeld? De #MeToo-beweging heeft er zelfs onrechtstreeks 
voor gezorgd dat er meer vrouwen sterven aan hartaanvallen. Vrou-
wen die neerzijgen, krijgen immers veel minder vaak een hartmas-
sage van een (toevallige) voorbijganger dan mannen. Potentiële 
hulpverleners hebben namelijk schrik om hen ongepast aan te raken, 
beschuldigd te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag en 
fysieke verwondingen te veroorzaken. Daarbovenop denkt men soms 
dat borsten in de weg staan, terwijl dat niet zo is, en worden hart-
aanvallen bij vrouwen niet altijd als dusdanig herkend, waarschijnlijk 
omdat vrouwen de reputatie hebben minder susceptibel te zijn aan 
hartproblemen.

Laten we vooral een ding niet doen en dat is elkaar gaan discrimine-
ren. Pestgedrag is al erg, maar onderzoekers hebben ontdekt dat het 
nog moeilijker is om te verwerken als het pesten om gender, huids-
kleur en een paar andere kenmerken waarmee je geboren bent gaat. 
Echte gelijkheid op alle vlakken bestaat niet, maar we kunnen er ten-
minste wel naar streven om elkaar gelijk te behandelen.

Dirk Vandereyken
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VAN MALAGA TOT MARBELLA
Het zegt veel wanneer je jouw reisplannen verandert omdat er onderweg zoveel fantastische dingen te zien zijn 

dat je liever wat langer blijft rondhangen in de stad waar je al bent. Het overkomt ons terwijl we van Málaga naar 
Gibraltar willen reizen om van daaruit naar Marokko over te steken. De reisroute langs de zuidkust van Spanje 

blijkt namelijk te interessant te zijn en bovendien hebben we heel wat filmmateriaal bij, waardoor we uiteindelijk 
beslissen om het risico toch maar niet te nemen en in Spanje te blijven. Daar is namelijk meer dan genoeg te 

beleven. Hieronder een relaas.

De zuidkust van Spanje is een ideale bestemming voor al wie niet 
graag wekenlang op dezelfde bestemming blijft hangen. De reden 
is simpel: elke stad heeft wel iets unieks te bieden, maar het gaat ook 
niet om metropolen waar je elke dag iets nieuws kunt ontdekken als 
je er lang blijft, terwijl het behoorlijk gemakkelijk is om van stad naar 
stad te reizen – mét de zee telkens aan een kant van jouw pad.

Málaga

Málaga mag met haar 569.130 inwoners (volgens de recentste volk-
stelling uit 2015) dan wel de zesde grootste stad van Spanje zijn, 
slechts bitter weinig mensen weten dat ze ook een van de oudste 
steden ter wereld is. Haar geschiedenis bestrijkt maar liefst 2.800 jaar, 
aangezien ze volgens historici in 770 voor Christus werd gesticht door 
de Feniciërs. Dat gebeurde onder nagenoeg dezelfde naam: Malaka. 
Daarna kwam de stad achtereenvolgens onder heerschappij van Car-
tagho, Rome, de Islam en uiteindelijk de Kroon van Castille terecht. 

Málaga kent zomaar eventjes de warmste zomers van eender wel-
ke Europese stad met meer dan een half miljoen inwoners en kent 
zachte winters, vooral dankzij haar bergen. Dankzij een uitstekende 
luchtvochtigheid van gemiddeld 65%, 2800 tot 3000 uren zonlicht per 
jaar en een relatief lage hoeveelheid regenbuien, is het mediterrane 
klimaat er doorlopend aangenaam en mag Málaga met de eer gaan 
lopen een van de enige steden in Europa te zijn die doorlopend groen 
is.

Van de muren die ooit nog toebehoorden tot het Fenicische Malaka 
tot het prachtige Romeinse theater uit de eerste eeuw na Christus, het 

knappe kasteel van Gibralfaro (dat verbonden is met het lagere fort 
van Alcazaba), de kathedraal, de basiliek en de kerk van Santiago: de 
meeste iconische bezienswaardigheden van Málaga zijn historische 
gebouwen. Kunst- en cultuurliefhebbers kunnen zich ook amuseren 
in de 28 (!) musea die de stad rijk is. Die weelde heeft veel te maken 
met de investering van 100 miljoen euro, verspreid over 10 jaar, die het 
stadsbestuur in het begin van de eenentwintigste eeuw aan de kun-
sten heeft gespendeerd. Er zijn echter meer redenen waarom Málaga 
de vierde grootste toeristische trekpleister van Spanje is. De stad van 
Picasso moet enkel Madrid, Barcelona en Valencia laten voorgaan. 

Ook interessant om mee te maken: de groots aangepakte Heilige 
Week tijdens Pasen en de Feria de Málaga in augustus, waarop de stra-
ten worden getransformeerd tot traditionele symbolen van de Spaan-
se cultuur en geschiedenis, met tapas, zoete wijn, live flamencoshows, 
nachtelijke festiviteiten en – helaas – ook stierengevechten. Als je het 
Spaans machtig bent, is ook het Málaga Film Festival, waarop enkel 
binnenlandse films worden gepresenteerd, een must. 

Wij houden ook enorm van de haven, die al zonder pauzes open is 
sinds 600 voor Christus en waar je tal van leuke bars en restaurantjes 
kunt vinden.

Een van onze favoriete restaurants is zonder enige twijfel KGB Málaga, 
waar een onvervalste ladychef de plak zwaait in de keuken. De dame 
zelf is ietwat verlegen en laat graag het woord over aan de eigenaar, 
maar staat garant voor originele tapas en andere gerechten die je zo-
wel aan de gezellige bar als aan tafel kunt verorberen. De oorspronke-
lijke eigenaar was een sterrenchef, maar ook het nieuwere team wist 
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al tal van prijzen te winnen. Zo werd KGB vorig jaar nog finalist ‘beste 
restaurantconcept’ en won het de horecaprijs voor ‘beste professio-
nal’. Hier heerst Spaanse fusion met Aziatische invloeden. De ossen-
staartburger met Havartikaas, arugula en huisgemaakte mayonaise 
met ajuin is een absolute, sappige smaakbom, terwijl je de dubbele 
(groene/oranje) saus voor de sublieme patatas bravas elk apart kunt 
proeven of mengen voor een echte smaakexplosie (de jalapeñosaus 
alleen al maakt het de moeite waard om nog eens terug te komen, net 
als de conceptburgers met krab en met olijven als ogen die ter gele-
genheid van de Pokémongekte werden ontwikkeld om er een beetje 
als Pokémons uit te zien). Bovendien worden er elke maand 2 nieuwe 
gerechtjes gepresenteerd die speciaal zijn ontworpen door telkens 
een andere (bekende) gastchef. Een ge-wél-dig concept dat absoluut 
een meerwaarde biedt aan de hele ervaring! Wij zijn fan.

Meer info: www.facebook.com/kgbmalaga

De Metropolitano del Área de Málaga
Wie Málaga bezoekt zonder een kijkje te gaan nemen in een aantal 
andere steden aan de kustlijn, heeft ongelijk – vooral omdat de zui-
derse Spanjaarden het zo gemakkelijk maken om van punt A naar 
punt B te reizen. Het grootstedelijk gebied bevat Rincón de la Victoria, 
Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Alhaurín de la Torre, Mijas, 
Marbella én San Pedro Alcántara, met 1.066.532 inwoners in een ge-
bied van 827,33 vierkante kilometer. Extra handig is dat het gebied 
een gemeenschappelijk transportnetwerk deelt, zodat je erg gemak-
kelijk met eenzelfde ticket kunt rondreizen. Als je met z’n vieren bent, 
is het vaak ook interessant om een taxi te nemen en de prijs te delen, 
want als je goed oplet, zijn de taxiprijzen vrij aantrekkelijk.

Marbella

Marbella bevindt zich tussen Málaga en de Straat van Gibraltar, aan de 
voeten van de heuvels van de Sierra Blanca. Dankzij de ruimtes tussen 
de noordelijke en zuidelijke kanten en de nabijgelegen bergen, heb 
je vanuit bijna eender welke plaats in de stad een prachtig zicht op 
zowel de zee als de bergen zelf – en dankzij de 44 kilometer lange 
kustlijn is dat meteen een van de redenen waarom de stad een der-
gelijk grote toeristische trekpleister is geworden. Met de Artoladuinen 
heeft Marbella ook een van de enige beschermde stranden van de 
Costa del Sol in huis en er is ook heel wat fauna te zien, waaronder 
verschillende soorten adelaars, haviken, valken, wilde geiten, herten, 
vossen en konijnen.

Ook hier vormt het (zestiende-eeuwse) oude stadscentrum een van 
de mooiste attracties, met onder andere de Ermita del Santo Cristo 
de la Vera Cruz, terwijl het de moeite loont om ook eens de Gouden 
Mijl (die eigenlijk 4 mijl lang is) te bezoeken. Daar vind je immers de 
mooiste villa’s en hotels, waaronder ook het prachtige Hotel Puente 
Romano, waar we vele jaren geleden al eens een artikel aan wijdden.

In Marbella vind je prachtige, glooiende golfvelden, leuke muziekfes-
tivals en voldoende watersportmogelijkheden om een langer verblijf 
te rechtvaardigen… en als je écht geluk hebt, kan je misschien een 
van de vele sterren zien die hier thuis houden, zoals George Clooney, 
Antonia Banderas, Julio Iglesias, Zinedine Zidane of voetbalcoach Vi-
cente del Bosque.

Onze tip is zonder enige twijfel het knappe restaurant Aderezzo, dat 
op de hoek van twee gezellige straatjes is gelegen, te midden van een 
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veelheid aan andere (voornamelijk minder goede) eetgelegenheden. 
Hier worden we verrast door gyoza’s die gewoonweg beter zijn dan 
wat we de laatste keren in Japanse restaurants voorgeschoteld heb-
ben gekregen, maar ook de uitgeholde patatas bravas met daarin de 
sausjes zijn origineel én uitstekend van smaak. De chef lijkt graag te 
grillen, met asperges en enkele visgerechten als absoluut hoogtepunt, 
terwijl ook de huisgemaakte kroketten niet te missen zijn. Lekker!

Meer info: www.aderezzo.be

Natuurlijk mag ook een onvervalst toprestaurant niet ontbreken en 
dat vinden we in het nabijgelegen Alcántara, dat deel uitmaakt van 
groot-Marbella: Albert y Simon, al zou het misschien beter ‘Albert et 
Simon’ heten. De namen duiden namelijk op een Franse familie, die 
een tijdje geleden helaas een van haar leden heeft moeten prijsgeven 
– een feit dat de huidige eigenaar/chef duidelijk nog steeds tekent. 
Wij worden tijdens ons bezoek overweldigd met het ene fantastische 
gerecht na het andere, te beginnen met een erg gebalanceerde, per-
fect afgekruide crème van pompoen, prei, bieslook en – verrassend 
genoeg – panko. Bij de voorgerechten toont de chef dat hij ook raad 
weet met veganistische gerechten, getuige de plantaardige room 
met curry en kokosnoot, terwijl ook de vegetarische, met prei, becha-
melsaus en nootmuskaat gevulde feuillette en het gepocheerde ei 
met aardappelmousse en mooi geparfumeerde zwarte truffel reve-
leren dat er hier kraakvers en met de allerbeste ingrediënten wordt 
gekookt. Albert y Simon schittert met originele smaakcombinaties, 
zoals de koninklijke garnaalsalade met frambozenvinaigrette (werkt 
erg goed). De rode tonijntartaar met wakame en Nori-zeewier en de 
schaal sint-jakobsnoten met vers geschaafde Parmezaanse kaas en 
zwarte truffel zijn iets evidentere, maar niet minder lekkere combina-
ties. Ook op zwarte truffel wordt hier, in tegenstelling tot vele andere 
restaurants, niet bespaard.

Marbella excelleert in vis en zeevruchten, en ook dat wordt benadrukt 
in de hoofdgerechten van Albert & Simon: zeewolf, tongfilet met ver-
se zalm, tarbot op een bedje van bloemkoolcrème en geflambeerde 
bloemkool, allemaal perfect gegaard, met behoud van smaak… en 

dan hebben we het nog niet eens over de desserts gehad, zoals een 
mangosoufflé die de vorm erg lang weet te behouden, een warme 
appeltaart met vanille, een aardbeienpavlova en de onvergetelijke 
huiscombinatie van drie soorten chocolade of het krokantje van wit-
te en donkere chocola, karamel en vanille-ijs op een bedje van vla… 
Super! Overigens kan je Simon ook als sommelier blind vertrouwen, 
want de wijnkeuze is hier gewoonweg uitstekend.

Meer info: www.albertysimon.com

Ga je voor een uniek kader en gezelligheid? Kies dan ook voor Cas-
cada Cocina & Bar, een super knus restaurant dat zich naast een 
stroompje en onvervalste waterval bevindt en waar je met de regel-
maat van een klok ’s avonds concertjes kan bijwonen. De uitgebrei-
de bar, de wijnruimte (die zich in een glazen kamertje bevindt), de 
zithoekjes en de geweldige patio vormen een ideaal kader voor de 
mengeling van klassiekers uit Spanje en Andalusië die hier worden 
opgediend… maar begin vooral met een paar cocktails, want zijn bij 
het beste van wat we aan de Costa del Sol hebben mogen proeven. 
Op het eclectische menu vind je zowel naanbrood (met een smeuïge 
tomatentartaar, álora-olijven en – vooral – lekkere gekruide yoghurt) 
als pikante gamba’s (met knoflook, chili en kerstomaten) en krokante 
chickenwings (met zoete sojasaus, sesam, chili, koriander en bonen). 
Het zijn vooral de originele voorgerechten (gehaktballen van babygeit 
met amandelsaus en paddenstoelen, roerei met baby-inktvis, chili en 
vijf soorten zout, mi-cuit eendenlever met een ongelooflijk lekkere 
mangosaus en szechuanpeper) die indruk maken, net als de mooie 
selectie kazen. Verder ook een ‘rauwe’ bar, knapperige tempuragroen-
ten en heel wat andere lekkernijen. Probeer hier zeker de kreeftenpa-
ella en enkele gerechten van de houtskoolgrill uit. Hier is overigens 
ook een ruime keuze aan vegetarische en veganistische gerechten 
beschikbaar, allemaal even lekker.

Meer info: www.cascadamarbella.com

Nog leuker is dat Cascada Cocina & Bar samenwerkt met het bloed-
mooie Hotel Restaurante Castillo de Monda, dat onder Nederlandse 
leiding een van de belangrijkste redenen vormt om geregeld naar 
Marbella terug te keren. Bevindt Cascada zich in de heuvels, dan ligt 
Castillo de Monda nog net iets hoger, een chique toevluchtsoord met 
een keuken die gedeeltelijk eenzelfde kaart aanbiedt als Cascada én 
garant staat voor een uitstekend ontbijt, mét erg veel gezonde keuzes. 
Elke suite verschilt van elkaar, maar combineert oude stijl met moder-
ne comfort – een absolute belevenis! Zeker proberen, dus.

Meer info: www.cascadamarbella.com
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DE 15 COOLSTE GADGETS VAN HET 
MOMENT

Het jaarlijkse CES is weer achter de rug en iedereen weet wat dat betekent: 4.400 technologiebedrijven hebben in 
januari hun allernieuwste gadgets, apparaten en software voorgesteld en dat allemaal voor bijna 200.000 techfans, 

journalisten, gangmakers en professionals. Hieronder een selectie van de coolste nieuwe tech die we op CES en 
elders konden vinden. 

Ovis smart suitcase
Wie nogal vaak op reis moet, zoals wij, begint vaak snel last te krij-
gen van het meegesleurde gewicht. Vooral wanneer we zware film- of 
spiegelreflexcamera’s te vervoeren hebben, kunnen we minder genie-
ten van de reisweg dan de bedoeling zou moeten zijn. De Ovis smart 
koffer maakt van die beslommeringen echter volledig komaf, want 
hij volgt je gewoon op eigen houtje, als een goeie hond. Daarvoor 
gebruikt hij camera’s en een AI, hoewel je via de aanraaksensor op de 
hendel ook de manuele modus kunt activeren. Ovis volgt je trouwens 
niet langs achteren, maar langs de zijkant, wat immens veel voordelen 
biedt, en kan je lokaliseren als je hem verliest. Niet dat daar veel kans 
toe is, want een armbandje laat je via vibraties weten wanneer Ovis 
meer dan 2 meter van jou verwijderd is. Overigens bevat de koffer 
ook usb-ports, weegt hij zichzelf en laat de batterij hem toe om 4 uur 
lang rond te rollen… aan 9,6 km per uur, dat wel, dus zeker niet té 
snel stappen!

Meer info: www.digitaltrends.com/cool-tech/forwardx-cx-1-self-follo-
wing-smart-suitcase/

Kohler’s smart toilet

Eerlijk gezegd zouden we nooit een smart toilet hebben vernoemd 
in onze lijst… als we tijdens een recensiebezoek aan het chique La 
Réserve in Parijs niet zelf hadden ervaren hoe fantastisch de Japanse 
elektronische toiletten zijn! De KOHLER Konnect is nu de volgende 
stap in ‘toiletplezier’. Niet alleen ziet de design er fantastisch uit, hij 
komt compleet met sfeerverlichting, Bluetoothcompatibiliteit om 
muziek te kunnen spelen, verwarmde bril, voetverwarmer, handsfree 
controle, stemcontrole, afstandsbediening, automatische deo, wifi 
luidsprekers, nachtlicht, aanpasbare watertemperatuur, uv-sanering, 
automatische spoelfunctie en meer. Met een KOHLER Konnect zou-
den wij alvast minder onze benen tegen allerlei obstakels stoten, want 
als je niet wilt wachten tot het nachtlicht automatisch aangaat, kan 
je alles al op voorhand programmeren en het deksel vanop afstand 
omhoog laten gaan.  Yes!

Meer info: www.us.kohler.com/us/smarthome/content/smarthome.
htm

Monit luiersensor

Nog eentje die deze lijst niet zou gehaald hebben als we niet uit per-
soonlijke ervaring zouden spreken: de nieuwste versie van de Monit 

luiersensor. Deze journalist is sinds een jaar namelijk de trotse vader 
van de fantastische Alhana, die helaas geregeld met huidirritatie te 
kampen heeft. De sensor van Monit kan aan de buitenkant van de 
luier worden vastgemaakt en heeft maar de grootte van een maca-
ron, terwijl gelijkaardige apparaten aan de binnenkant van de luier 
moeten geplaatst worden, met de verwachte ongemakken als ge-
volg. Deze sensor detecteert temperatuur, vochtigheid en gas om je 
te laten weten of jouw baby kaka of pipi heeft gedaan en kan zelfs 
gecombineerd worden met de ergonomische Bebefit-drager. Als je 
zelf ouder bent, zal je wellicht begrijpen waarom wij hier enthousiast 
over zijn.

Meer info: hier niet beschikbaar

Capstone smart mirror

Geen nood meer om te fantaseren over wat jouw magische spiegel 
zou zeggen als je hem zou vragen wie de mooiste van het land is: 
de Capstone smartspiegel kan gewoon antwoorden! Dat komt omdat 
hij uitgerust is met Google Assistant en een touchscreen, waardoor je 
een toetsenbord op de spiegel kunt toveren waarmee je in principe 
alles kunt doen wat je met een laptop of gsm doet. Ook apps down-
loaden is geen probleem, al zijn ze niet allemaal compatibel met de 
Capstone spiegel. De spiegel kan ook 6 verschillende stemmen her-
kennen, waardoor hij zijn antwoorden kan aanpassen aan de gebrui-
ker, en zal met zijn wifimogelijkheden fungeren als centrum voor alle 
toekomstige producten van Capstone. Nice!

Meer info: binnenkort beschikbaar

De 10-secondentandenborstel van Amabrush

Amabrush mag er dan niet uitzien als een traditionele tandenborstel, 
hij is wel véél efficiënter. Het apparaat, dat er uitziet als een mondstuk 

B E L L O  :  C O O L E  G A D G E T S

TROUWSPECIALIST 

Je gaat trouwen in 2019. Proficiat!

Maak kennis met onze uitgebreide keuze aan 
trouw-en verlovingsringen.

Wij stellen je graag onze verschillende mogelijkheden 
qua stijl, materiaal en prijs aan je voor.
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waar je langs buiten een bolvormig apparaat op plaatst, haalde maar 
liefst 3.198.516 euro op via Kickstarter (terwijl er maar 50.000 euro no-
dig was) en elimineert de nood om nog over de tanden te bewegen 
volledig. Nu mag dat een gemakkelijke oplossing lijken voor iets wat 
al sowieso maar 2 minuten tijd inneemt, maar laten we eerlijk zijn: 
ook wij zien er vaak tegenop om ons nog even te concentreren op 
het poetsen van onze tanden nadat we een lange dag hebben ge-
had. Natuurlijk bereiken de zachte borsteltjes ook het tandvlees en 
verder zorgen de ingebouwde microkanaaltjes ervoor dat e tandpasta 
gemakkelijk jouw tanden bereikt. De gebruikte siliconen zijn antibac-
terieel en het hele ding kan bovendien draadloos worden opgeladen. 
Hmmm.

Meer info: www.amabrush.com

LG 65” Signature OLED TV R, Samsung 75” MicroLED 
TV & The Wall

Oprolbare schermen zijn een ‘big thing’, maar het is pas sinds LG zijn 
65 inch grote (in diameter) oprolbare tv heeft geïntroduceerd dat 
we de toepassingsmogelijkheden echt beginnen te begrijpen. Het 
scherm rolt niet op zoals je dat van een poster zou verwachten, maar 
verdwijnt in een witte doos. Kleinere schermen zou je zo gemakkelijk 
met je kunnen meenemen, maar er is meer: door de tv maar gedeel-
telijk op te rollen, kan je verschillende aspectratio’s perfect weergeven, 
zonder zwarte band. Dat is natuurlijk geniaal. Bovendien kan je maar 
een stukje scherm laten uitsteken om daar bijvoorbeeld weerinforma-
tie en het uur op te tonen. Momenteel is LG nog druk bezig met de 
tv-opties zelf, maar wat we nu al zagen, is ronduit indrukwekkend… 
en dat is ook de Samsung 75” MicroLED TV. Daarvan werd al een gro-
tere versie voorgesteld op de vorige technologiebeurs en toen werd 
er nog gedacht dat het haast onmogelijk ging zijn om het scherm 
kleiner te maken. Niet, dus. De micro-ledtechnologie laat verbluffende 
resultaten toe omdat elke pixel zichzelf autonoom kan verlichten. Er 
is geen achtergrondverlichting meer nodig en bovendien is alles ge-
maakt van anorganisch materiaal, waardoor de schermen veel langer 
meegaan en er geen lichtlekkage mogelijk is. Kijk maar eens naar The 
Wall, een tv met een kader dat erop gericht is om op een schilderijka-
der te lijken. Als je er een statisch beeld op projecteert, lijkt The Wall 
dan ook gewoon op een kunstwerkje. Spannend, allemaal.

IBM Q System One

Een van de meest indrukwekkende nieuwigheden op CES 2019 was 
ongetwijfeld de IBM Q System One, de eerste commerciële quantum-
computer ooit. Daarmee treedt het computertijdperk officieel weer 
het rijk van de sciencefiction binnen, want quantumcomputers wer-
ken met mogelijkheden en kansen in plaats van met binaire nullen 
en enen, waardoor ze vele malen sneller kunnen zijn dan traditionele 
hardware. De Q System One is wel nog erg groot omdat hij constante 
koeling nodig heeft en de prijs zal véél te hoog liggen voor de gemid-
delde consument en deze versie kan nog ‘maar’ 20 qubits aan, maar 
dat is niet zover van de magische grens van 100 qubits en voldoende 
om ons te beginnen voor te bereiden op de quantumrevolutie die er-
voor zal zorgen dat onze huidige veiligheidsprotocollen gemakkelijk 
te breken zijn,  ziektes vlugger kunnen genezen worden, toekomstige 
technologieën sneller zullen kunnen ontwikkelen en… AI met zelfbe-
wustzijn mogelijk wordt.

Meer info: www.i8c.be

Urgonight Head Band

Een van de duidelijkste trends op CES 2019: slaaptech. Veel mensen 
slapen te weinig of te slecht en bedrijven als het Franse Urgo Group 
spelen daar graag op in. De Urgonight is een coole hoofdband die 3 
keer per week 20 minuten lang moet gedragen worden. In die tijd-
spanne neemt de band telkens een eeg (of ‘elektro-encefalogram’) 
van de hersenen. De vergaarde data wordt via een app op (een van) 
jouw scherm(en) weergegeven op een manier die jouw hersengolven 
traint om op een bepaalde manier te reageren – een techniek die ook 
gekend staat als visuele neurofeedback. Volgens Urgo zou dat binnen 
de drie maanden voor gezondere slaappatronen moeten zorgen. Pa-
tiënten vielen tijdens het onderzoek rond Urgonight 40% sneller in 
slaap en werden maar half zo vaak wakker. Interessant.

Meer info: www.urgo-group.com

Harley Davidson Livewire

We wachten er al sinds 2014 op, maar op CES kondigde Harley Da-
vidson aan dat hun Livewire in productie gaat! De voorafbestellingen 
lopen al en over zo’n 18 maanden zou de legendarische motorgigant 
al tot levering kunnen overgaan. Wie deze journalist kent, weet dat hij 
weigert om rond te rijden in niet-elektrische auto’s en het is dan ook 
erg goed nieuws dat de Livewire – een volledig elektrische motorfiets 
– er  nu eindelijk aankomt. De Livewire is snél: hij accelereert van 0 
naar 100 kilometer per uur in 3,5 seconden en er hoeft ook niet meer 
geschakeld te worden. Dankzij H-D Connect is hij de eerste mobiel 
verbonden motorfiets die op de Noord-Amerikaanse markt zal ver-
schijnen, kent een locatievinder die de dichtstbijzijnde laadstations 
aanduidt, kan 177 kilometer ver binnen de stad rondrijden met een 
enkele oplaadbeurt, produceert minimale vibraties, warmte en geluid 
en kent zowel ABS als Traction Control. Wij willen er alvast ook eentje!

Meer info: https://www.harley-davidson.com/nl/nl/motorcycles/futu-
re-vehicles/livewire.html

L’Oreal UV Sense

Een van de meest beschadigende dingen voor onze huid is de aanwe-
zigheid van uv-straling. Die zorgt er meteen ook voor dat we sneller 
rimpels krijgen en er oud beginnen uit te zien. Smeren is dus de bood-
schap, maar helaas is het vaak niet duidelijk wannéér je jezelf het best 
beschermt. Dat is met deze UV Sense van L’Oreal echter verleden tijd. 
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ResidentieKoningshof

Wonen en leven in Residentie Koningshof
- 35 zorgkamers met terras of balkon
- Zeer uitgebreide infrastructuur van faciliteiten
 en diensten
- Ingericht met alle comfort: eigen sanitair,
 radio- Tv-aansluiting, oproepsysteem,
 internetverbinding en telefoon.
- Fraai aangelegde bloementuin
- Sauna, fi tnessruimte, massageruimte
- Gastronomisch restaurant, bibliotheek, rokersruimte
- Individuele of tweepersoonskamers
- Alles inbegrepen

Vrijheid, veiligheid en vermaken primeert.
Er worden verschillende activiteiten georganiseerd waaraan de bewoners
kunnen deelnemen. Er is 24/24 bijstand, continue verpleegkundige permanentie.
Bij ons staat respect voor de privacy van de bewoners hoog in het vaandel.

www.residentie-koningshof.be

In dit woonzorgcentrum ben je 
thuis en kan je ontspannen verder 

genieten van het leven. Dit voor 
valide en semi-valide senioren.

Door de frisse en vernieuwende 
aanpak in Residentie Koningshof 

worden de bewoners gestimuleerd 
om van hun verblijf een boeiende 

belevenis te maken!

Wij zijn er voor uw welzijn en 
goed verzorgde oude dag waarbij 

onze basisfi losofi e is:

benader de bewoners zoals je zelf 
benaderd zou willen worden.

Kwaliteits zorgcentrum te Schoten
met normaal tarief

Residentie ‘Koningshof’ 
biedt plaats voor maximaal

38 valide, semi-valide of zorg-
behoevende senioren.

Heeft u interesse, wilt u meer
informatie, of bezichtigt u

graag de residentie?
Na een telefonische afspraak

helpt ons team u graag verder
met al uw vragen.

Dit kan op het nummer:
03-294 18 00

Residentie “Koningshof”
Botermelkbaan 4

2900 Schoten
info@residentie-koningshof.be

In Residentie ‘Koningshof’ 
ben je thuis en kan je ont-
spannen verder genieten 
van het leven, zowel binnen 
als buiten de residentie. KoningshofKoningshof

Residentie “Koningshof”
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Residentie “Koningshof”
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De sensor is iets kleiner dan een nagel en wordt dan ook gewoon op 
de duim geplaatst. Vanaf dan meet hij continu de uv-straling en wor-
den de resultaten via nfc doorgestuurd naar een app. Handig!

Meer info: http://www.lorealusa.com/media/press-releases/2018/ja-
nuary/uv-sense

Google Interpreter Mode

Google Assistant heeft weer een voorsprong genomen op concurren-
ten als Alexa, Bixby en Siri door een vertaalmodus toe te voegen. Nu 
zijn er wel meer toegewijde apparaten op de markt die kunnen verta-
len, zoals de ili, maar die werken gewoonlijk maar in een richting en/of 
laten enkel audio horen, terwijl Google Interpreter ook de geschreven 
tekst kan laten zien, zoals we nu al gewend zijn van Google Translate. 
Door een zin te zeggen als ‘Hey, Google, be my French interpreter’, 
start Google Assistant automatisch de vertaler op. Dankzij de automa-
tische taaldetectie kan je vervolgens een deftige conversatie houden, 
zolang je de andere persoon voldoende tijd gunt om ook even de 
vertaalde versie van wat hij of zij net heeft gezegd door Google Inter-
preter te laten vertellen. Veelbelovend!

Meer info:  
https://play.google.com/store/apps/dev?id=7074611038897142311

Lovot

De charismatische Kaname Hayashi van Groove X, die al eerder ver-
antwoordelijk was voor de emotieve robot Pepper, heeft op CES zijn 
nieuwste creatie voorgesteld: Lovot, een kleine, schattige, ronde ro-
bot met grote ogen die niets liever wilt dan geknuffeld te worden. 
Lovot kent eigenlijk niet zoveel functionaliteit, maar is puur bedoeld 
als gezelschapsrobot. Hayashi beweert dat hij heeft geleerd uit vorige 
projecten dat mensen niet zo goed reageren op harde, plasticachtige 
buitenkant en onpersoonlijk uiterlijk van de meeste robots. Daarom 
voelt Lovot niet alleen zacht aan, hij is ook warm en kent 50 sensoren 
die onder zijn vacht verstopt zitten. De ogen hebben 6 projectielagen 
om diepte te creëren en Lovot houdt ervan om de armen uit te strek-
ken naar iemand die hij graag heeft terwijl hij babygeluidjes maakt 
– hij heeft geen mond en kan dus ook niet ‘normaal’ spreken. Dankzij 
drie camera’s (eentje die hem toelaat om 180 graden rond zich heen 
te kijken, een dieptecamera en een thermische camera) kan Lovot vrij 
snel leren navigeren in een nieuwe omgeving. Zijn AI kan tot 1000 
mensen herkennen én natuurlijk onthoudt Lovot hoe je hem hebt be-
handeld. Als hij je vermijdt, weet je dus dat je het heel wat beter zult 
moeten doen als ‘ouder’, grote broer of grote zus. 

Meer info: www.groove-x.com

HTC VIVE Pro Eye 

De VIVE Pro was vorig jaar misschien wel een van de allerbeste VR-ap-
paraten op de markt en dit jaar is al gebleken dat die positie wellicht 
niet snel bedreigd zal worden. Met de VIVE Pro Eye is er nu immers 
een headset die led-sensoren rond de lenzen heeft staan, waardoor 
het nu mogelijk is om ook de oogbewegingen van de gebruiker te 
volgen. Het aantal toepassingsmogelijkheden is vele groter dan je op 
het eerste gezicht zou denken. Zo zou je met de juiste software bij-
voorbeeld jezelf kunnen trainen op het geven van presentaties. Alles 

voelt immers echter aan. Bij het gamen kan je dan weer rekenen op 
een kortere reactietijd. Geloof ons maar: dit wordt een topper.

Meer info: www.vive.com/us/pro-eye/

Geautomatiseerd hondentoilet: Inubox

Als je een hondeneigenaar bent, weet je hoe het voelt: veel te laat 
thuiskomen omwille van onverwachte verplichtingen of verkeerspro-
blemen en worden begroet door een hyperactieve hond die al uren-
lang braaf zijn behoeften aan het inhouden is. Het is een tafereel dat je 
keer op keer weer raakt, maar dat dankzij het geautomatiseerde toilet 
van Inubox hoeven dat soort zaken niet meer te gebeuren. Inubox 
detecteert wanneer een hond op zijn platform stapt. Wanneer hij er 
weer af trippelt, ‘voelt’ het toilet dat en klapt het prompt weer dicht 
om het kuisproces te starten. De afval van de hond wordt automatisch 
in een afgesloten en geurloos zakje gedeponeerd en het platform 
klapt weer open, proper en klaar om opnieuw gebruikt te worden.

Meer info: binnenkort op Kickstarter

Focals van North

De AR-doorbraak zal er volgens ons komen zodra de brillen waarmee 
‘augmented reality’ te zien is voldoende in prijs zijn gezakt en genoeg 
games, bedrijven en winkeliers de functionaliteit hebben omarmd. 
De Focals van North zien er alvast veel meer uit als gewone brillen 
dan dat bij de meeste rivalen het geval is en gebruiken een hologra-
fische display die bovenop de omgeving die je al normaal ziet wordt 
geplaatst. Daarop kan je onder andere jouw sms’jes lezen, navigeren, 
een Uber bellen, de kalender of het weerbericht bekijken en nog veel 
meer. Zelf dingen schrijven doe je gewoon met stemcommando’s. Wij 
verwachten alvast erg veel van deze Focals.

Meer info: www.bynorth.com
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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.
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SCHLAGERFESTIVAL IN HASSELT 

Na heel wat Schlageravonden in Broechem moeten de fans alweer 
uitwijken naar Limburg. Daar vindt de 14de editie van Het Schlager-
festival in de Ethias Arena plaats in  de Ethias Arena Hasselt. Dit op vrij-
dag 29, zaterdag 30 en zondag 31 maart en zaterdag 6 april. De show 
op zondag is wel een middagshow die start om 15.00 uur.

Met bekende namen als André Hazes, Vader Abraham, Yves Segers, 
Willy Sommers, Luc Steeno, John Terra, De Romeo’s, Laura Lynn, Wim 
Soutaer, Charles Van Domburg, Lindsay en gastheer Kürt Rogiers kan 
het feest zeker beginnen.

Wie in 2019 naar Het Schlagerfestival gaat, zal ogen tekortkomen, 
want in het decor en op de gigantische LED-schermen komt een gi-
gantische kermis tot leven, inclusief botsauto’s, achtbanen en draai-
molens. Voor het eerst in het 14-jarig bestaan van het festival kiezen 
de organisatoren voor een duidelijk thema. 

Het kostte hem ‘Bloed, zweet en tranen’, maar met grootste onder-
scheiding is André Hazes erin geslaagd om, net als zijn vader, de 
Vlaamse harten te veroveren. Na twee eerdere succesvolle doortoch-
ten op het Schlagerfestival is André opnieuw één van de headliners. 

Vader Abraham is nog steeds de muzikale vader van De Smurfen, want 
mede dankzij zijn Smurfenlied werden de blauwe poppetjes wereld-
beroemd. De ontdekker van Mieke en vele andere artiesten scoorde 
niet alleen monsterhits met De Smurfen, ook zijn ‘’t Kleine café aan de 
haven’ ging miljoenen keren over de toonbank. 

“‘Waar zijn die handjes?’ en ‘Een beetje gay (dat is okay)’ zijn net als 
‘Café De Zwaan’ en ‘Ik schreeuw het van de daken’ nummers die vaak 
gedraaid worden op de kermis, waardoor Yves Segers geregeld ge-
vraagd wordt op de feesten van de foorkramers. Hij kijkt er dan ook 
enorm naar uit om zijn nummers te brengen op Het Schlagerfestival. 

Ze zijn razend populair, worden op handen gedragen door Het Schla-
gerfestivalpubliek en scoorden samen met Laura Lynn met ‘Naar de 
kermis’ hun eerste Nederlandstalige nummer één-hit. De rekening 
was snel gemaakt om De Romeo’s terug te vragen voor Het Schlager-
festival. In 2018 vierden Chris, Gunther en Davy hun 15-jarig bestaan 

en dat feest laten ze nog even voortduren in Hasselt.

“Tien jaar geleden was John Terra de laatste keer te gast op Het Schla-
gerfestival. Dat was nog voor het succes van zijn album ‘John Terra 
zingt Neil Diamond’, dus is hij ook ontzettend blij dat hij een scheut 
Neil Diamond mag toevoegen aan de setlist van Het Schlagerfestival.

Eén artiest die uitgroeide tot een vaste waarde op Het Schlagerfestival 
en het inmiddels zelfs tot op het podium van Pukkelpop schopte, is 
Willy Sommers. Hij is Vlaams cultureel erfgoed en wordt door iedereen 
gewaardeerd. Het publiek kijkt er dan ook gretig naar uit om mee te 
feesten met ‘Laat de zon in je hart’ of mee te zwaaien als Willy ‘Als een 
leeuw in een kooi’ zingt. Maar ook Luc Steeno brengt zijn klassiekers 
‘Mooi zijn alle vrouwen’, ‘Hij speelde accordeon’ en ‘Ik mis je elke dag’ 
terug mee naar de Ethias Arena.

Wim Soutaer werd dankzij zijn succesvolle deelname aan Idool be-
roemd in Vlaanderen met zijn meezinger ‘Allemaal’. “Eén keer was ik 
verrassingsgast op Het Schlagerfestival, een paar jaar geleden. Een 
fantastische ervaring die smaakte naar meer. Ik heb dat toen ook ge-
zegd tegen de organisatie en die zijn dat duidelijk niet vergeten.

Wim Soutaer brengt zijn Soulbrother-collega Charles Van Domburg 
mee. De blonde oppergod, die nog steeds menig vrouwenhart sneller 
doet slaan, verdiende zijn sporen als leadzanger bij The Magical Flying 
Thunderbirds en bezorgt iedereen kippenvel wanneer hij grasduint in 
het repertoire van wijlen Claude François. 

Maar ook de dames doen hun duit in het zakje, met Laura Lynn en 
Lindsay beiden terug van de partij in 2019. De mensen zullen genie-
ten, ze nodigen je spontaan uit om mee te stappen in de polonaise. 
Het is in Hasselt altijd één groot volksfeest, waar de mensen tijd ma-
ken voor elkaar, waar ze mee feesten, genieten van het leven.

Kürt Rogiers is opnieuw de gastheer-presentator. Hij is een vaste waar-
de geworden en heeft die plek verdiend bij Het Schlagerfestivalpu-
bliek.
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MUSICAL ASSEPOESTER IN HET 
CAPITOLE GENT

‘Assepoester’ is een klassieker en blijft van alle tijden, magisch en ont-
roerend. Beleef mee de transformatie van een verlegen meisje tot een 
oogverblindende prinses met glazen muiltjes, op zoek naar liefde en 
geluk. De hoofdrol in deze nieuwe Deep Bridge-productie is wegge-
legd voor Helle Vanderheyden. Voor Helle is het na Sandy in ‘Grease’, 
enkele jaren geleden, haar tweede hoofdrol in een musical.

In een land hier ver vandaan woont een mooi en lief meisje, Assepoes-
ter. Maar Assepoester is niet gelukkig. Ze wordt door haar stiefmoeder 
verplicht om hele dagen te wassen, poetsen, strijken en koken. Tot de 
koning op een dag een groot bal organiseert voor alle meisjes in het 
land om op zoek te gaan naar een bruid voor de prins. 

De stiefmoeder verbiedt Assepoester naar het bal te gaan, maar daar 
steekt de goede fee een stokje voor. Zij tovert Assepoester om met 
een prachtige jurk, glazen muiltjes én een grote koets. Assepoester 
vertrekt stiekem naar het bal om het hart van de prins te veroveren. 
Maar ze heeft weinig tijd, want de betovering wordt om klokslag 
twaalf uur verbroken.

Helle Vanderheyden is Assepoester, Thomas Van Goethem haar prins 
hij haalt voor de laatste keer de charmante prins in zichzelf naar bo-

ven en zal het hele land doorkruisen, op zoek naar het meisje met de 
glazen muiltjes.

Helle Vanderheyden studeerde af aan de Fontys Hogeschool voor 
de Kunsten, richting Musicaltheater in Tilburg. Na haar studies speel-
de ze mee in de musicals ‘The Producers’, ‘Domino’, ‘Assepoester’ en 
‘Sneeuwwitje’. In ‘Grease’ kaapte ze de rol van Sandy weg. Ze vertolkt 
sinds het 21e seizoen studente Martha in de comedyserie ‘De Kot-
madam’ op VTM. In ‘Geubels en de Belgen’ speelde zij de vrouw van 
Philippe Geubels. Bij de kinderen is Helle bekend als prinses Iris uit de 
Studio 100-tv-reeks ‘Prinsessia’. Ze schitterde vorige zomer afwisselend 
met Tinne Oltmans als prinses Doornroosje en speelde een puberen-
de prinses tijdens ‘Er was eens…, het Sprookjesconcert’. 

De voorstelling is geschikt voor de hele familie en er is méér dan al-
leen maar een mooie en fantasierijke voorstelling. Het publiek zal de 
sprookjesfiguren ook écht ontmoeten en wie verkleed komt, maakt 
kans op een fantastische prijs. 
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RUIMTELIFTEN BINNENKORT  
DAN TOCH EEN FEIT

Ruimtevaart is duur. Zo duur, zelfs, dat agentschappen als de NASA elke vier jaar de vingers moeten kruisen in de 
hoop dat de volgende legislatuur niet te diep in het budget zal snijden. Raketten verbruiken immers immens veel 

brandstof, zijn schadelijk voor het milieu en kosten handenvol geld om te maken en te onderhouden. Ruimteliften 
zouden een oplossing kunnen bieden en de kosten van duizenden dollars per verscheepte kilo naar 220 dollar per 

kilo cargo herleiden, maar tot enkele maanden geleden zag het er lange tijd niet uit alsof de technologie er ooit 
zou komen. Dat is recentelijk echter veranderd.

In het verleden

Het idee van een ruimtelift is niet nieuw. De Russische raketgeleer-
de Konstantin Tsiolkovsky kwam er al mee aanzetten in 1895. Hij liet 
zich inspireren door de Eiffeltoren en wilde een gelijkaardige struc-
tuur bouwen die maar liefst 35.786 kilometer hoog zou reiken. Dat is 
meteen de hoogte van een geostationaire baan – een cirkelvormige 
baan rond de aarde waarin een object stil lijkt te staan als je er vanop 
de aarde naar kijkt. Een omwenteling duurt dan 23 uur, 56 minuten 
en 4 seconden, wat gelijk is aan de 
rotatieperiode van de aarde zelf.

Nieuwe technologie

Het duurde niet lang voor geïnte-
resseerde wetenschappers bere-
kenden dat het onmogelijk zou zijn 
om van de bodem naar de top toe 
te bouwen. Geen enkel materiaal 
kan zoveel gewicht torsen. Nadat 
de (ook al Russische) ingenieur Yuri 
N. Artsutanov in 1959 opperde dat 
het misschien wel mogelijk zou zijn 
om van de top naar beneden toe 
te werken. Het concept onderging 
verschillende aanpassingen, maar 
de discussies gingen vooral over het 
soort materiaal dat gebruikt moest 
worden en de specifieke vorm van 
de nodige kabels. Het leek immers 
haast onmogelijk om iets te vinden 
dat zowel erg sterk als voldoende 
licht is… tot koolstofnanobuizen 
hun intrede deden in de jaren ne-
gentig. 

Koolstofnanobuizen bestaan uit op-
gerolde grafeen en zijn hol vanbin-
nen. De lengte kan tienduizenden 
keren groter zijn dan de diameter, 
waardoor het aantal mogelijke toe-

passingen enorm groot is. In 2014 begon het Google X Rapid Evalua-
tion R&D-team al aan het ontwerpen, tot ze uiteindelijk ontdekten dat 
nog niemand in staat was geweest om een perfecte koolstofnanotu-
be te maken die langer was dan een meter. De droom werd prompt 
begraven, maar in september 2018 kondigde de universiteit van het 
Japanse Shizuoka aan dat het in staat was geweest om twee satelliet-
kubussen van elk 10 centimeter breed met daartussen een 10 me-
ter lange stalen kabel te lanceren vanop het ISS. Een gemotoriseerd 

doosje kan heen en weer reizen op die 
kabel, terwijl alle bewegingen ook ge-
volgd worden door camera’s die zich in 
de satellietjes bevinden. 

Realiteit

De test van de Japanse universiteit was 
de eerste van zijn soort die in de open 
ruimte gebeurde, maar volgens team-
leider Yogi Ishikawa moet het wel de-
gelijk mogelijk zijn om het experiment 
ook op veel grotere schaal te repliceren. 
Ondertussen heeft ook de megacorpo-
ratie Obayashi Corp aangekondigd dat 
ze plannen heeft om tegen 2050 een 
ruimtestation te bouwen dat zich op 
zo’n 36.000 kilometer hoogte zou be-
vinden. De bedoeling is om dat station 
te bevoorraden met zes liften van elk 
18 meter lang en 7,2 meter in diameter. 
Die zouden elk 30 mensen aan 200 ki-
lometer per uur kunnen transporteren, 
waardoor het langer dan een week zou 
duren om een enkel reisje te maken 
tussen de basis op de begane grond en 
het ruimtestation. Het hele project zou 
bovendien 70 miljard kosten, maar dat 
is een prijs die de jongens en de meisjes 
uit het verre oosten wel zouden willen 
betalen, vooral omdat de financiële 
voordelen achteraf zo groot zijn.
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Voordelen

Over voordelen gesproken: die zijn legio. Omdat de rotatie van de 
ruimteliftkabel die van de aarde volgt, zullen voorwerpen die eraan 
vasthangen blootgesteld worden een opwaartse middelpuntvlieden-
de kracht in de richting van de neerwaartse zwaartekracht. Hoe hoger 
het object zich bevindt, hoe minder kracht de aarde erop kan uitoe-
fenen en hoe sterker de opwaartse middelpuntvliedende kracht (om-
wille van de rotatie) is. Daardoor werkt er steeds meer middelpunt-
vliedende kracht op steeds minder zwaartekracht in en zo worden 
objecten die zich op een zekere hoogte boven de evenaar bevinden 
naar boven getrokken.

De goede verstaander begrijpt het al: ruimteliften gebruiken natuur-
lijk aanwezige energie, waardoor ze zonder brandstof kunnen werken. 
De lagere kostprijs per kilo zorgt ervoor dat we betaalbare ruimtetoe-
risme zouden kunnen aanbieden, terwijl er meer wetenschappers in 
staat zijn om de ruimte van ‘dichtbij’ te observeren. Ook kolonisatie 
van andere planeten wordt dan veel gemakkelijker. 

Volgens sommige vorsers zouden zelfs koolstofnanobuizen te breek-
baar zijn om echt dienst te kunnen doen, maar er is voldoende hoop 
dat men binnen de komende 30 jaar met nieuwe materialen op de 
proppen zal kunnen komen, waardoor de eerste ruimteliften dan toch 
realiteit zouden kunnen worden, ondanks het feit dat onder andere 
miljardair Elon Musk niet zo warm lijkt te lopen voor de technologie. 
Hij zou het de moeite niet waard vinden, maar dat heeft mogelijk ook 
te maken met Musks eigen rakettenprogramma. Na succesvolle tests 
die Musks SpaceX heeft uitgevoerd met de Dragon, heeft de grote 
baas van Tesla onlangs zijn Starship Hopper-prototype onthuld. Dat 
zou de voorloper moeten zijn van een grotere raket die mensen zal 
toelaten om naar de maan of zelfs naar Mars te vliegen. 

We schrijven 2019 en de ruimterace is weer begonnen. Good luck, 
everyone!

Dirk Vandereyken

B E L L O  :  R U I M T E L I F T E N
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MAGNETISCH ZWEVEN
Magneten. Het is moeilijk te geloven dat de eerste magneten niet werden uitgevonden, maar eigenlijk bestaan uit 

een in de natuur voorkomende stof die bekend staat als ‘magnetiet’ die al werd gebruikt door de oude Grieken. 
Later zouden zowel de Vikings als de oude Chinezen magnetische kompassen hebben ontwikkeld, maar geen van 

beide volkeren zal ooit beseft hebben hoe breed het toepassingsveld eigenlijk is. Ondertussen is de technologie 
enorm geëvolueerd en mogen we allerlei futuristische nieuwigheden verwachten. Hieronder hebben we het 

vooral over magnetische voertuigen, maar daar zal het zeker niet bij blijven.

Maglev

‘Maglev’ of ‘magnetische levitatie’ is een technologie waarbij een vol-
ledig object van de grond wordt getild door een magnetische kracht 
die de zwaartekracht of, bij uitbreiding, eender welke soort accelera-
tie tegengaat. Daarbij blijft het voorwerp stabiel terwijl het boven de 
grond zweeft.

Het eerste principe waarop dit soort technologie bouwt, heeft te 
maken met het feit dat magnetische materialen elkaar aantrekken of 
net wegduwen van elkaar, afhankelijk van hoe sterk hun magnetische 
velden zijn en van welk gebied van een magneet naar welk gebied 
van de andere magneet wijst. Als twee dipolaire magneten met hun 
polen naar elkaar worden geplaatst, zullen ze elkaar afstoten en dat 
is natuurlijk net wat je nodig hebt om een object in de lucht te laten 
hangen. 

Het tweede principe heeft te maken met stabiliteit. Die kan, wanneer 
iets eenmaal boven de grond zweeft, niet gewaarborgd worden met 

puur magnetisme, maar wel met wervelstromen. Bij statische stabili-
teit creëert elke plaatsverandering een afstotende kracht die het te-
rug in evenwicht zal brengen, terwijl dynamische stabiliteit een soort 
dempende technologie gebruikt om het object toch toe te laten van 
positie te veranderen zonder zijn evenwicht te verliezen. 

Voor- en nadelen van maglevtechnologie

Magnetisch transport is erg efficiënt en kan gemakkelijk snelheden 
van meer dan 360 kilometer per uur bereiken. In Japan wist een mag-
levtrein vier jaar geleden al het snelheidsrecord voor treinen te door-
breken door aan 603 kilometer per uur voort te razen – indrukwek-
kend, en maar liefst 28 kilometer sneller dan het tgv-record. Voor dat 
laatste had tgv overigens een steile heuvel en acht keer meer afstand 
nodig! Omdat maglevtreinen boven de rails zweven, zonder dat daar-
bij wielen aan te pas komen, hebben ze immers geen last van wrijving. 
Bovendien zijn ze erg stil, waardoor er van geluidsoverlast geen sprake 
is. Aangezien alle controle via individuele computers gebeurt, zijn er 
geen fysieke controlestations meer nodig. De voertuigen zijn trou-
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wens erg licht, met veel lagere onderhoudskosten dan traditionele 
transportmiddelen. Al die voordelen zorgen ook voor een veel kleine-
re ecologische voetafdruk, maar ondanks de lage onderhoudskosten, 
zijn er meer centjes nodig om te maken, wat misschien verklaart dat 
er momenteel enkel in Japan, China en Zuid-Korea maglevtreinen 
rondrijden. In West-Europa zijn de meeste landen al zo goed bediend 
door traditionele treinsporen dat er weinig animo lijkt te zijn om ver-
der te innoveren.

Magnetische transportatie

Maglevtreinen werken doordat de supergeleidende magneten aan 
bord van de voertuigen en de magnetische spoelen in de zijkanten 
van de rails elkaar afstoten. Door hun zuidelijke en noordelijke polen 
met elkaar af te wisselen, ontstaat er een duw-trekeffect die hen naar 
voren duwt. In de rails bevinden zich ook spoelen die zodra de super-
geleidende magneten van de trein voorbij komen beginnen te funge-
ren als elektromagneten. Het resulterende tweede duw-trekeffect tilt 
de trein enkele centimeters de lucht in. Overigens zijn de rails in Japan 
U-vormig om eventuele ontsporingen tegen te gaan – wat voor extra 
ingebouwde veiligheid zorgt. 

De eerste maglevtreinen kwamen er in navolging van hovercraft, 
waarbij de luchtkussens eigenlijk vervangen werden door magneten. 
Momenteel zijn er twee systemen in omloop: elektromagnetische 
suspensie, waarbij treinen geen minimumsnelheid moeten bereiken, 
maar ook op minder stabiliteit kunnen rekenen, en elektrodynami-
sche suspensie, die geen actieve feedbackcontrole nodig heeft.

Magnetisme hoeft echter niet altijd zo duidelijk gebruikt te worden als 
je ziet in de ‘speederbikes’ en de ‘hoverbikes’ uit Star Wars. Zo worden 
er momenteel verschillende auto’s ontwikkeld die niet door een, maar 

door meerdere motoren worden aangedreven, zoals de Jaguar C-X75. 
In 2035 zou Nissan dan weer uitpakken met een nieuwe gepatenteer-
de technologie die bovendien voor de sturing en de ophanging zou 
zorgen. 

Voor wie er nog niet bewust van is: China speelt nu al geruime tijd 
leidertje op het gebied van innoverende futuristische technologie. Zo 
is er de Volkswagen Maglev Car, een leuke tweezitter met automa-
tische deuren en een plasmascherm die we helaas enkel in gebruik 
zullen kunnen nemen wanneer er voldoende wegen zijn uitgerust 
met magneten.

In 2017 hield de Franse autofabrikant Renault een wedstrijd waarin 
drie moderne pijlers van het bedrijf moesten vertegenwoordigd wor-
den: elektriciteit, autonoom rijden en ‘geconnecteerde’ technologie. 
De winnaar was Yunchen Chai, die 2 weken lang met een ontwerp-
team van Renault mocht samenwerken om de ‘Float’ te kunnen pre-
senteren, een ‘auto’ die nog nauwelijks op een wagen lijkt en gebruik 
maakt van maglevtechnologie. De Float kan in eender welke richting 
bewegen zonder rond te draaien, en heeft zowel glijdeuren als trans-
parant glas. Er kunnen een of twee personen in ‘rijden’, maar het hele 
voertuig is modulair opgebouwd: je kunt gewoon extra bollen aan de 
buitenste magnetische riem vasthechten om meer passagiers mee te 
nemen. De Float wordt bestuurd via een app die gelijkaardig werkt 
aan die van Uber. Handig!

Dichter bij verwezenlijking: de Goodyear Eagle-360 conceptband die 
2 jaar geleden voor het eerst werd voorgesteld op de internationale 
autoshow in Genève. Die ziet er meer uit als een bol die aan de auto 
wordt vastgemaakt via magnetische levitatie. Elke ‘band’ kan in elke 
mogelijke richting bewegen, waardoor de wagen onder andere zij-
waarts kan parkeren. Ingebedde sensoren veranderen voortdurend 
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de exacte oriëntatie van de banden, zodat die haast niet meer slij-
ten, terwijl ze ook voortdurend informatie over het weer en de weg-
kwaliteit doorsturen naar de bestuurder, naar andere auto’s en naar 
het internet. Die informatie kan ook gebruikt worden om te bepalen 
welke autobanen dringend onderhoud moeten ondergaan, wat de 
Eagle-360 ongetwijfeld niet erg populair zal maken bij de regering. 
Tenslotte emuleren de banden het patroon van hersenkoraal, waar-
door ze werken als natuurlijke sponzen en natter worden wanneer het 
wegdek nat is of net droger wanneer het niet regent.

Ook de iets minder futuristische IntelliGripbanden van Goodyear zijn 
overigens uitgerust met sensoren die allerlei data doorsturen. 

Andere toepassingsvelden

Fantasy- of sciencefictionfan? Dan ken je ze wel, de kastelen of zelfs 
volledige eilanden die hoog in de lucht voortdrijven. Voor heel wat 
wetenschappers hoort het beeld echter niet thuis in een hypotheti-
sche toekomst, maar in heel concrete bouwplannen. Zo won de Chi-
nese architect Wei Zhao in 2012 de prestigieuze wolkenkrabberwed-
strijd van eVolo met een concept waarbij een volledig eiland in de 
atmosfeer wordt gehouden, boven de vervuilde lucht uit. Voorlopig 
blijft het nog bij theorie, maar een dergelijk opzet zou ook een oplos-
sing kunnen bieden voor kolonies op planeten wier oppervlakte niet 
bewoonbaar is.

Ooit Back to the Future gezien? In die iconische filmtrilogie zie je ska-
teboards die doorheen de lucht klieven. Toekomstmuziek, dachten 
we toen, maar al in 2015 debuteerde Lexus zijn ‘Slide’, een hoverboard 
dat 2,5 centimeter boven de oppervlakte zweeft. Alleen bleek die wei-
nig functioneel te zijn en moest de Lexus om de 10 à 15 minuten ge-
koeld worden met vloeibare stikstof. De toonaangevende internetsite 
Gizmodo wist zelfs haar handen te leggen op een testexemplaar van 
een gelijkaardige hoverboard die de Hendo werd genoemd. Beide 
boards werken met vloeibare waterreservoirs die de supermagneten 
daarin op een temperatuur van -197 graden Celsius houden. Aan bei-
de einden bevinden zich magneten die interageren met een speciale 
vloer waar ook magneten zijn ingebouwd, waardoor de boards er-
van worden ‘weggeduwd’. Nadeel is nog wel dat het moeilijk is om de 
boards fijn te besturen en dat de batterijen te klein zijn om voor een 
langdurige ervaring te zorgen.

Al eens gehoord van fononen? Dat zijn elastische golven die aange-
slagen toestanden in vaste of vloeibare stoffen aanduiden. Trillings-
energie binnen een kwantumfysisch kader, dus. De partikels zijn ver-
antwoordelijk voor de verplaatsing van geluid en hitte doorheen een 
medium en vorsers aan de universiteit van Ohio hebben enkele jaren 
geleden ontdekt dat ze reageren op grote magneten, waardoor zowel 
geluid als warmte via fononen kan gemanipuleerd worden. Dat zou 
enorme gevolgen kunnen hebben voor onze toekomstige energie-
productie, zodat we nog minder afhankelijk kunnen worden van fos-
siele en vervuilende brandstoffen.  

Nog net iets innovatiever: magnetische helmen die elkaar afstoten, 
zodat de G-krachten waarmee American footballspelers doorgaans 
tegen elkaar botsen tijdens het spelen van hun meest geliefde sport 
verminderen en er minder ernstige hoofdletsels op nahouden. 

Een van de minst voor de hand liggende applicaties van magnetis-
me komt van Google, dat een pil heeft ontwikkeld waar piepkleine, 
schadeloze magnetische nanopartikels inzitten. Nadat je de pil hebt 
ingenomen, beginnen die deeltjes zich een weg te banen door jouw 
bloedsomloop, waar ze zich hechten aan eventuele carcinogene cel-
len. Als die worden gevonden, word je daar meteen van verwittigd 
via een sensor die aan de pols wordt gedragen. Overigens gaat men 
in Zuid-Korea, waar men al in 2012 beweerde dat ze kankercellen ook 
daadwerkelijk kunnen vernietigen met magnetische velden, nog een 
stapje verder, al zou dat al lang niemand meer moeten verbazen.

Wij geloven overigens in zelfrijdende auto’s en we zijn niet de eni-
gen. Alleen hebben veel mensen nog schrik van wagens die zonder 
bestuurder over de weg bollen en zijn er in het recente verleden een 
paar ongevallen gebeurd met autonome auto’s. Een oplossing zou 
bestaan uit magnetische sensoren die worden ingeplant in onze rij-
banen. Die zouden alles in een klap een stuk veiliger maken én veel 
betrouwbaarder zijn dan gps – alleen zou de aanleg van dergelijke 
wegen ook een gigantische inspanning vragen op gebied ban infra-
structuur… Of zou de toekomst dan toch toehoren aan vliegende 
auto’s met rotors en de nieuwste grondeffecttechnologie, waarbij 
laaghangende vleugels luchtkussens creëren? Daarover ongetwijfeld 
meer in een volgend artikel.

Dirk Vandereyken
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Paasbrunch
MAANDAG 22 APRIL 2019

Ontvangst om 10:30
Met cava of mocktail
Siciliaanse crackers

Openingsbuffet show cooking vanaf 11 uur
Aspergesoep met garnituur

Caesar salade met gegrilde asperges en kwartelei
Cocktail van grijze garnalen en rivierkreeftjes

Gegrilde asperges met beenham
Assortiment brood - salade en aangepaste sausjes

Hoofdgerecht vanaf 13 uur
Gepocheerde kabeljauw met mousselinesaus en gerookte zalm

Gebraden piepkuiken met jus natuur, appelcompote en gebakken witlof
Lamskroontje met crumble van pistache, lamsjus en gratin

Dessert
Gevulde paaseieren met mascarpone en advocaat

Verse smoutebollen
Verse wafels

Tijdens de 

brunch is 

kof� e en thee 

inbegrepen

Reserveer tijdig via 03/658 10 19
Mail naar info@brasserie-ciconia.be of via Resengo

Prijs:€39,00 p.p.Kinderen (tot 12 jr):€ 25,00

Brasserie Ciconia | Horstebaan 1 te Schoten | 03 658 10 19 | info@brasserie-ciconia.be | www.brasserie-ciconia.be



Het team van Accesso is fan van hout! Jij ook? Dan kom je best 
eens langs. In de winkel vind je de in eigen atelier op maat ge-
maakte producten terug: brievenbussen, poorten en andere 
tuincreaties worden er visueel attractief voorgesteld en je vindt 
er zeker je gading! Niet alleen kun je er een beter beeld vormen 
van wat er echt bij je huis en tuin past, maar ook de verschillende 
houtsoorten bekijken, de afwerking nakijken en nog veel meer! 
Wat zeker de moeite waard is om te bekijken, is het gamma aan 
video- en parlofonie. Dit alles uiteraard onder deskundig advies 
van een medewerker en met de glimlach!

Omdat Accesso hoog inzet op het ecologische aspect, wordt de keu-
ze van de verschillende houtsoorten met aandacht gedaan! Zo wordt 
uiteraard naar de duurzaamheid van het hout gekeken – Padouk heeft 
bijvoorbeeld een duurzaamheidsleeftijd van 25 jaar; maar ook andere 
factoren als design, vochtigheid en hardheid worden meegenomen.

Wat de houten poorten betreft, kan je kiezen tussen een vleugel- of 
schuifsysteem. Uiteraard zijn die er in alle vormen, kleuren en maten! 
De beschikbare accessoires maken het verhaal compleet: de video- 
en parlofonie, (verlichte) huisnummers enz. Voor een vlotte bediening 
van de poort is de geautomatiseerde poortaandrijving zeker een 

optie! Accesso werkt met 3 relevante merken op vlak van aandrijving, 
elk daarvan blinkt uit op een ander vlak: zo legt Nice de nadruk op 
automatisering van poorten en garagepoorten.

FAAC is een referentie op vlak van residentieel, directioneel en indus-
trieel gebruik en Ditec zet erg in op energiebesparing.

Ben je trots op je tuin en vind je dat die zeker mag gezien worden? 
Dan is de tuinverlichting zeker aan te raden! Accesso werkt namelijk 
met het Royal Botania gamma, een kroon binnen het segment desig-
nverlichting. 

Het is cliché, maar ongetwijfeld kijkt u al uit naar de zomer!  
Barbecueën is een favoriete bezigheid; heeft u al van de Polar Grill 
gehoord? Dit Fins systeem is uitermate geschikt voor het grillen van 
sappige steaks, groenten en andere lekkernijen. Bovendien kan de 
verwarming gebeuren door middel van hout en/of kolen.

Op de overzichtelijke website vind je nog meer informatie per rubriek. 
U kunt uiteraard ineens een bezoekje brengen aan de winkel. De  
medewerkers staan voor u klaar op zaterdag van 10 tot 16 uur  of op 
afspraak.

Accesso

t. 03/313 54 64  -  t.03/314 57 64

Showroom

Brechtsebaan 34  -  2930 Maria-ter-heide

Open op zaterdag van 10 u-16u - Op weekdagen na afspraak

ACCESSO
houten tuincreaties • automatisering
poorten -  videofonie

Alles wordt geplaatst door een professioneel team

De gebruikte houtsoorten zijn van een duurzame kwaliteit 
waarbij het ecologische aspect uiterst belangrijk is

Voor een gemakkelijke bediening kan automatisering toegepast worden;
voor toegangs- en beveiligingscommunicatie, video- en parlofonie

Alles wordt
op maat 

gemaakt in 
eigen atelier
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“CREËREN VAN BUITENBELEVENIS”
ConCept Tuinen is naast een familiebedrijf ook een raadgever met een heel persoonlijke aanpak. 
Zaakvoerder Gert Deketelaere wil maar al te graag zijn kennis van de theorie waardevol omzetten in de 
praktijk. Van tuinarchitectuur overgaande naar de aanleg om te eindigen met het onderhoud van de 
tuin. Met zijn diploma landschaps- en tuinarchitectuur, jaren ervaring in de groensector en zijn eigen 

plantenkwekerij biedt hij echt een unieke combinatie!

De aanleg van een tuin begint met een goed ontwerp en goede 
afspraken. Uiteraard wil ConCept Tuinen graag een meerwaarde  
creëren van uw woning. Daarom wordt de aanleg niet alleen op 
maat aangeboden, maar wil men ook graag innovatief te werk gaan 
en iets unieks realiseren. Uiteindelijk wordt er steeds naar een totaal- 
concept gewerkt, maar een gefaseerde aanleg of slechts een bepaalde  
zone van uw tuin behoren perfect tot de mogelijheden. Zij verzorgen  
voor u zowel het klaarmaken van uw grond, het aanleggen van  
gazon, een mooie aanplanting, verhardingen, terrassen, omheiningen,  
verlichting en waterpartijen. Zelfs het plaatsen van een tuinhuis / 
poolhouse behoort tot de mogelijkheden. 

De klant is koning. Daarom houdt ConCept Tuinen ook rekening 
met uw voorkeur en smaak. Zo verwerken zij maar al te graag alle 
ideeën om ze nadien samen te voegen tot een prachtig geheel, dat  
onberispelijk uitgevoerd wordt. De materialen die gebruikt worden 
zijn niet enkel  kwaliteitsvol, maar ook duurzaam en de nadruk ligt 
steeds op kwaliteit, originaliteit en creativiteit. Toch moet je aan de 
slag met enkele tips:

• Leg een tuin aan volgens de prioriteiten die je eraan geeft
• De ondergrond / grondwerken is cruciaal. Wat werkt, wat werkt niet? 
• Zorg voor vele verrassingselementen en een rustgevend  

gezichtsveld 
• Zet je planten niet te dik 
• Geef tijd voor de ontwikkeling van uw tuin 

 
 
Gert ziet zich naast zijn eigen projecten ook nog een adviserende 
rol toebedeeld. Hij wil daarom graag een eigen BRAND oprichten. 
Hierin wil hij specialisten onderbrengen rond het thema “tuinaanleg - 
onderhoud”. Hier wil hij graag een soort tuinexpert worden waarin hij 
samen met andere collega’s meer mensen wil inzetten. Ook samen 
aankopen zou een meerwaarde kunnen betekenen. Hij kijkt dan vooral  
naar de sectoriale meerwaarde in de regio’s. Het idee zit volop in de 
ontwikkelingsfase en zal weldra meer bekend worden.

CONCEPT TUINEN
Ambachtsstraat 1A 
2390 Malle

welkom@concept-tuinen.be

î 0496 89 78 81
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10 DINGEN OVER HET OUDE ROME
Over het Oude Rome zijn er al duizenden boeken geschreven, strips getekend, documentaires gemaakt en series 

of films opgenomen. Zoveel, zelfs, dat de meesten van ons wel een idee hebben van hoe de Romeinse beschaving 
precies in elkaar zat. Wie zich wat meer verdiept in de geschiedenis, ontdekt echter al snel dat onze media het niet 

altijd bij het rechte eind hebben. Hier 10 dingen die je waarschijnlijk hebt geleerd en niet bepaald correct blijken 
te zijn.

De Romeinen waren allemaal blank

Bekijk eens een willekeurige tv-serie of film rond het Oude Rome en je 
ziet al snel dat er onder die helmet met rode mohawks blanke gelaten 
schuilen. Nochtans waren er in het Romeinse Rijk zowel mensen te 
vinden van Latijnse origine als Semieten, Noord-Afrikanen, West-Azi-
aten en Grieken. 

Er is echter meer: het Oude Rome was immers een van de eerste 
echte smeltpotten. Er werd haast nooit naar huidskleur gekeken en 
doorheen de geschiedenis zijn er zelfs twee Afrikaanse keizers ge-
weest, Severus en Macrinus. De Romeinse beschaving was inclusief 
en overwonnen volkeren werden geassimileerd of genaturaliseerd, 
zonder dat ze daarvoor hun taal of gebruiken moesten opgeven. Dat 
het allemaal werkte, zou een goede manier moeten zijn om een aan-
tal basisstellingen van het huidige extreemrechts onderuit te halen, 
maar helaas zijn weinigen van ons zich ervan bewust hoe relatief vlot 
het allemaal verliep. 

Natuurlijk stond er ook iets tegen-
over zoveel verdraagzaamheid: 
iedereen moest belastingen be-
talen en dan was er ook het Ro-
meinse leger, dat Afrikanen, Gal-
liërs, Kelten, Joden en Afrikanen 
nodig had om strijdbaar te blijven.

Romeinen droegen 
geen toga’s

In de Aeneid heeft de god Jupi-
ter het over de Romeinen als ‘de 
meesters van de wereld, het ras 
dat de toga draagt’. Nochtans was 
dat kledingstuk maar een tijdje 
populair. Oorspronkelijk waren 
toga’s behoorlijk functioneel en 
werden ze bovenop T-vormige tu-
nieken gedragen. Enkel Romeinse 
burgers mochten ze aandoen en 
doorheen de jaren waren ze een 
goede indicatie van iemands sta-
tus (omwille van de dure wol die 
ervoor gebruikt werd, was ze be-
hoorlijk kostelijk). Tegen de 2de 
eeuw voor Christus was de mode 

echter veranderd en was het voor volwassen vrouwen zelfs ‘not done’ 
om een toga te dragen. De toga evolueerde tijdens de volgende eeu-
wen tot een ongemakkelijk kledingstuk dat voornamelijk nog werd 
aangedaan tijdens heel formele gebeurtenissen, zoals religieuze dien-
sten. Tegen de vierde eeuw was de toga dan ook al volledig vervan-
gen door een soort mantel die gekend stond als de paenula. 

Christenen werden voor de leeuwen gegooid

Ondanks de vele verhalen over hoe christenen in het Colosseum aan 
de leeuwen werden gevoed, zijn er nul authentieke verhalen die dat 
kunnen staven, zelfs als je de eerste eeuw nadat het christendom de 
officiële godsdienst van het Romeinse rijk meetelt. Dat is dus 0. Nul. 
Zero. Overigens is het überhaupt niet eens mogelijk dat Romeinse 
leeuwentemmers achteraf stukjes christelijk vlees tussen de tanden 
van hun favoriete beestjes moesten weghalen, want tijdens de pe-

riode na de Grote Brand van 64 
na Christus, toen Nero christe-
nen verantwoordelijk stelde voor 
de schade en hen liet vervolgen, 
bestond het Colosseum nog niet 
eens. De constructie begon im-
mers pas in 72 na Christus en de 
vervolging van christenen in de 
vierde eeuw verliep heel anders 
dan de eerste.

Hoe het dan komt dat er zoveel 
martelaars, heiligen en zelfs apos-
telen zijn die zogezegd zouden 
verbrand zijn aan de staak of op 
allerlei originele manieren een 
– al dan niet letterlijk – kopje 
kleiner zijn gemaakt in de arena? 
Wel, dat is grotendeels de schuld 
van de Acta Martyrum. De meest 
betrouwbare daarvan vertellen 
over eigenlijke processen die wel 
degelijk hebben plaatsgevonden, 
maar vele zijn eigenlijk fictieve 
verhalen, bedoeld om vrome 
christenen te inspireren en toch 
voldoende bloed en dood toe te 
voegen om ook Romeinse lezers 
geboeid te houden. In die zin wa-
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We keep an eye on your style... Is het motto van La Boutique.

 Graag maken wij het verschil door origineel en eigenzinnig uit de hoek te komen. De zelfbewuste vrouw is immers steeds op zoek 
naar die ene must have in life om haar identiteit extra kracht bij te zetten! 

Om te slagen in deze opzet brengen wij U graag unieke en betaalbare collecties uit o.a. Ibiza, Saint-Tropez, Milaan, Parijs, ... 
met eigenwijze labels zoals Laurie & Joe, Monaco, Just M, My Story, Hot Lava, Sundress, Amenapih/Hipanema, 

Roberta Biagi, Katherina Loretta, Mucho Gusto...  

 Ook kan U ons steeds contacteren voor een avondje “private shopping” met de vriendinnen. Dit kan zowel in de winkel als bij u thuis. 
Als host kan u rekenen op een leuk cadeau. Ook kan u bij ons terecht, op afspraak, na de sluitingsuren en op zondag. 

Bij La Boutique draait het om U en streven wij een onberispelijke service na.

La Boutique
FASHION STORE & OUTLET

Bredabaan 427A • 2930 Brasschaat • 0485/51 27 32
 

Doorlopend open van dinsdag tot zaterdag 10.30u tot 18u

La Boutique
FASHION STORE & OUTLET
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ren ze een beetje zoals de Twilight-reeks voor een oude cultuur, al 
waren ze er onrechtstreeks voor verantwoordelijk dat verschillende 
pausen het Colosseum als heilige site zouden zien. Zonder die demar-
che zou de arena wellicht al eeuwen geleden plat zijn gelegd.

De Romeinen gebruikten geen slaven om hun 
schepen voort te roeien

We kennen de filmscène allemaal wel: oorlogsdrums en tientallen 
bezwete slavenlichamen die allemaal tegelijkertijd onder impuls van 
een zweep en een meedogenloze slavendrijver hun bakens moeten 
verzetten. Het spreekt allemaal wel tot de verbeelding, maar er klopt 
niets van. Romeinse galjoenen werden immers voortgedreven door 
betaalde, goed getrainde vrije mensen. Dat was trouwens niet meer 
dan logisch, want slaven zouden tijdens een gevecht wel eens de kant 
kunnen kiezen van de andere partij en zich tegen hun ‘meesters’ keren.

De nazigroet werd niet uitgevonden in Rome

Velen geloven dat de Hitlergroet voor het eerst werd gebruikt in het 
Oude Rome, maar eigenlijk is er – daar gaan we weer – geen enkel 
document uit die tijd waaruit dat zou blijken. De enige historische 
indicatie verwijst naar het jaar… 1784. Toen onthulde de Franse ne-
oclassicist Jacques-Louis David zijn Eed van de Horatii, een schilderij 
waarop drie Romeinse broers trouw zweren aan het vaderland. Dat 
doen ze met de armen omhoog en de vingers uitgestrekt. Tijdens de 
volgende honderd jaar begonnen ook andere artiesten Romeinen 
op die manier uit te beelden en werd de groet zelfs opgenomen in 
toneelstukken. Het was de fascistische partij van Mussolini die het 
gebaar later zou adopteren, waarna Hitler een vrijwel identieke groet 
introduceerde tijdens de eerste partijontmoeting van de nazi’s in Wei-
mar. Met de Oude Romeinen had hij dan al lang niets meer te maken.

Er werden enkel simpele materialen gebruikt

Nee, natuurlijk waren niet alle gebruiksvoorwerpen gemaakt van klei 
of simpele metalen, maar er is meer, zoals de wonderlijke Kop van 
Lycurgus, een Romeinse drinkbeker die tentoongesteld staat in het 
Smithsonian. 

Aanvankelijk merkten wetenschappers niets speciaals op aan deze 
beker… tot ze hem onder een lichtbron hielden. Wanneer de het 
voorwerp vooraan wordt belicht, ziet het er immers groen uit, maar 
langs achteren, wordt het vuurrood. 

Hoe de Romeinen erin waren geslaagd om zoiets ongelooflijks te ma-
ken, bleef een mysterie tot 1950, toen men ontdekte dat het glas vol 
zat met gouden en zilveren vlokken die 1000 keer dunner waren dan 
menselijk haar. Om de kop te kunnen maken, moeten ze het metaal 
hebben verpulverd tot graantjes die vele malen kleiner zijn dan zand 
en ze dan in heel specifieke hoeveelheden aan het glas gefuseerd 
hebben. Het resultaat: een subatomair effect op een niveau dat we 
enkel de afgelopen decennia begonnen te begrijpen. 

Nog straffer: de kleur die de beker aanneemt, zou afhankelijk zijn van 
het soort vloeistof dat er wordt ingegoten. Daardoor is het effectiever 
in het detecteren van bepaalde substanties dan moderne sensoren. 
Of we kunnen verklaren hoe de Oude Romeinen iets onder de knie 
wisten te krijgen dat onderdeel vormt van onze modernste nanotech-

nologie? Geen idee.

De Romeinen hielden van orgieën

Dankzij het erotische Caligola uit 1979 weten we dat Romeinen seks-
verslaafde perverten waren, die niets liever deden dan zich tussen 
tientallen naakte lichamen voort te bewegen, op zoek naar de dichtst-
bijzijnde sekspartner… maar was dat wel zo? Als je weet dat Caligola 
werd geproduceerd door Penthouse, zou er al een rode vlag mogen 
opgestoken worden, maar als je beseft dat de meeste Romeinen ei-
genlijk behoorlijk preuts waren, mag je ook een grote, luide sirene op 
het dak plaatsen. 

In werkelijkheid hadden rijke Romeinen wel seks voor de ogen van 
hun dienaars, maar die waren voor hen niet veel meer dan meubilair. 
Ook het feit dat getrouwde mannen vaak seksuele relaties hadden 
met slaven mag in die context gezien worden. Stoeipartijtjes gebeur-
den zelfs doorgaans in het pikkedonker, met de meeste kleren nog 
aan. In het openbaar affectie tonen, werd zelfs scheef bekeken – zo 
werd een senator zelfs verbannen nadat was uitgelekt dat hij zijn ei-
gen vrouw had gekust voor de ogen van hun dochter. 

Professor Alastair Blanshard, die een expert is in oude beschavingen, 
schreef daarover: ‘Er zijn meer orgieën geweest in Hollywoodfilms dan 
er ooit waren in Rome’. 

Van waar al die verhalen over orgieën dan afkomstig waren? Wel, die 
kwamen van… de vroege christenen. Als je enorm preuts bent, is het 
immers gemakkelijk om je te verenigen tegen een hele cultuur vol 
mensen die zich als seksbeesten gedragen. Het was gewoon een uit-
stekende marketingpitch om anderen te kunnen bekeren die ook de 
dag van vandaag nog resoneert.

We weten niet wat de laatste woorden van Julius 
Caesar waren

44 jaar voor Christus werd de Romeinse keizer Julius Caesar vermoord 
door een groep samenzweerders, waaronder Marcus Junius Brutus, 
de zoon van zijn maîtresse. Hoewel zowel de Romeinse historicus als 
zijn collega Plutarch niet geloofden dat Caesar bij zijn dood nog iets 
had gezegd, schreef die eerste dat ’s mans laatste woorden volgens 
omstaanders ‘Kaisu, teknon?’ waren geweest, wat ‘Jij ook, kind?’ bete-
kent in het Grieks. De bekendere zin ‘Et tu, Brute?’ is afkomstig van… 
William Shakespeare.
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De Romeinse goden waren niet allemaal Griekse 
import

Er wordt vaak gezegd dat de Romeinen simpelweg het Griekse pan-
theon importeerden en de goden andere namen gaven, maar de 
waarheid is iets complexer.

Romeinen waren inderdaad verliefd geworden op de Griekse maat-
schappij, maar de vroege Romeinse religie had zijn eigen goddelijke 
wezens en elk daarvan had zijn eigen naam en rol. Oppergod Jupi-
ter was bijvoorbeeld een onpersoonlijke, ambigue entiteit die macht 
uitoefende over het weer. Naarmate het Romeinse rijk begon uit te 
breiden en het meer in contact kwam met de Grieken, begonnen 
de Romeinen hun bestaande goden gelijk te stellen aan die van de 
Grieken. Zo begon Jupiter tegen de derde eeuw na Christus meer te 
lijken op een soort samensmelting tussen de originele Jupiter en Zeus 
en werden de Griekse mythes rond dat laatste opperwezen opgeno-
men in de verhalen over zijn Romeinse tegenhanger. Er bleven ech-
ter wezenlijke verschillen bestaan: de Griekse goden gedroegen zich 
menselijker dan de Romeinse en ook de thema’s waar ze invloed over 
uitoefenden konden wel eens verschillen.

Gladiatoren waren niet zoals we ze te zien krijgen 
op tv

Nee, gladiatoren waren lang niet altijd de spierbundels waar onze da-
mes opgewonden van worden. Voor elke Spartacus was er wel een te-
genstander met een iets minder flatterend lichaam. De levensstijl trok 
trouwens niet enkel slaven aan; ook vrije burgers konden meedoen 
– zelfs vrouwen. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom, want de 
meeste vrije burgers die gladiatoren werden, waren behoorlijk arm en 
met arenagevechten kon er vaak behoorlijk wat geld verdiend wor-

den. Ook heel wat ex-militairen besloten om gelijkaardige redenen 
deel te nemen. 

Gladiatoren werden getraind in een ludus, een soort gladiatoren-
school, maar in 11 na Christus besloot de Senaat om een leeftijdsmini-
mum in te voeren van 26 voor jonge mannen en 20 (!) voor vrouwen. 
Die regel werd vooral ingevoerd om jeugdige aristocraten weg te 
houden van het gladiatorenberoep en acht jaar later werd het zelfs 
onmogelijk om als dame van een hogere sociale klasse nog mee te 
doen. Pas in het jaar 200 veranderde keizer Septimus Severus het hele 
gebeuren naar een volledig mannelijke sport. 

Overigens waren niet alle gladiatorgevechten tot de dood. Volgens 
historicus Georges Ville stierven er tijdens de eeuw na Christus on-
geveer 19 gladiatoren in 100 gevechten, wat dus neerkomt op 19 op 
200 gladiatoren. De gevechten werden wel dodelijker en tegen 300 
sneuvelde er in de helft van alle confrontaties wel iemand. Dat was 
niet altijd een goede zaak voor de organisatoren, want de eigenaar 
van een gladiator die permanent werd gehandicapt of stierf, mocht 
een compensatie verwachten van de organiserende plaats. Niet ver-
wonderlijk, dus, dat er werd geïnvesteerd in uitstekende medische 
ondersteuning.

Wie zich verslagen voelde, kon zich altijd overgeven door het wapen 
en/of schild neer te leggen of een arm naar boven uit te steken, waar-
op het eigen lot in handen kwam van de zetelende organisator. Die 
volgde vervolgens meestal de wil van het publiek, dat gewoonlijk 
vooral bloed wilde zien.

Dirk Vandereyken
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NITRA ART
Nitra werd geboren op in 1985 in Rwanda. 9 jaar later verhuisde hij naar België waar hij tussen 2 culturen 

opgroeide. In zijn werken verenigt hij het beste van beide werelden! Nitra onthult een krachtige, energieke en 
kleurrijke kunst. Hij werd geboren in Kigali en zijn thuisland is altijd in hem blijven voortleven. Tijdens zijn reis 

naar Rwanda in 2018 houdt hij een expositie van zijn kunstwerken. Deze tentoonstelling kreeg heel wat positieve 
aandacht. 

Zijn liefde voor Afrika is prominent terug te vinden in zijn werk: het 
gebruik van felle kleuren, het schilderen van olifanten en andere Afri-
kaanse dieren die ongetwijfeld tot onze verbeelding spreken zijn daar 
voorbeelden van. Omdat hij hier opgegroeid is sinds de leeftijd van 
9 jaar, zie je ook wel eens de mix van Westerse en Afrikaanse cultuur.

Op aanvraag is er veel bespreekbaar: portretten van bekende perso-
nen, een schilderij waarbij kleuren een emotionele waarde krijgen … 
Schilderen met gevoel vindt Nitra erg belangrijk. Daarom kiest hij be-
wust om niet detaillistisch te werken. Zo hoeft hij niet al te veel na te 
denken, de keuze om zijn idee te voeden met emotie, is juist zijn han-
delsmerk. Op groot doek kan hij zich dan ook goed uitleven! Zowat 
alles dat in hem opkomt of wat hij voorhanden heeft, brengt hij aan.

Wanneer mensen een opdracht hebben, vertrekt Nitra van een foto, 
zo tekent hij dan letterlijk zijn idee uit op doek. Elke stap die hij zet, 
stuurt hij ook door naar de klant. Zo zien ze het kunstwerk letterlijk 
tot leven komen. Van zodra het werk af is, levert hij het ook aan huis, 
bij wijze van extra service. Hij rijdt dan rond in een bestelwagentje 
dat naar eigen zeggen volledig ‘gecustomized’ is met zijn werk. Deze 
eyecatcher is een rijdend reclamepaneel, het houdt de mensen be-
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zig en het draagt zeker bij tot zijn succes. Door de 
stijgende vraag heeft Nitra intussen een vaste dag 
per week om de werken aan te leveren. Wat 10 jaar 
geleden als hobby begon, is intussen dan ook uit-
gegroeid tot een ware verslaving. Ntibiramira is elke 
dag terug te vinden in zijn atelier. Eens dat hij ermee 
bezig is, sluit hij zich af van de buitenwereld en tij-
dens het schilderen vindt hij zijn inspiratie in blues 
of reggae.

Desondanks ziet Nitra uitbreidingsmogelijkheden: 
momenteel exposeert hij al internationaal: Lyon, 
Kigali, Rwanda, Monaco, Duitsland en Luxemburg. 
Zijn grootste droom om van zijn hobby zijn werk te 
maken heeft hij dus al bereikt. Waar hij nog naar toe 
wil, is echt internationaal nog verder door te breken. 
Hij spreekt dan ook van een ‘global act’. 

Naar andere kunstenaars wil hij in zekere zin ook zijn 
succes delen. Hij schaamt zich niet om op straat te 
schilderen, zodat hij op die manier een voorbeeld 
kan zijn. Al te vaak ligt de focus op galerieën. Helaas 
is de vraag hier niet altijd even groot. Door op straat 
te schilderen, zeer actief te zijn op social media (en 
op dit laatste de focus te leggen), bereik je mensen 
over de hele wereld!

NITRA ART | +32 493 03 29 91 | Website: www.nitra-art.com | e-mail: info@nitra-art.com 
Fb: https://www.facebook.com/NitraArt | Instagram: @nitra_art 
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DE DRONE IS POPULAIR EN 
TEGELIJKERTIJD GEVAARLIJK

Onbemand luchtvaartuig

We horen het steeds meer in het nieuws. Het vliegverkeer wordt de 
laatste tijd steeds vaker gestoord door de “drone”. Daarom rijst steeds 
meer de vraag of de bestaande regels voor drones wel streng genoeg 
zijn. Iedereen beseft wel hoe gevaarlijk  drones zijn voor vliegtuigen. 
Wat gebeurt er als er een drone tegen een landend vliegtuig botst? 
Hoe schadelijk is zo’n botsing voor motor of cockpitruit? Kan dat een 
crash veroorzaken? Sommige verkeersleiders stellen zich daarom de 
vraag of er eerst een fatale botsing moet gebeuren tussen een drone 
en een verkeersvliegtuig vooraleer de regels duidelijker worden. 

Drones worden steeds populairder en komen dagelijks in het nieuws, 
maar wat is een drone nou eigenlijk precies? Wanneer je de definitie 
van de term ‘drone’ opzoekt, vind je de volgende uitleg: ‘een onbe-
mand luchtvaartuig zonder piloot aan boord’. Drones worden ook wel 
aangeduid met de afkorting UAV, wat staat voor ‘Unmanned Aerial 
Vehicle’. Met behulp van een afstandsbediening kan een drone vanaf 
de grond worden bestuurd, maar soms ook zelfstandig vliegen vol-
gens een voorgeprogrammeerde route. De naam ‘drone’ is afgeleid 
van het Engelse woord voor een mannetjesbij, in het Nederlands ook 
wel dar genoemd. Het is oorspronkelijk een militaire term uit de tijd 
dat deze luchtvaartuigen nog niet te koop waren voor consumenten. 
Tegenwoordig zijn drones voor iedereen beschikbaar en in diverse 
prijsklassen verkrijgbaar, van professioneel uitgeruste modellen tot 
meer simplistische uitvoeringen.

Mogelijkheden en toepassingen

Een drone biedt vandaag de dag tal van mogelijkheden. Vele instan-
ties zoals de brandweer en politie gebruiken drones voor civiele doel-
einden, zoals het beveiligen van een terrein of bij opsporingsacties. 
Professionele  en amateurfotografen kunnen met een drone hun hart 
ophalen. Vanaf grote hoogte kan een drone in combinatie met een 
camera namelijk prachtige foto- en videobeelden maken.

Toch omwille van de gevaren is het EASA, de Europese organisatie 
voor luchtvaartveiligheid erg bezorgd en kondigen ze regelmatig 
onderzoeken aan. Het aantal door piloten gesignaleerde drones rond 
vlieghavens neemt nog steeds  toe. De onrust rond drones en lucht-
vaart is groot. Serieuze dronebezitters vrezen dat hun hobby wordt 
verpest door enkelingen die de regels negeren. Het aantal drone-
gebruikers groeit overigens snel, en daarmee ook het aantal onver-
antwoordelijke gebruikers. Anderzijds willen de marktleiders van de 
drones een potentiële groeisector echter niet onnodig beknotten. 
Overheden willen zelfs de regels versoepelen, omdat zij interessante 
mogelijkheden zien. Zo kunnen drones infrastructuur, gebouwen of 
landbouwgrond inspecteren. Ze kunnen door politie en brandweer 
worden ingezet bij calamiteiten. Ze kunnen vernieuwing brengen in 
transport en logistiek, bijvoorbeeld bij het bezorgen van pakjes.

Reden genoeg om professioneel dronegebruik te stimuleren. Deze 
piloten moeten een erkende opleiding gaan volgen, moeten in het 
bezit zijn van een bewijs van luchtwaardigheid en de bedrijven zelf 
moeten over een certificaat beschikken. Daarnaast moet elke vlucht 
nog vooraf worden gemeld. De documenten kosten heel wat geld. 
Amateurs daarentegen hebben, tot ergernis van de professionals, 
geen papieren nodig.

Die ongelijkheid zou kunnen verdwijnen als de Europese regels voor 
dronevliegers van kracht worden, maar dat laat nog steeds op zich 
wachten. Door zulke regelgeving zou een Belgische dronepiloot in 
staat zijn om een vlucht te maken in een ander land van de Europese 
Unie, zonder zich te moeten afvragen of hij/zij de plaatselijke wetge-
ving aan het overtreden is. In alle EU-landen zou dan namelijk dezelf-
de wetgeving gelden. Ideaal, of toch een utopie?

Daar waar de huidige Belgische wetgeving dus een onderscheid 
maakt tussen recreatief en commercieel gebruik, zal de Europese 
dronewetgeving kijken naar het risico van een vlucht, ongeacht de 
doelstelling. De risicobepaling gaat onder meer uit van het gewicht 
van de drone, de locatie van de vlucht en de manier waarop de drone 
wordt ingezet. Vluchten met een laag risico, vormen samen de ‘open 
category’, voor vluchtuitvoeringen met een groter risico zal de ‘speci-
fic category’ geïntroduceerd worden.

De eerstgenoemde ‘open category‘ zal verder beperkt worden op ba-
sis van het gewicht van de drone. Voor drones zwaarder dan 250gram 
zal onder meer een kennistest noodzakelijk zijn (dus ook voor recrea-
tieve piloten) en zullen er in de toekomst bepaalde eisen aan de 
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toestellen zelf gesteld worden via de CE-keurmerken. De Europese 
commissie denkt daarbij aan vereisten zoals geo-fencing (waarbij 
software voorkomt dat een toestel opstijgt op gevaarlijke locaties, zo-
als bijvoorbeeld in de buurt van luchthavens), lost link management 
(hoe reageert de drone wanneer de verbinding met de zender verlo-
ren gaat), en softwarematige hoogtebeperkingen. Daarnaast wil men 
ook een registratieplicht introduceren voor toestellen boven de 250 
gram, opnieuw ongeacht het gebruik. Dat laatste brengt  heel wat 
vragen met zich mee, want welke dienst zal instaan voor de opvolging 
en goedkeuring van de registratie? 

De huidige dienst (het DGLV, directoraat generaal der luchtvaart) 
kan de huidige registraties voor professionele doeleinden nauwelijks 
verwerken met als gevolg maandenlange wachttijden, laat staan dat 
elke hobbyist ook nog eens komt aankloppen voor registratie van zijn 
toestel.

Ook de verplichte eisen die men wil stellen aan de toestellen zelf, een 
CE-keuring roept vraagtekens op. Want wat indien een toestel zelf in 
elkaar wordt gestoken? Denk maar aan de hobbyisten met een zelf-
bouwdrone, of de behendige racepiloten die na elke race hun toestel 
dienen te herstellen. Wat met op maat gemaakte drones speciaal voor 
het dragen van specifieke spiegelreflex- en/of infraroodcamera’s? Al 
deze drones kunnen onmogelijk een CE-keurmerk bezitten, vallen die 
dan onmiddellijk uit de boot?  

Is er dan geen verzekering nodig horen we jullie al zeggen. Recrea-
tieve dronepiloten hebben vandaag in België meestal een dekking 
onder de vorm van hun familiale verzekering. Voor klasse 2 en klasse 
1 is een bijkomende adequate verzekering nodig. Zal het in de nieu-
we Europese dronewetgeving ook nodig zijn voor piloten in de ‘open 
category’ met een toestel zwaarder dan 250gram om een verzekering 
te nemen?  

Huidige Belgische wetgeving

In België kennen we momenteel de recreatieve klasse, de Klasse 2 (se-
mi-professioneel) en de Klasse 1 (professioneel).  Voor het vliegen met 
drones gelden een aantal regels in België. Het is erg belangrijk dat je 
van deze wet- en regelgeving op de hoogte bent voor je gaat vliegen 
met je drone. Bij overtreding van deze regels kun je een boete krijgen 
en kan je drone in beslag genomen worden. 

Houd veilige afstand van personen, (snel)wegen en vliegvelden
Het is in België verboden om groepen mensen te overvliegen. Houd 
een veilige vliegafstand van 50 meter van mensenmassa’s, maar ook 
van personen en van goederen. Daarnaast moet je veilige afstand 
houden van wegen of snelwegen. Ook is het verboden om te vliegen 
in luchtcorridors, ofwel op vliegroutes van de luchtvaart. Blijf sowieso 
op 3 kilometer afstand van luchthavens.

Vlieg niet boven risicogebieden 
Als je met je drone gaat vliegen is het tevens verboden om risicoge-
bieden te overvliegen. Hier vallen onder meer industriële complexen, 
nucleaire centrales en gevangenissen onder. Kijk voor alle gebieden 
waar het niet is toegestaan om met een drone te vliegen op de web-
site van de FOD Mobiliteit en Vervoer

Vlieg niet hoger dan 10 meter
Als je je drone gebruikt voor privégebruik en je drone weegt maximaal 
1 kilo, dan is het niet toegestaan om hoger te vliegen dan 10 meter. 
Voor andere klassen gelden andere maximale vlieghoogtes. Als je dro-
ne maximaal 5 kilo weegt, vlieg je niet hoger dan 45 meter. Met dit 
soort drones moet je wel een grotere afstand houden tot obstakels, 
minimaal 50 meter.

Houd je drone binnen oogbereik
Het is belangrijk voor je eigen veiligheid en die van je omgeving om je 
drone steeds binnen oogbereik te houden. Houd je daarom ook echt 
aan de maximale vlieghoogte. Vlieg ook niet in de nacht. Het is dan 
namelijk moeilijker om je drone goed in de gaten te houden

Respecteer andermans privacy
Tijdens het maken van foto- en filmopnamen met je drone moet je 
altijd rekening houden met andermans privéleven. Verwittig de buren 
als je je drone gebruikt in je privéomgeving. Maak geen beelden zo-
lang je geen toestemming hebt gevraagd. Verwijder opnamen waar-
op zaken zichtbaar zijn die gevoelig kunnen liggen.

Kijk zeker je verzekering na
Als je schade veroorzaakt, ben jij hier als dronepiloot aansprakelijk 
voor. Kijk daarom in je familiale verzekering na of de schade die ver-
oorzaakt is door of met je drone gedekt wordt. Bereid je ook voor 
elke vlucht goed voor. Kijk je drone na, raadpleeg het weerbericht en 
analyseer eventuele hindernissen. Zo voorkom je dat je uiteindelijk 
duizenden euro’s kwijt bent door schade die je zelf hebt veroorzaakt.

Hoe succesvol een drone ook is, het zal nog een heel kluwen worden 
om de juiste regels te vormen in 2019. Eén ding vragen we aan onze 
Bello lezers: hou het vooral veilig en neem geen risico’s.
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Master in cosmetische en medische micropigmentatie

BROW ART
MICROBLADING, POWDERBROWS, OMBRE, HAIRSTROKES… Afhankelijk van je 
huidtype, wens en vorm van de wenkbrauw bepaal ik welke techniek het beste bij je past.

HENNA BROWS is niet alleen het kleuren van de haartjes maar het gaat ook de huid 
kleuren tot max. 10 dagen. 

BROWSHAPING is het shapen, epileren, waxen, eventueel kleuren van de wenkbrauwen, 
het in model houden van je natuurlijke wenkbrauw of het opvolgen van je permanente make-
up.

EYEDESIGN
Deze techniek is het zetten van een ultrastrakke eyeliner… het intensifiëren van de wimpers of 
voor de mannen wel eens een guyliner genoemd tot een op maat gemaakte “wing”. 

LASHLIFTING is een behandeling van de eigen wimpers, zonder valse wimpers aan te brengen. 
De wimpers worden gelift door siliconen pads. Door deze pads kunnen alle wimperhaartjes 
behandeld worden. Lashlifting is toepasbaar op alle wimpersoorten, zowel korte als lange 
wimpers. Met de lashlifting techniek worden de wimpers optisch verlengd, om een sprekende 
blik te krijgen. In combinatie met een wimperkleuring heb je geen mascara meer nodig.

AREOLA (TEPELHOF-CORRECTIE)
Een zeer dankbare en prachtige techniek om 3-D areola’s geheel of gedeeltelijk nieuw 
op te bouwen. Na een borstreconstructie, als kers op de taart…

LIPS
Met een fijne naald (machinaal) kan de vorm aangepast worden en kunnen we de lipkleur 
opfrissen door het toepassen van een schaduw effect of het volledig opvullen van de lippen. 
Er wordt gewerkt met zachte kleuren zodat het resultaat na genezing heel natuurlijk is.

Voor meer info en prijzen ga naar www.yasmienbeautyartist.be

Y a s m i e n  B e a u t y  A r t i s t :  B e r k e n l a a n  1  -  2 9 6 0  S i n t - J o b - I n ʼ t - G o o r
S c h i l d e  -  S t . J o b  -  M a s s e n h o v e n  -  Z a n d h o v e n  -  Z o e r s e l  -  V o s s e l a a r  -  B r a s s c h a a t  -  H e r s e l t

Yasmien Beauty Artist Yasmienbeautyartist yasmien.cautereels@icloud.com +32 497 40 23 77
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CRUISE
De Europese kusten zijn onze thuis, en wij heten u er van harte welkom - bij de geuren, smaken, luchten en al het 
moois daaronder. Kom aan boord en ontdek al dit prachtigs vanuit het standpunt van een insider. Aan boord van 

een van onze comfortabele boetiekschepen ziet u niet alleen het beste wat Europa te bieden heeft, maar ervaart u 
écht de authentieke schoonheid erachter.

Historische pracht, een rijke artistieke erfenis, aloude culinaire tradities 
- of u zich nu aangetrokken voelt tot paleizen of het platteland, onze 
sublieme Europese cruises zullen u bekoren. Ons Italiaanse erfgoed 
creëert een diepe waardering voor de zonovergoten Middellandse 
Zee, terwijl onze Noord-Europese reizen een onuitwisbare indruk 
achterlaten, omdat elke bestemming zijn eigen karakter uitstraalt dat 
het in de loop van de eeuwen heeft opgebouwd. Een interessante 
reeks nieuwe havens zorgt voor unieke ervaringen in de wonderen 
van de Oude Wereld. Onze kleine schepen voeren u naar grote ont-
dekkingen, op de grootst mogelijke schaal - van het comfort van ons 
nieuwste vlaggenschip Silver Moon tot het letterlijk stilleggen van het 
verkeer als u met de Silver Wind over de Theems vaart.  Onze reizen 
bieden een allesomvattende cruise-ervaring, gevuld met uitstapjes 
aan wal waarbij u wordt ondergedompeld in goed verstopte stadjes, 
verfijnde maaltijden, de hoffelijke gastvrijheid van uw persoonlijke 
butler en een uiterst weelderige, all-inclusive levensstijl op zee. Vier 
van onze luxueuze cruiseschepen - Silver Spirit, Silver Whisper, Silver 
Wind en Silver Shadow - varen uit naar bestemmingen in het Mid-
dellandse Zeegebied en Noord-Europa. Bovendien wordt onze gloed-
nieuwe Silver Moon in 2020 opgeleverd voor haar eerste seizoen in de 
mediterrane wateren.

HET HART VAN INSPIRATIE

EVEN VOORSTELLEN: SILVER MOON Adembenemend in al haar aspec-
ten. Uitmuntend in elk detail. Silver Moon geeft een nieuwe dimensie 
aan ultraluxueuze cruises wanneer zij in de zomer van 2020 aan haar 
eerste seizoen in de mediterrane wateren begint. Het jongste lid van 
de Silversea-familie is pure kunst in beweging. Ze is de belichaming 
van geïnspireerd Italiaans design en buitengewoon vakmanschap en 

doet u wegdromen terwijl u van de ene pittoreske haven naar de an-
dere vaart. Acht voortreffelijke restaurants met op maat samengestel-
de menu’s van over de hele wereld, ruime suites die samengevoegd 
kunnen worden zodat u comfortabel met uw gezin of familie kunt 
reizen, gezellige cosy hoekjes, elegante lounges, een ultramodern 
theater, een jazzclub, drie whirlpools en een indrukwekkende spa zijn 
maar een greep uit het comfort aan boord. Silver Moon is gebouwd 
om alles waarvan u maar droomt waar te maken ... en nog meer.
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ONTDEK DE AUTHENTIEKE SCHOONHEID VAN DE 
EUROPESE KUSTEN: TIPS VAN SILVER SHORE

DE MIDDELLANDSE ZEE
Deze veelzijdige regio is de bakermat van de westerse beschaving. 
Kleurrijk, divers, cultureel en dramatisch; deze schitterende landen zijn 
een trotse mengeling van grandeur, bruisende kusten en een tijdloos 
landschap. De hartelijke gastvrijheid en de uitstekende keukens zijn 
hier een manier van leven - bereid u dus voor op heel wat cappucci-
no’s en vrolijke gezichten, en geniet van de dolce vita zoals Fellini dat 
bedoelde.

SORRENTO, ITALIË 
Helikopteravontuur en het eiland Capri 
Scheer langs de steile kliffen en de dorpjes aan de Amalfitaanse kust, 
inclusief Pompeï en Herculaneum. Zweef daarna over de Golf van 
Napels en de beroemde monumenten van de stad, op weg naar het 
eiland Capri. Bezoek de Grotta Azzurra en de Tuinen van Augustus en 
dineer in het Grand Hotel Quisisana voor u per draagvleugelboot te-
rugkeert naar Sorrento.

BARCELONA, SPANJE 
Het Barcelona van Gaudí 
Antoni Gaudí, de beroemdste architect van Barcelona, heeft enkele 
van de mooiste en meest bejubelde monumenten van de stad ge-
schetst en ontworpen. In een excursie van een halve dag ontdekt u 
enkele van Gaudí’s bekendste projecten, met een bezoek aan de bui-
tenkant van de Sagrada Familia, een bezoek aan de binnenkant van 
Casa Batlló en Colònia Güell, en een rit door de wijk Eixample.

LIVORNO, ITALIË 
Toscaanse wijnen van topklasse 
In het landschap van de wijnstreken Bolgheri en Castagneto Carduc-
ci vindt u prachtige wijngaarden, olijfgaarden, oude kastelen en de 
zogeheten Super Tuscans, wijnen van topkwaliteit. Leer over de ge-
heimen van de wijnbouw, de productie en de bekroonde smaken tij-
dens een excursie van een halve dag waarin u deze prachtige streken 
verkent, inclusief een rondleiding en proeverij in de vermaarde Tenuta 
Argentiera.

MONTE CARLO, MONACO 
Flightseeing aan de Côte d’Azur 
Bewonder de dramatische kustlijn van de Franse Rivièra’s tijdens een 
fantastische helikoptervlucht over het schilderachtige landschap. 
Vang een glimp op van het circuit van de Grand Prix van Monaco, het 
wereldberoemde casino van Monte Carlo, de luxejachten in de haven 
Port Hercule en de magnifieke Rots van Monaco.

DUBROVNIK, KROATIË 
Een Tuin-tot-Tafel ervaring 
Op een charmant landgoed geniet u van een gastronomisch Kroa-
tisch meergangenmenu dat bereid wordt door een vermaarde plaat-
selijke chef-kok die gebruikmaakt van traditionele kooktechnieken. 
De ware Kroatische cultuur, voortreffelijke gerechten en wijnen en het 
historische plattelandsleven maken dit tot een verrukkelijke gastrono-
mische ervaring.
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KUSADASI, TURKIJE 
Kuşadası International Golf Club 
Speel een ontspannend potje golf op een van de mooiste golfbanen 
van het Middellandse Zeegebied. Een uitstapje van een hele dag te 
midden van de exotische begroeiing, adembenemende uitzichten op 
het eiland Samos en de Egeïsche Zee, en uitdagende fairways tussen 
twee meren, olijfbomen en johannesbroodbomen.

NOORD-EUROPA & DE BRITSE EILANDEN
Een streek zo groot als uw broekzak, in vergelijking tot andere regio’s, 
maar met een wereldwijd ongeëvenaarde aantrekkingskracht. Tussen 
de ruige bergen en de kolkende zee liggen cultureel aantrekkelijke 
steden comfortabel beschut. En avant-garde design, gastronomie van 
wereldklasse en spectaculaire uitzichten maken deze prachtige streek 
nóg interessanter. Een rijke geschiedenis, heel veel mythes en legen-
des - welkom in een betoverende regio vol schatten en plezier.

ÅLESUND, NOORWEGEN 
Land van trollen 
Omarm de spectaculaire schoonheid van de bergen van Noorwegen 
op een unieke nieuwe manier tijdens deze panoramische reis naar 
Trollstigen en Trollveggen. Rijd langs fjorden, charmante buitenwijken 
en goed onderhouden tuinen via Gudbrandsjuvet naar het uitkijk-
punt op de Trollstigen bergweg.

SINT- PETERSBURG, RUSSISCHE FEDERATIE 
Vorstelijke avond in het Catharinapaleis 
Beleef de luxe van het 18de-eeuwse Russische keizerrijk tijdens deze 
onvergetelijke avondexcursie naar een van de meest verbazingwek-
kende vorstelijke paleizen. Uw uitstapje van een halve dag omvat 
een exclusieve rondleiding in het elegante Catharinapaleis met zijn 
weelderige kamers en inrichting, een bezoek aan het museum van de 
keizerlijke koetsen, een receptie met mousserende wijn, een klassiek 
concert en een Russisch diner.

GRAND VOYAGES IN DE MIDDELLANDSE ZEE
Wij geloven dat u een regio pas kunt doorgronden als u er tijd in heeft 
doorgebracht. Onze Grand Voyages zijn ideaal voor wie een streek 
grondig wil verkennen. Er wordt wel gezegd dat reizen de ziel stimu-

leert. Al zo lang de mens bestaat, houdt de drang om te ontdekken 
wat er achter de horizon ligt, hem in zijn greep. Ontdek de luxe van 
tijd - tijd om een regio grondig te verkennen, het landschap in u op 
te nemen, de nuances van de culinaire tradities te ontdekken en de 
karaktertrekken van wie het ‘thuis’ noemt. Voor degenen met een aan-
geboren, brandende nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er ach-
ter de volgende heuvel schuilt, is er niets zo bevredigend als een luxe 
Grand Voyage met Silversea.

Grand Voyage 2019

Op het adembenemende af en zonder twijfel onze meest favoriete 
plek op de wereld - deze zeeën zijn onze thuisbasis. Dus, waar be-
ginnen we? Een gastronomische traditie die geliefd is in de hele we-
reld? Een klimaat dat zowel zonnig als warm is? Een azuurblauwe zee 
om in te zwemmen? Gastvrije steden, een diverse cultuur, historische 
monumenten ... van de spotlights van Monte Carlo tot de ommuurde 
schoonheid van Kotor, het Middellandse Zeegebied is zoveel meer 
dan de som van de delen. Vaar met ons mee op een Grand Voyage 
van uitzonderlijke proporties. U vertrekt vanaf de zandstranden van 
Barcelona en doet op uw reis negen magische, mythische landen aan. 
Tijdens deze 48 dagen durende cruise beleeft u ontspannende dagen 
op zee en doet u 39 havens aan, waaronder drie overnachtingen in 
een haven en twee maiden calls. Wees een van de gelukkigen en geef 
u over aan uw pioniersgeest om de schoonheid van een regio te door-
gronden. Scheep in op de Silver Shadow voor deze Grand Voyage en 
begin aan een reis vol wonderlijke avonturen.
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Grand Voyage 2020

Met de Catalaanse culturele hoofdstad als start- en eindpunt begeeft 
u zich op de helderblauwe zeeën langs onze favoriete kustlijn. On-
der begeleiding van tsjirpende cicaden verkent u 28 schitterende 
bestemmingen; de een nog mooier dan de andere. Geniet van over-
nachtingen in de havens en van evenementen in Venetië, Valletta, Sor-
rento en Barcelona, waar wij voor u onvergetelijke ervaringen in petto 
hebben. Negen landen betekent negen verschillende culturen. Bereid 
u dus op alles voor: van piepkleine, historische havens tot avant-gar-
distische steden en stedelijke zwaargewichten in deze prachtige reis 
des overvloeds. Rijkelijk, schitterend, zonovergoten en sexy; als u weer 
ontscheept, zult u net zo verliefd zijn op dit deel van de wereld als wij.

EXCLUSIEVE TOEGANG

Met kleinere schepen ontdekt en ervaart u de wereld op de ideale 
manier. De intimiteit. De kameraadschap. Het gevoel wanneer u in 
knusse havens en verstopte pareltjes aanlegt waar anderen niet kun-
nen komen. Onze boetiekschepen kunnen in smalle vaargeulen ko-

men en aan de kade aanleggen, terwijl andere schepen voor de kust 
voor anker moeten gaan. Dat betekent minder tenderen en meer tijd 
voor ontdekken, dineren en entertainment. Onze unieke vloot brengt 
u naar een fascinerende wereld die slechts weinig mensen hebben 
gezien. En vijf van onze elegante schepen varen in de wateren van de 
Middellandse Zee:

SILVER WIND — 296 GASTEN. 
Silver Wind kenmerkt zich door de meest geprezen eigenschappen 
van Silversea ... minder gasten, meer ruimte en een uiterst persoonlij-
ke service. Het schip is een van de intiemste in haar soort en is toch 
groot genoeg voor verschillende soorten entertainment, volop plaats 
op het dek en een ruime spa.

SILVER WHISPER — 382 GASTEN 
De Silver Whisper biedt voorzieningen die normaal gezien alleen be-
schikbaar zijn op grotere schepen, maar de intieme sfeer blijft behou-
den. Ze versterkt de reputatie van Silversea wat betreft de combinatie 
van de service van een klein schip met een ruim aanbod aan voorzie-
ningen.

SILVER SPIRIT — 540 GASTEN. 
Silver Spirit combineert onze kenmerkende luxe en veelgeprezen lifes-
tyle met nieuwe verbeteringen, zoals zes restaurants, een uitgebreide 
spa van 770 m², een zwembad als in een resort, vier whirlpools en 
de grootste suites van de Silversea-vloot - 95% met een privéveranda.

SILVER SHADOW — 388 GASTEN. 
De prijswinnende Silver Shadow heeft alles in huis voor extreme luxe 
op zee. Met een van de beste verhoudingen tussen ruimte en gas-
ten op zee is de Silver Shadow resoluut een van de favorieten van de 
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Silversea-vloot. Authentieke ervaringen. Eenvoudig genieten. Mooie 
momenten samen delen. Silver Shadow biedt u de vrijheid en de 
ruimte om zelf uw dag in te delen. 

EVEN VOORSTELLEN: SILVER MOON — 596 GASTEN 
Silver Moon is gebouwd door en voor cruiseliefhebbers. Het schip 
wordt de belichaming van luxereizen in de 21ste eeuw. Voortbou-
wend op het fenomenale succes van Silver Muse zal Silver Moon - die 
in augustus 2020 opgeleverd moet worden - het evenbeeld worden 
van haar zusterschip en een nieuw tijdperk voor Silversea inluiden. 
Met haar gewicht van 40.700 ton en een capaciteit van 596 passagiers 
aan boord behoudt Silver Moon de kenmerken van de Silversea-erva-
ring: de intimiteit van een klein schip en alleen ruime suites voor de 
gasten. Bent u klaar voor een nieuwe maan?

DE ALL-INCLUSIVE LEVENSSTIJL VAN SILVERSEA

De all-inclusive lifestyle van Silversea betekent ten volle genieten van 
het moment, zonder stil te moeten staan bij de kosten. Of het nu gaat 
om de fijnste gerechten, de beste drankjes, de onberispelijke service 
of het avondprogramma - alles is inbegrepen. Onze chef-koks zijn er 
trots op dat zij buitengewone verfijnde gerechten klaarmaken voor 
onze gasten, of dit nu een snack in de late avond is, een ontbijt in uw 
suite of een chique meergangendiner. Elke maaltijd is een genot, en 
het is allemaal inbegrepen. Tijdens uw reis kunt u ook rekenen op een 
volledig assortiment drankjes, met inbegrip van rijkelijk vloeiende su-

perieure wijnen en sterke drank, bijzondere koffies en frisdranken. De 
gratis minibar in uw hut wordt tevens gevuld met uw

lievelingsdrankjes en wordt op uw verzoek aangevuld door uw but-
ler. Silversea is namelijk de enige cruisemaatschappij ter wereld met 
butlerservice voor alle suites, zodat al onze gasten op dezelfde manier 
in de watten worden gelegd. Persoonlijke service van deze kwaliteit 
is een zeldzaamheid, maar toch wordt er niet van u verwacht dat u 
fooi geeft. Die is al inbegrepen in uw tarief. Tijdens uw reis willen wij 
u verrassen en in verrukking brengen. Hieronder leest u hoe we dat 
onder meer doen.

• Ruime suites met zicht op de oceaan
• Butlerservice in alle suites
• Een uur gratis wifi per dag voor alle gasten. Onbeperkt
• gratis wifi voor gasten die meevaren in bepaalde categorieën suites
• Persoonlijke service – bijna één personeelslid per gast
• Verschillende restaurants, uiteenlopende keukens, 

geen vaste plaatsen aan tafel
• Drankjes in de suites en op het schip, 

inclusief champagne, exclusieve wijnen en sterkedrank
• Inclusief roomservice
• Verrijkende lezingen
• Fooien inbegrepen
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Europa is de thuisbasis van enkele van ‘s werelds meest mooiste schatten - de schepen van Silversea 
hebben een intiem karakter en een overvloed aan buitengewone geneugten. We varen naar plaatsen
waar grote cruiseschepen niet komen, op zoek naar de pure essentie van unieke landschappen en culturen.
Onze zeer luxueuze classic reizen verwennen u op alle mogelijke manieren. 
Ontdek Europa’s schoonheid aan boord van Silversea!

DATUM REIS DUUR ROUTING SCHIP P/P VANAF*

28 Aug 2019 5926 11 Stockholm - Day at sea - St. Petersburg (2N) -Tallinn - Day at 
Sea - Copenhagen - Day at Sea - London (Greenwich) (1N) Silver Spirit € 4.600

08 Sep 2019 5927 14
London (Greenwich) (1N) - Honfleur - Saint Malo - Day at 
Sea - Bordeaux (1N) - Day at Sea - Oporto - Lisbon (1N) - 

Cadiz - Malaga - Day at Sea - Barcelona
Silver Spirit € 5.890

03 Oct 2019 3928 7 Rome - Naples - Sicily - Valletta - Day at Sea - Dubrovnik - 
Korcula - Venice Silver Cloud € 3.730

18 Jun 2020 SS20
0618010 10 Venice - Zadar - Split - Dubrovnik - Day at Sea - Valletta - 

Sicily - Sorrento - Sardinia - Porto Mahon - Barcelona Silver Shadow € 4.090

12 Oct 2020 MO20
1012007 7 Venice - Sibernik - Dubrovnik - Day at Sea - Crete - Rodes 

Island - Mykonos Island - Athens Silver Moon € 3.190

LAAT ONS U DICHTER BIJ 
DE MAGISCHE WONDEREN VAN EUROPA BRENGEN

BELEEF
AUTHENTIEKE
SCHOONHEID

BOEK NU OM TE PROFITEREN VAN VAN ONZE EXCLUSIEVE BESPARINGEN VOOR 
GESELECTEERDE REIZEN IN EUROPA:

10% EARLY BOOKING BONUS € 500 EURO
AIR SAVING PER PERSOON

NEW! FAR EAST ALL-INCLUSIVE BUNDLE

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. 

ON SELECT VOYAGES. BOOK BY MARCH 31, 2018. *IF NECESSARY DUE TO AIR CONNECTION. 

OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 30 APR, 2019
OP REIZEN MET VERTREK VANAF 01 SEP, 2019 OP BOEKINGEN GEMAAKT TOT 31 MAR, 2019

Voor informatie en reservatie neem contact op met uw reisbureau, of bel ons op 02 401 1432.

*Alle prijzen zijn in Euro, per persoon, gebaseerd op dubbele bezetting. Alle van toepassing zijnde promoties zijn inbegrepen. Prijzen worden verstrekt onder voorbehoud en kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgev-
ing 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., 10-18 Union Street, London, SE1 1SZ | branch Frankfurt, Taubenstr. 1, 60313 Frankfurt



Met geur marketing creëert u  
een omgeving waarin de klant  

zich prettig, fris, energiek, positief 
en ontspannen voelt.

Start vandaag nog 
Met onze geurbeleving.
Contacteer ons 
info@moonwood.be 
of 050 32 00 49

making moods 
with scents

Ontdek snel ons uitgebreid 
aanbod geuren op 
www.moonwood.be

Enkele van onze referenties in uw buurt:

Boetiek Steffi's Kapellen
Optiek Somers Antwerpen
Boetiek Zandalee Schilde

Boetiek Ils Lille en Westmalle
Divani interieur Antwerpen
Apotheek Dirk Broeckx Antwerpen

Antwerp Bowling
Juwelier Direggio Antwerpen 
Meer referenties via www.moonwood.be

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



N E W
COLLECTION

2019

MODEL 
EGO 2019

Check it out

Een duurzaam 
Bredabaan 424 - 2990 Wuustwezel - www.veco.be - veco@veco.be 
Open: maandag tot en met zondag van 10-18u. Donderdag gesloten

4500 M2 – Showroom  |  Interieurarchitect aanwezig  |  Tel: 03 669 63 00
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