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Plus++ staat voor ontmoeten en verbinden. Tijdens de maandelijkse Facebook live uitzending ‘Ten huize van ...’  
ontmoet Louis Schoofs telkens een gepassioneerde lokale ondernemer met oog voor duurzaamheid.

‘Mijn verhaal’ is het magazine van en voor de leden van de Plus++community. 

Plus++ is een netwerk van onafhankelijke verzekeringsmakelaars, sterk verankerd in je buurt én met de ambitie om méér voor de klant te 
betekenen dan een tussenpersoon in verzekeringen. De rol van vertrouwenspersoon waarmaken, dat is onze missie.

Als Plus++makelaar willen we dus meer doen dan je een uitstekende verzekering aanbieden. Wij zorgen er ook voor dat je in het dagelijkse 
leven comfort vindt. Om daar voor te zorgen gaan we een stap verder dan de verzekering én vertrekken we van wat jij echt nodig hebt.

Ten huize van…

Stilstaan bij wie we zijn en  
hoe we in het leven staan

Weg met die coronakilo’s

Vakantietips van de Plus++makelaars

Eropuit. Kijken. Doen. Durven.

Inhoud

Live
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Beste Plus++klant

Met de zomerse vakantieweken voor de deur gaat het licht aan het einde van de tunnel steeds 
feller schijnen. Het vaccinatietempo wordt steeds hoger opgeschroefd en dat merken we 
aan de dalende druk op onze ziekenhuizen, op de afdelingen intensieve zorg in het bijzonder. 
Er is zelfs een heel concreet stappenplan dat de terugkeer naar wat we ooit als normaal 
beschouwden, moet helpen realiseren.

Als er geen onverwachte hindernissen meer opduiken, kunnen we in de zomermaanden 
met redelijk wat vrijheid genieten van enkele weken welverdiende pauze in ons drukke leven. 
Verre, exotische bestemmingen zijn weliswaar geen goed idee, een zonnige en voorzichtig 
gekozen bestemming in Europa is meer dan waarschijnlijk geen droom meer. Maar ook in 
het binnenland zijn er nog heel wat onbekende pareltjes die op ontdekking wachten. Wijzelf 
en onze collega’s Plus++makelaars geven je verderop alvast onze tips voor enkele minder 
bekende bestemmingen in eigen land.

Nu het rijk der vrijheid stilaan weer tastbaar wordt, is het ook het moment om de banden met 
familie, kennissen en vrienden weer aan te halen en om samen te genieten in eigen tuin of op 
het terras van een fijne horecazaak. Bijkletsen en plannen maken, samen genieten, lachen, 
uitgelaten doen… het kan weer. Warme, lange zomeravonden zijn daar ideaal voor.

Samen genieten willen wij, Plus++makelaars, ook graag weer doen met jou, onze klant.  
We koesteren de informele momenten waar we ongedwongen en genietend van een hapje 
en een drankje elkaar ontmoeten. Al te lang moesten we onze plannen opbergen, bijstellen of 
gewoon schrappen. Maar onze goesting blijft natuurlijk! We maken nu al werk van het najaar, 
maken plannen en duimen dat we ze deze keer ook kunnen realiseren. Je hoort er snel van!
Deze zomer oogt mooi, in elk geval een stuk mooier dan die van 2020. 

Als extraatje genieten we dit jaar van een bijzonder drukke sportzomer. Wanneer  je dit leest 
is het EK voetbal al volop bezig, de Ronde van Frankrijk volgt snel. En meteen daarna is het 
de beurt aan de Olympische Spelen. Een zegen voor elke sportliefhebber. En dat laten ook wij 
niet onopgemerkt voorbijgaan. Hoe? Dat merk je binnenkort in je mailbox!

We hopen dat ons magazine je ook deze keer weet te charmeren. We zorgden alvast voor 
een gevarieerd aanbod van zowel nuttige als leuke onderwerpen. En zoals steeds kan je met 
eventuele vragen op elk moment bij ons terecht.

Wij wensen elk van jullie een zonovergoten en deugddoende zomerperiode!

Warme zomergroeten
Je Plus++makelaar
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met volle teugen
Zomeren
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De Lozen Boer vind je in Lochristi,  
Lozen Boer 3-5. 

Je kan ook op ontdekking gaan  
op de website: 

www.delozenboer.be 

Ten huize van De Lozen Boer

De Lozen Boer in Lochristi is een restaurant 
en feestdomein waar alle seizoenen van het 
jaar gefeest kan worden. De familie Neyt 
koestert haar schatten in de wijnkelder. En 
in de kunstgalerij. 

Over eten, 
drinken & kunst

Louis: Wat is De Lozen Boer?
Patrick Neyt : Oorspronkelijk een afspanning. 
Vandaag een restaurant met feestzalen. Al 
65 jaar lang een kruispunt van ontmoeten, 
genieten en plezier maken. 

Louis: Waar is die passie ontstaan?
Patrick: Wijn boeide me altijd al enorm. Bij 
Bernard, een Gentse wijnhandelaar, kocht 
ik wekelijks een fles, zelfs een Château  
Angélus. In mijn hoofd was dat mythisch. 
Wijn werd steeds belangrijker en ik besefte  
dat rechtstreeks aankopen de beste optie 
is. Die beslissing is de echte start van onze 
wijnpassie, met een voorkeur voor de Loi-
rewijnen.  Omdat je daar goede wijnen aan 
minder dure prijzen kan kopen. 

Louis: Waarom in die regio?  
Nicolas Neyt: 1 hectare champagnegrond 
kost minstens 1 miljoen euro, een  hectare 
Anjou is veel minder duur. Mensen met 
potentieel maar met minder financiële 
draagkracht vinden dus hun weg naar 
de Loirestreek. En de mensen daar 
zijn fantastisch. Kijk naar de kop en de 
lichaamsbouw van die man. Die ziet er 
helemaal niet 21ste-eeuws uit maar hij 
tekent wel voor een fantastisch product. En 
zo belanden we bij cultuur! Van natuur naar 
cultuur.

Louis: Hoe maak je die verbinding?
Nicolas: Wie zich verdiept, beseft dat alles aan 
elkaar hangt. Als ik een wijn proef dan loopt 
daar een draad door, ‘un tissu’. Ik waan me 
dan in Frankrijk en zie een fantastisch tissu 
(wijst naar een Franse stoel met stof bekleed).  
In sommige wijnen loopt ook een tissu. Je 
proeft of een wijn potentieel heeft om kort of 
lang te bewaren, wat hij in zich heeft.

Louis: We hebben net een wijn geproefd. 
Welke link leg je?
Nicolas: Bij het opruimen van onze wijnkel-
ders vonden we 24 flessen Saint-Véran, niet 
de grootste Bourgogne en 31 jaar oud. Wijn 
die eigenlijk slecht had moeten zijn. Toch 
nam ik een fles mee naar huis en dan zie je 
de kleur… Blind geproefd zou je zeggen: een 
wijn van 5 jaar oud. Dan besef ik hoe goed er 
geproefd en aangekocht is. 
Patrick:  In de wagen stappen, op zoek naar 
die ondernemers in de Loirestreek en met 
hen uitgebreid kennismaken. Bij mijn vorig 
bezoek ontdekte ik opnieuw een superdo-
mein, nog niet ingevoerd in België. 

Louis: De Lozen Boer is geen wijnhandel, 
het is een familie die connecties maakt…
Patrick: Ik bezoek onze wijnboeren regelma-
tig. Om onze contacten te verbeteren, om  
familie te worden. 
Nicolas: Ontdekken. Wijnen die wij op trouw-
feesten schonken en nu dure wijnen blijken 
te zijn. Wij kijken dan niet naar het geld dat 
we misliepen maar zijn gelukkig dat onze 
feestvierders er van konden genieten. 

Louis:  Welke  momenten maken jullie 
gelukkig? 
Nicolas: Mensen blij maken is onze passie. 
Vanaf de eerste seconde mensen het gevoel 
geven dat ze gezien en gewaardeerd worden. 

Louis: Patrick,  wat is voor jou het mooiste 
schilderij?
Patrick: (kiest voor een waterlandschap 
waarop het zonlicht weerkaatst) Geschilderd 
door een kunstenaar die vooral stillevens 
schilderde. Tot op vandaag is dat voor mij 
een moderne schilderij.

Louis: Nicolas, hoe is het dna tussen vader 
en zoon vervlochten?
Nicolas: Ik ben dikwijls in Portugal en altijd 
bezig met relicten uit het verleden. Oude 
kaarten bekijken en vergelijken met de huidi-
ge toestand. Als ik nog het kleine gebouwtje 
en de kerk terugvind, voel ik me een ontdek-
kingsreiziger. 

Louis: Patrick, hoe voelt het om elke dag 
met je kinderen samen te werken?
Patrick: Veel plezier doet dat. Het is niet altijd 
gemakkelijk maar het lukt prima. 

Louis: Nicolas, hoe is het voor jou om met 
je zussen en je ouders samen te werken?
Nicolas: We hebben allemaal een sterk  
karakter, iedereen heeft over alles een  
mening en dat is bijzonder spannend. Soms 
is dat moeilijk, veel vaker is het leuk en aan-
genaam. Door met elkaar in discussie te 
gaan, komen we tot een oplossing. Omdat je 
weet waar je voor staat, zonder  verhulling.
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>>>>>>>bij wie we zijn en 
hoe we in het leven staan

Stilstaan

Greet Penneman,  
de welzijnscoach van Plus++

“Ik voel soms de verkramping, de verstijving. Mensen staan vaak 
versteld dat dat specifiek plekje gevoelig is. Als mensen aangeven 
dat ze op de tippen van hun tenen lopen, dan merk ik dat ook op de 
massagetafel. Dan liggen ze met opgespannen tenen…”

Heldere communicatie, het onderliggende verlangen ontdekken
“Wat dikwijls terugkomt in de gesprekken is het gemis aan heldere 
‘communicatie’, in de eerste plaats met zichzelf. Het uitspreken van 
wat goed voelt en de kunde dit op een verbindende manier uit te spre-
ken. Te vaak is onze communicatie beoordelend naar anderen. Het 
gaat dikwijls terug naar het verlangen om gezien te worden.  ‘Ik ben 
verdrietig omdat ik nooit gezien word en geen compliment krijg’, maar 
als ik dit zo naar mijn partner verwoord, krijg ik het compliment niet. 
In mijn gesprekken ga ik steeds op zoek naar wat de klant voelt, om 
het dan te verwoorden in de ik-vorm. Vervolgens kijken we naar het 
onderliggende verlangen en hoe dat uit te spreken zonder oordeel.”

Greet geeft een voorbeeld. “Alle gezinsleden zijn reeds maanden 
thuis, ze leven in een beperkte ruimte. Eén van de kinderen trekt zich 
regelmatig terug in zijn kamer. De ouders maken zich hierover zor-
gen. Bevraag dit… Het kind zegt dat het rust zoekt in de eigen kamer 
en zich daar goed bij voelt. Door het uitspreken, wordt vertrouwen op-
gebouwd en groeit het besef dat terugtrekken goed is. Op die manier 
ga je naar de wortels en ontstaat er bewustwording.”

Keuzes maken
“Mensen denken dat ze geen keuze hebben, denken soms erg in be-
perkingen, focussen op wat er niet is… Mensen kunnen goed benoe-
men wat er niet is en dan schakel ik over op wat er wel is. Er zijn 
zoveel mogelijkheden om in beweging te zijn, je kan gewoon gaan 

Op één van de eerste zonnige lentedagen hebben we afspraak met 
Greet voor een verhelderend gesprek in een voor haar drukke periode. 
“De vele vragen om gesprekken en massages maken het momenteel 
razend druk”, steekt ze meteen van wal.

Zoeken en vinden
De thema’s voor de gesprekken blijken erg uiteenlopend te zijn. “Bij 
jonge mensen merk ik vaak verwarring, een overvol hoofd, gebrek 
aan sociaal contact ook. Of de zoektocht van vrouwen rond wie ze 
zijn en hoe ze zich voelen in hun relatie: wie ben ik, wie wil ik zijn en 
hoe kan ik een balans vinden? Ik merk dat mensen erg op zoek zijn 
naar hun zijn.”

Waar lopen zij dan in vast wil ik graag weten. “Sommigen weten niet 
meer wat ze leuk vinden, ontmoeten weinig hun eigen energie, mis-
sen levensenergie. Het plezante, dat vinden ze even niet. Het is onder-
gesneeuwd, ze zijn er terug naar op zoek. En het zal anders zijn als het 
terug gevonden wordt want er is extra levenservaring opgedaan. De 
mindset, de andere wijze waarop je doorheen de jaren  naar het leven 
kijkt, de diverse dimensies; het sociale, het emotionele, het lichame-
lijke, de privé, de familie, het financiële.  Als het mentaal niet lekker 
stroomt, uit zich dat ook fysisch.”

Tête-coeur-corps
“Dat harde werken, die mannelijke energie, het ‘moeten’ versus het te 
weinig ‘willen en mogen’. Mensen raken het contact met hun eigen 
lichaam kwijt, ze zitten vooral in hun hoofd. Daarom die massages: 
een lichaam vertelt veel over de staat van zijn.”

Een Plus++makelaar wil vooral voorkomen. Omdat 
voorkomen zoveel beter en goedkoper is dan te 
moeten genezen. Daarom ontwikkelden we - onder 
de koepel ComfiPlus - een netwerk van duurzame, 
professionele diensten. 

ComfiPlus Zorg ondersteunt gezondheids- en 
zorgvragen. Tijdens het jaarlijks gesprek met Greet 
Penneman - de welzijnscoach van Plus++ - brengen 
we de vragen en noden rond welzijn en gezondheid in 
kaart. Met bijzondere aandacht voor de mantelzorger 
en zijn gewenste ondersteuning.  Indien nodig 
zetten we ons extern netwerk van experten in om 
doelgericht steun te bieden. 
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Wil je meer info over de Plus++welzijnsscreening? 
Kijk je uit naar een verhelderend gesprek met Greet? 

Je vertrouwde Plus++makelaar bezorgt je graag alle nodige 
details.

De glimlach achter het masker

“  
Ik word blij als mensen bij manier van spreken springend buiten 
gaan. Als ze beseffen dat ze even door elkaar werden geschud en 
op pad gaan met veel inspirerende vragen om mee bezig te zijn. 
Een glimlach terugkrijgen, dat doet het hem helemaal.  
Het masker durven afwerpen, dat doe je in de gesprekken. ”

>>>>>>>
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wandelen… terwijl ze letterlijk wachten tot de sportschool opent om 
in beweging te komen.”

De werk-privé rituelen zijn er niet meer
“Wat tijdens deze coronaperiode erg speelt, is de ‘overbrugging’ 
tussen werk en privé die gemist wordt. Als je het gewoon was om  
’s morgens de deur uit te gaan en ‘s avonds de deur opnieuw binnen 
te stappen als barrière tussen werk en privé dan valt er iets funda-
menteels weg als die deur er plots niet meer is. De weg van werk naar 
huis, de barrière van de deur is belangrijk.”

“Natuurlijk kan je die brug ook van thuis uit maken. Denk maar aan 
de man die zijn kostuum aantrekt, naar zijn thuisbureau trekt en daar 
aan de slag gaat. Zo maakt hij symbolisch die brug.”

“Mensen missen het om voor de kleerkast te staan met de vraag ’wat 
zullen we vandaag aantrekken?’. Net zoals de drukke rit met de trein 
gemist wordt. Zelfs de files hadden een positieve kant. Dat zijn alle-
maal kleine dingen die het leven ordenen en nu gemist worden.”

Het Plus++welzijnsgesprek
De Plus++makelaars bieden hun klanten een jaarlijks welzijnsgesprek 
aan voor het symbolische bedrag van 1 euro per dag. Greet gaat dan 
in gesprek met de klant. Wat is voor haar de meerwaarde van die  
gesprekken?

“Mensen doen stilstaan over wie ze zijn, hoe ze in het leven staan. Ik 
stel ook steevast de vraag waar ze over 5 jaar willen staan. Van hieruit 
gaan we kijken naar wat er is en naar wat nodig is. Dat kan over prak-
tische ingrepen in de woning gaan. Of over mantelzorg. Met Plus++ 
kunnen we - indien gewenst - ons netwerk van externe professionals 
aanspreken om gericht te ondersteunen.”

Mantelzorg start voor de zorgbehoefte 
“Mijn moeder is 75 jaar en fietst nog” zegt Greet. “Het is beter nu over 
de toekomst te praten zodat er al zoveel mogelijk uitgeklaard is voor 
er zorgen komen.” Of dat niet problemen maken is voor die er zijn? 
“Verzekeren gaat over voorkomen. Je gaat op zoek naar mogelijke 
scenario’s: zijn er broers, zussen? Kan je in het eigen huis blijven wo-
nen of is het toch beter een alternatief achter de hand te hebben? Het 
is belangrijk hierover te praten voor je in de zorgsituatie zit… dan ben 
je te veel betrokken. Als je vooraf het gesprek opent, brengt het rust. 
Als de situatie zich voordoet is er al voldoende onrust.” 

Circulair! Een jaarlijks gesprek
“Het is belangrijk om dit gesprek jaarlijks een plaats te geven. Er kun-
nen op een jaar zoveel factoren wijzigen. Een dochter kan een nieuwe 
partner ontmoeten en overwegen te verhuizen. Dat maakt mantel-
zorg veel minder vanzelfsprekend.”

“Vaak krijg ik te horen dat het voeren van deze gesprekken 
niet evident is. Mensen laten dit niet altijd toe en daarom is 
het goed dat de kwetsbaarheid een plek krijgt. Een gesprek 
als dit biedt een kader om intimiteit bespreekbaar te maken 
en de beweging in te zetten. We zijn te veel bezig met wat 
anderen over ons denken.”

“Ik ga steeds op zoek naar de manier waarop mensen ener-
gie krijgen, bij wie ze zichzelf durven te zijn. Naar wat er nodig is ook. 
Dat is de onbevangen rol die ik opneem, empathisch  luisterend zon-
der te oordelen.” 

Verlangen is van alle leeftijden
Is dat niet het grote misverstand rond mantelzorg? Te veel met de 
zorg bezig zijn, te veel gericht op de klachten, op het negatieve. 

“In het gesprek ga ik op zoek naar het fundamentele verlangen: wat 
wil je? En wat verlangen mensen van 75? Die willen mobiel zijn, on-
dernemen, leuke dingen doen. We kijken verder dan vandaag, we kij-
ken naar de stip op de horizon. Die wordt door het gesprek helderder.”

“Dat is de grote meerwaarde van het gesprek: we kijken naar angsten 
en bieden een antwoord zodat de angst niet alles overneemt. Het 
leven vertrekt niet van de zorg maar van de levensenergie. Ouder 
worden is niet per se negatief. Wij zijn geneigd om altijd de moeilijke 
weg te zoeken en dat hoeft niet altijd zo te zijn.
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Meer weten over DP Interior?
Altijd welkom in de belevingswinkel! 

Ambachtenlaan 26, 3300 Tienen

www.designpeeters.be

Ten huize van DP Interior

Een interieur waar je je echt thuis voelt? Of 
jouw zaak inrichten met een vleugje stijl en 
klasse? Dat is een kolfje naar de hand van 
DP Interior in Tienen. 

Louis: Waarom ontwikkel je dit, wat inspi-
reert jullie?
Steven Vanhoegaerden:  Op de achtergrond 
van de inkom zie je een schilderij. De kun-
stenares maakte het in de kleuren waarmee 
wij haar interieur vorm gaven.  Wij ontvangen 
onze klanten vooraan, zoals in een restau-
rant of een hotel. Daar heten we hen welkom 
en starten we de rondleiding en begeleiding.
Clo Casier: De showroom is ingedeeld als 
een huis: een leefruimte, uitgerust met zetels, 
accessoires; de eetkamer en de B2B-ruimte 
die volledig kan worden afgesloten met glas. 
Ideaal voor langere, intiemere gesprekken bv. 
in aanwezigheid van een architect. 
Steven: En een keuken. Ook daar ontmoeten 
we klanten. Bewust, want klanten moeten 
zich hier snel thuis voelen. 

Louis: Naast interieur is er ook een 
belangrijk deel exterieur.
Steven: Mensen leven steeds meer om en 
rond hun huis. Waarom moet design stop-
pen bij de terrasdeur? Zodra het buiten aan-
genaam wordt, gaat men vooral buiten leven. 
Dat buitenleven moet één zijn met het bin-
nenleven. Interieurinrichting en de tuin zijn 
vandaag nog te vaak 2 verschillende werel-
den. Wij verzoenen beiden. Wij doen niet aan 
interieur- of exterieurinrichting. Wij doen aan 
huisinrichting!

Louis: Clo, wat prikkelde je in je jeugd 
zodat jij vandaag hier staat?

Clo: Als kind was ik al met interieur bezig. Mijn 
slaapkamer wisselde vaak van look & feel. 
Mijn bed kreeg een andere plaats, de schil-
derijen werden nu eens links dan weer rechts 
opgehangen. Dat leerde mij combineren: wat 
gaat wel, welke kleuren gaan samen, …

Louis: En wat van de kleine Steven vinden 
we hier terug? 
Steven:  Ik zeg altijd dat ik meer verf in mijn 
papfles kreeg dan melk. Mijn grootvader be-
gon de zaak, mijn moeder nam ze over en 
zodra ik kon lopen, was ik er te vinden. Ik ben 
er in opgegroeid en verder doorgegroeid. 

Louis: Wat is jullie beste beslissing ge-
weest de laatste jaren?
Clo: Verhuizen van het centrum naar hier. 
Een nieuw gebouw, veel grootser. 
Steven: Vandaag staan we voor huisinrich-
ting en bieden we onze klanten een totaal-
pakket. Een goede beslissing want ons be-
drijf groeide de afgelopen jaren enorm. Een 
hele uitdaging was het, van de binnenstad 
naar de rand. Met de nodige twijfels… zullen 
de klanten ons volgen? Zullen ze ons nieuw 
concept begrijpen en aanvaarden?

Louis: Met welke vragen komen klanten 
hier aankloppen?
Clo:  We hebben een appartement; kan je ons 
helpen? En ja, dat kunnen wij! 
Steven: Wij zijn de therapeut voor het interi-
eur. Zoeken het evenwicht tussen de wensen 
van beide partners. De man heeft vaak iets 
van moet dit nu echt? Terwijl de vrouw er 
met passie en vol verwachting naar uitkijkt.  
Dat evenwicht vinden, is telkens een stevige 
uitdaging.

Louis: Hoelang zit ik hier? 
Clo: Het eerste gesprek is een kennisma-
kingsgesprek. We willen aanvoelen wie de 
klant is en wat zijn dromen zijn. En vooral; 
de klant moet het gevoel hebben dat wij hem 
kunnen helpen.

Louis: We komen bij  een lange houten 
tafel...
Steven: De Platienen tafel, een eigen realisa-
tie. Platienen is een samentrekking van Pla-
taan en Tienen. De tafel is gemaakt van de 
bomen die 98 jaar lang langs de Tiense ves-
ten stonden. We lieten de bomen eerst 3 jaar 
drogen om er nu meubels mee te maken. 

Louis: Wat maakt jullie enthousiast?
Clo: Op zoek gaan naar trends en deze crea-
tief vertalen in deze ruimte en op onze web-
site.  Maar het allerleukste is de creativiteit 
toepassen bij de inrichting van het huis van 
onze klanten.
Steven: Allemaal op maat van de klant. Niets 
is standaard, alles wordt gecreëerd. Zelf haal 
ik veel energie uit ons team. Het is dat team 
dat zorgt voor de ’good vibes’ in ons bedrijf. 
We hebben veel vergaderingen, luisteren 
naar de mensen. Niet om te controleren 
maar net om meer los te laten. We zien de 
goede kanten, geven complimenten en ver-
antwoordelijkheid.

Wij doen niet aan interieurinrichting. 
En ook niet aan exterieurinrichting. 

Wij doen aan huisinrichting!



De voordelen van de braindump
• Al jouw terugkerende gedachten aan to-do’s heb je inzichtelijk op 

papier (i.p.v. in je hoofd)

• Je kunt een concreet overzicht maken van je to-do’s

• Je denkt niet meer steeds ‘aan’ dingen, maar hebt ruimte om ‘over’ 
dingen na te denken

• Het helpt je beter te focussen op dat waar je wél graag je aandacht 
bij wil hebben

• Omdat er ruimte in je hoofd is, ontstaat er automatisch ruimte voor 
creativiteit, inspiratie en nieuwe ideeën

• Je ervaart minder stress

Alle bovenstaande voordelen zorgen ervoor dat je met meer rust, 
productiever kan zijn, meer resultaat behaalt en dus meer voldoening 
ervaart.

Je hoofd zit vol met allerlei dingen die je nog moet doen, met  
kopzorgen, met kleine onnozele dingen die blijven malen en 
draaien. Herkenbaar? Door dagelijks je hoofd leeg te maken met 
een braindump ervaar je minder stress en creëer je meer overzicht  
voor jezelf?

Een braindump, hoe gaat dat?
• Koop een boekje om notities in te maken of je hebt er wellicht nog 

ergens eentje liggen. Ook prima en dat heeft het voordeel dat het 
uitstelgedrag niet kan gaan opspelen.

• Zet je neer aan tafel, best op een vast moment per dag en zet een 
timer op 15 minuten.

• Schrijf nu alles neer wat er in je hoofd opkomt: gedachten, gevoelens, 
neigingen, verlangens, ... 

 Zonder oordeel. Zonder censuur.

• Ook al komt er niets, je blijft 15 minuten zitten.

• Maar je stopt ook na 15 minuten.

• En dat doe je elke dag.

wordt rustig 
Wie schrijft

Braindump
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Tips & tricks

Wie is B-Tonic?
Baloise Insurance is een verzekeraar die 
inzet op het fysiek en mentaal welzijn van 
iedereen. Zorgen voor jezelf en je gezond-
heid is echt belangrijk. Daarom creëerde 
Baloise Insurance met B-Tonic een ge-
zondheidscommunity, die je inspireert 
om gezond(er) te leven en meer te bewe-
gen op jouw ritme. ‘You go, we support!’. 

Jij doet het, B-Tonic ondersteunt je om de 
beste versie van jezelf te worden. Een en-
thousiast team van gezondheidscoaches 
inspireert je op vlak van mentaal welzijn, 
bewegen en gezonde voeding. Om je van-
binnen en vanbuiten goed te voelen in je 
vel. Zowel in je privé- als in je professio-
neel leven. 

Nu velen al maanden thuiswerken, is de 
kast met koekjes en andere vettige pret 
wel heel dichtbij. Dus eet je wel eens meer 
dan nodig.  Daarnaast is dit ook een héél 
stressvolle periode. Als we stress ervaren, 
grijpen we vaak naar wat vertrouwd en 
comfortabel aanvoelt, in de hoop dat het 
ons kalmeert én balanceert. En dat is spijtig 
genoeg veelal ongezonde voeding. Om je 
beter in je vel te voelen, helpen we je op weg 
met enkele tips & tricks zodat je die extra 
coronakilo’s snel achterwege kunt laten. 

(te) Streng diëten is nooit een goed idee. 
Je geeft je lichaam niet  de nodige energie 
dat het gewoon is én het is moeilijk om vol te 
houden. Door ineens te strikt te diëten, gaat 
je lichaam minder energie gebruiken en zelfs 
proberen je (vet)reserves te beschermen. 
Van zodra je terug meer gaat eten, ga je 
vooral ‘stockeren’ en krijg je het befaamde 
‘jojo-effect’.

Let op wat je wél eet! Kies voor volwaar-
dige voedingsmiddelen: noten, eiwitrijke 
voedingsproducten zoals yoghurt, platte 
kaas, kwark (ongesuikerd), fruit, groenten, 
volkoren granen. Deze geven je een lang, vol 
gevoel én je krijgt de juiste voedingsstoffen 
binnen. 

Doe kleine aanpassingen aan je voedings-
patroon. Wil je graag enkele kilo’s verliezen? 
Verander dat niet ineens je complete eetpa-
troon, maar begin met kleine dingen. Hou een 
week lang je eetpatroon bij in een schriftje of 
app, hierdoor word je bewust van wat je eet 
en kun je starten met kleine aanpassingen.  

‘Zondig’ bewust: kies bewust voor dat stukje 
chocolade of taart en negeer niet altijd je 
‘goestingskes’. Net door heel bewust te 
snoepen of te ‘zondigen’ en het feit dat het 
mag, zal je minder geneigd zijn om in een 
eetbui te belanden. Net door jezelf alles te 
ontzeggen, geef je sneller op!

80/20-aanpak: gezond genieten en jezelf 
regelmatig wat lekkers gunnen. 80% van 
je voeding is gezond en past binnen je 
dieet; 20% van wat je eet, is om jezelf te 
verwennen. Ga voor 80% gezonde voeding 
en 20% genieten.

Zet kant-en-klare gezonde snacks binnen 
handbereik klaar. Denk hierbij aan rauwe 
groenten met een gezonde dip, edamame 
boontjes of bananenbrood. Zo maak je het 
jezelf gemakkelijk om een gezonde keuze te 
maken als je weer in de keuken staat met een 
‘goestingske’.

Alles draait om regelmaat en timing. Zorg 
voor regelmaat in je eetschema en neem 
je ontbijt, lunch en avondmaal op vaste 
tijdstippen. Sla ook geen maaltijd over, want 
de kans is groot dat je gaat overcompenseren 
bij je volgende maaltijd.

Eerst water, de rest komt later. Probeer 
dagelijks minstens 1,5 liter water te drinken. 
Soms verwart ons brein dorst met honger, 
hierdoor hebben we de neiging om te 
eten terwijl we eigenlijk niet voldoende 
gehydrateerd zijn. Daarnaast werkt water 
ook honger stillend.   

Positieve afleiding: zet geen eten voor je 
neus, want dan eet je het meestal op. Hunker 
je toch echt naar eten, probeer dan iets 
anders te doen. Snel niet naar de koelkast, 
maar neem bijvoorbeeld een korte pauze en 
ga buiten even wandelen. Eens je terug bent, 
is dat hongerig gevoel verdwenen.

& keep moving: gezonde voeding en 
voldoende beweging gaan hand in hand. 
Sporten zorgt er tevens voor dat je alles 
beter onder controle houdt, het geeft een 
gelukzalig en gemotiveerd gevoel waardoor 
je jezelf minder verliest in eetbuien.

Weg met 
de coronakilo’s

Met dank aan B-Tonic. Op zoek naar meer inspiratie? 
Surf dan zeker eens naar www.b-tonic.be
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Lieven
Ik heb me tijdens de lockdown en de sluiting 

van de bibliotheken een E-reader aangeschaft 
en er is een nieuwe wereld voor me open-

gegaan. Ik heb nu een Kobo abonnement en 
wekelijks krijg ik een aanbeveling van 5 boeken 
uit het genre dat ik graag lees. Zo ontdekte ik 
al veel goede schrijvers. Bijkomend voordeel:  

geen gesleur meer met boeken tijdens het 
verlof om toch maar zeker te zijn niet zonder 

boek te vallen. Steeds voldoende lectuur bij de 
hand…

___
Er gaat niets boven een verse, licht gebakken 
tonijnsteak (1min. aan elke kant in een zéér 

warme grillpan) met  avocadosalade en lekkere 
huisgemaakte tartaarsaus.

___
Een fietstocht vanuit Poperinge naar en door 

het Heuvelland. Het is net alsof je in het  
buitenland aan het fietsen bent.

Inge
Het bovennatuurlijke, niet tastbare intrigeert 

me wel. Een aanrader in dit genre is zeker ‘Na 
dit leven’ van Eben Alexander over een neuro-
chirurg die in dit boek zijn bijna-doodervaring 

deelt. Zeer boeiend.
___

Ribbetjes op de BBQ en daarbij couscous 
met komkommer, maïs, paprika, rozijntjes, 

kikkererwten, olijfolie, zout, peper, basilicum en 
zelfgemaakte tzatziki. Dat is smullen!

___
Fietsen in de Weert (nabij Bornem), eventueel 
tot in Mariekerke of Sint-Amands (afhankelijk 

van de conditie).

Marc
Ik denk nostalgisch terug aan een strip van  
‘De Rode Ridder’. Misschien iets voor deze 

zomer?
___

Een gerijpte entrecote op de BBQ afgewerkt 
met een streepje olijfolie en zeezout, met sla 

en tomaat.
___

De Polders van Kruibeke, een krekengebied en 
het grootste overstromingsgebied van Vlaan-

deren. Leuk voor zowel fietsers als wandelaars. 
Bazel centrum is ideaal als culinair start- en 

eindpunt.

Lennert
‘Egopreneur. Ik zorg voor mezelf dus ik ben’. Dit 
boek van sportcoach Paul Van Den Bosch helpt 
je op weg naar balans in je werk, in je gezin en 

in elk ander domein van je leven.
___

Een recept van Pascale Naessens: verse vijgen 
met feta en pijnboompitten, olijfolie en peper.

___
Het Kravaalbos, dat zich uitstrekt over het 
grondgebied van Aalst (Meldert), Asse en 

Opwijk (Mazenzele).

Pieter
Ik lees vooral vakliteratuur , maar voor deze 

zomer ligt het boek ‘Het hoofd weegt zwaarder 
dan de benen, waarom hardlopen gelukkig 

maakt’ van Olivier Verhaege klaar op de  
leesplank.

___
Martini met Schweppes en een grote ijsblok. 

Bijna niemand van mijn vrienden kent het, maar 
iedereen is enthousiast als ze het voor  

de eerste keer drinken.
___

Vorige jaar heb ik de Kalmthoutse Heide leren 
kennen, ik ben er ondertussen al meermaals 

geweest. Een zeer mooie bestemming. 
Dichter bij huis ga ik graag naar de 
Bourgoyen-Ossemeersen in Gent.

Nathalie
‘Michelle Obama, een biografie’ geschreven 
door Liza Mundy. Een boeiend portret van 

de eerste zwarte first lady van de Verenigde 
Staten van Amerika.

___
Langoustines met een heerlijke rosé wijn of 

frisse rode wijn.
___

Voor mensen die van natuur, rust en stilte 
houden is de regio ‘Burg-Reuland - Ouren’ zeer 
aantrekkelijk. Bij Ouren ligt een drielandenpunt 
waar de grenzen tussen België, Duitsland en 

Luxemburg samenkomen.

Nieuwsgierig als we zijn schoven we ze 3 vragen onder de neus. Lees je mee?

1. Welke boekentip heb jij voor de 
Plus++klanten?

2. Wat is jouw geliefkoosde zomers 
etentje? En welk drankje hoort daar bij? 

3. Welke onbekende Belgische parel  
kan jij Plus++klanten aanraden als 
ze eropuit trekken voor een dagje 

ontspanning in eigen land?

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur

Ad-vice

Adfinas

Kantoor Stevens

Zomersetipsvan je Plus++ makelaar

Ad-vice
De Waele Adviesgroep
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Anne-Catherine
Ik geniet altijd van de boeken van Tom Lanoye. 

Zijn schrijfstijl vind ik bijzonder aangenaam. 
Ook het boek ‘Was ik nu 20, 30 of 40’ van  

Valerie Eyckmans heb ik in één ruk uitgelezen. 
Ten slotte is het boek van Lienke De Jong 

“Dear good morning” ook een leuke tip. Het zet 
aan tot een sportievere levensstijl.

___
Lekker lang aperitieven met veel hapjes, kleine 
Italiaans getinte gerechten zoals een eenvoudi-
ge bruscetta met tomaat en basilicum. Lekker!

___
Voor mensen die graag wandelen (intussen zijn 

dat er veel ;-) ), is het Buitengoor, een gebied 
vlakbij het Zilvermeer, een aanrader. Superfijn 
om met kinderen te doen, want die vinden de 

drassige omgeving natuurlijk geweldig.  
Laarzen aanbevolen dus!

Jan
‘Dare to jump. Je droomleven begint buiten je 
comfortzone’ van Cedric Dumont, basejumper 

en coach van topsporters. 
___

Een frisse Duvel en een lekkere barbecue, 
klassiek maar o zo lekker.

___
Achter vele hoekjes schuilen pareltjes, het is 

aan ons om ze te ontdekken.

Greet
‘Holistisch helen, het pad van genezing’ van 

Dennis van Mittenburg
___

Verse aardbeien zijn voor mij hét zomers genot
___

Het verdronken land van Saeftinghe

Toon
‘Wielerman, in de kop van de koers’ van de 

hand van Renaat Schotte. Een amusant boek 
met leuke verhalen dat je niet in 1 keer moet 

uitlezen maar telkens ter hand kan nemen als 
je even tijd hebt.

___
Salade met spek, geitenkaas, gebakken appel 

en honing.
___

Wortel-Kolonie, een prachtige plek om  
te wandelen en te fietsen.

Sarah
Onlangs kocht ik een boek van een familie uit 
Kalmthout ‘Het duurzame gezin’. Geen lucht, 
geen zware theorie, geen geiten-wollen-sok-
ken-info, maar zeer concrete voorbeelden die 
een verschil kunnen maken voor onze planeet 
en de generaties na ons. Het is een boek waar 
je op vele vlakken iets van opsteekt (voeding, 
kleding, je woning, je tuin, …) en dat nog lang 

nazindert.
___

Zodra de temperaturen stijgen, lusten velen wel 
een ijsje. De allerlekkerste maak je natuurlijk 

zelf. Niet ingewikkeld, wel gezonder. Geen 
smaak- en kleurstoffen, geen toegevoegde 

suikers.  
Voor een perfect én gezond waterijsje heb je 

slechts twee ingrediënten nodig: water en fruit.
Ik varieer graag met lekkere fruitsoorten en 

verschillende lagen kleur: framboos, aardbei, 
braambes, kiwi, pruim, watermeloen, kersen, 

perzik, … (eventueel verse kruiden mee te 
mixen, zoals basilicum of munt).

___
De kabelbaan Cordoba in Heuvelland werd 

meer dan 60 jaar geleden gebouwd om twee 
bergen met elkaar te verbinden. De zetellift 

biedt een uniek panoramisch uitzicht op Heu-
velland en de wijngaarden. Bij goed weer kan je 
de Vlaamse kust of de IJzertoren zien en kan je 

piepen over de Noord-Franse grens.

Wim
Het levensverhaal van L’Ermite de Resteigne

___
Winegums na duurtrainingske van 100km 

fietsen
___

Het natuurgebied in Resteigne, wandeling van 
14km

Nele
Op vakantie is het steeds fijn om even weg 
te dromen bij één van de romans van Nora 

Roberts.
___

Een lauw slaatje van gegrilde kip in combinatie 
met vers fruit smaakt altijd.

___
De natuur rond de meren van l’Eau d’Heure 

was een mooie ontdekking.

Ilse
Spijtig genoeg geen leeskriebels, dus ik moet 

een tip schuldig blijven.
___

Een eenvoudig maar lekker slaatje met kippen-
blokjes, ananas, sla, worteltjes, tomaten, eitje 

en vinaigrette.
___

Initiatie golf in Kampenhout, gelegen op het 
mooiste plekje van de regio, nl. de Wildersedreef, 

een dreef met dubbele rij platanen. De lessen 
zijn laagdrempelig en iedereen is  

welkom. Nagenieten kan op het terras van bras-
serie The Loft, met uitzicht op het golfterrein.

D’hooge3

Wim Van Hecke Zakenkantoor

Confideo Verzekeringen
Groep Penneman, part of Plusassur

Kegels & Van Antwerpen

Kantoor Stevens E. en Zn Verzekeringen

Zakenkantoor Vanhoof

van je Plus++ makelaar

Wim Van Hecke Zakenkantoor
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Ten huize van versmarkt Van Eccelpoel

Een smakelijke 
tandem van traditie

en innovatie

Benieuwd naar meer Van Eccelpoel?
De unieke sfeer van de versmarkt  

ervaar je best bij een bezoek.  

Het adres: 
Lierseweg 26, 2200 Herentals. 

Of ga een kijkje nemen op 
www.vaneccelpoel.be

Jef & Lawrence
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Het verhaal van versmarkt Van Eccelpoel 
begint zo’n zeventig jaar geleden. In 1948 
opent Leontine Pelsmaekers een winkeltje. 
Kwaliteit, enthousiasme en vakkennis zijn tot 
vandaag nog steeds de drie kernwoorden. 

Het vernieuwende concept van de versmarkt 
werd in 2020 bekroond met de Shop Design 
Award. Tijd voor een babbel met Lawrence 
Vechter en Jef Van Eccelpoel, kleinzonen van 
Leontine.

Louis: Wat is het verschil met Colruyt, 
Delhaize of Carrefour?
Jef: Kijk naar die handtassen daar. Dat ver-
wacht je toch niet meteen? Van Eccelpoel is 
geen supermarkt, maar een belevingswinkel.  
Met de verkoop van die handtassen steunen 
we een armoedebestrijdingsprogramma in 
Madagaskar.  Maar de handtassen zijn ook 
mooi en kleurrijk. Zoiets krijgt een centrale 
plaats in de winkel.  Men komt niet alleen om 
eten en drinken te kopen maar ook om te be-
leven en te genieten.

Louis: Jullie gaan op zoek naar 
authentieke producten in Italië en Spanje, 
maar ook lokaal. 
Lauwrence: Neem bijvoorbeeld de Holle-
beekhoeve, een ambachtelijke producent 
van melkproducten. Van melk over yoghurt 
tot ijs. En vooral, prachtige ijstaarten: top-
kwaliteit en schitterend versierd. We werken 
graag met hen samen en vertellen hun ver-
haal ook aan onze klanten.

Louis: Hoe durf je die investeringen doen? 
Jef:  Na 72 jaar was de vorige winkel hele-
maal versleten. We hadden de keuze tussen 
renoveren of nieuwbouw. We opteerden voor 
nieuwbouw op zijn Van Eccelpoels: iets to-
taal anders dan wat mensen gewoon zijn. 

Louis: Wat van jullie ouders nemen jullie 
mee bij het ondernemen?
Lawrence: De zorg voor klanten en mede-
werkers onthield ik van mijn mama. Men-
sen moeten zich goed voelen in hun job. De 
service naar klanten is ons met de paplepel 
ingegeven.
Jef: Mijn vader was beenhouwer én somme-
lier. Hij leerde me de zorg voor producten en 
het belang van voortdurend op zoek te gaan 
naar kwaliteit. Steeds beter willen doen, om 
de klant elke dag te verrassen. 

Louis: Koen, jij bent de sommelier van het 
huis?
Koen: Inderdaad, al vele jaren bezig met het 
selecteren en proeven van wijnen. Ook hier 
op de manier eigen aan het huis: onze eigen 
insteek, met passie en bezieling.

Louis: Heb je een lievelingswijn? 
Koen: Mijn lievelingswijn is de wijn waarvan 
ik die dag het meest genoten heb. Ik heb wel 
een voorkeur voor bepaalde druiven, voor de 
Syrahdruif onder meer. 

Louis:  Welke wijn degusteren we?
Koen: Een wijn uit onze eigen selectie, geïn-
spireerd door onze eigen smaakvoorkeur en 
met respect voor de wensen van onze klan-
ten. Deze Custoza Superiore, Albino Piona 
2019 is daar een voorbeeld van; een wijn uit 
de omgeving van het Gardameer, samenge-
steld door een bevriende wijnboer, exclusief 
voor Van Eccelpoel. 
Custoza is een kleine appellatie DOC en bot-
telt uitsluitend  witte wijn. De klimatologische 
invloed van het Gardameer is belangrijk net 
als de morenebodem. Ook de druiven zijn 
vooral lokaal. De smaak wordt gekenmerkt 

door het frisse karakter en de lichte kleur is 
opvallend. 

Louis: Jef en Lawrence, wat was het 
leukste moment sinds de opening van de 
nieuwe winkel?
Lawrence: Tijdens de eerste coronagolf ver-
telden klanten spontaan dat winkelen bij Van 
Eccelpoel een verademing was, gemoede-
lijk en zonder security. Mits het houden van 
afstand kon men hier toch nog aangenaam 
keuvelen. Dat waren zeer leuke momenten.  
Jef: De opening van de nieuwe winkel. De 
klanten waren benieuwd, maar ook bezorgd: 
het blijft toch aangenaam, niet te chique? Bij 
de opening voelde je meteen dat het goed 
zat, je hoorde het en je zag het op de ge-
zichten. Het was nieuw maar het bleef Van 
Eccelpoel!

Louis: Nog plannen voor de toekomst?
Lawrence:  Vooral verder doen. Bij Van 
Eccelpoel koop je geen producten, je komt 
hier om te beleven. Niets is leuker dan 
klanten die zeggen dat ze hier een leuk 
moment hadden.
Jef: Er zijn nog wel wat plannen. De oude 
winkel willen we integreren in de nieuwe win-
kel. Daar komt onze nieuwe, open bakkerij. 



Met veel warmte en respect
gaan wij in de ontmoeting met jou

>>>>>>>

Ontmoeten is het sleutelwoord in de relatie tussen de 
Plus++makelaar en zijn klanten. Dat doen we graag op een 
informele manier met veel warmte en respect. Op een event, 
bij een natje en een droogje bijvoorbeeld. Maar evenzeer in de 
huiselijke omgeving bij jou thuis of bij ons op kantoor. Zo leren 
we onze klanten beter en breder kennen.

En kunnen we passender adviseren. Omdat we precies weten wat 
voor een klant belangrijk is, vandaag en morgen. Advies dat veel 
ruimer gaat dan louter verzekeringsadvies.

Voorkomen is beter dan genezen
Een Plus++makelaar verzekert dan wel, toch wil hij in eerste instantie 
voorkomen. Omdat voorkomen zoveel beter en goedkoper is dan 
te moeten genezen. Daarom ontwikkelden we onder de naam 
ComfiPlus een netwerk van duurzame, professionele diensten, 
exclusief voor onze Plus++klanten.  Deze diensten leggen de 
klemtoon op preventie maar bieden eveneens steun bij onderhoud 
en urgentie. Momenteel kan je bij jouw Plus++makelaar terecht voor 
preventief advies rond zorg en wonen.

ComfiPlus zorg: de zorg voor comfort en gezondheid
Greet, onze welzijnscoach ondersteunt de zorgvragen en -noden 
van Plus++klanten. Tijdens het jaarlijks gesprek brengt zij jouw 
vragen en noden rond welzijn en gezondheid gedetailleerd in 
kaart. Daarbij heeft ze extra aandacht voor de mantelzorger en zijn 
gewenste ondersteuning. In dit ‘intieme’ gesprek vertrekt Greet 
steeds vanuit de overtuiging dat het beter is tijdig over de toekomst 
te praten zodat er al zoveel mogelijk uitgeklaard is voor er mogelijk 
zorgen ontstaan. In de loop van het gesprek biedt zij waar mogelijk 
eerstelijnsondersteuning.

Voor meer gerichte ondersteuning kunnen we met Plus++ ons netwerk 
van externe professionals aanspreken. Zo kunnen specifieke noden 
ondersteund worden door een ervaren zorgregisseur van Mederi, 
onze zorgpartner. En in geval van urgentie kan je 24/24 uur terecht 
bij een vlot bereikbare dienst die jouw dringende zorgvragen 
opneemt.

ComfiPlus wonen: een optimale conditie voor je woning(en)
Je woning is meer dan het dak boven je hoofd, het is je thuis. Je 
woning hoort op elk moment in topconditie te zijn. En dat vraagt 
best wat inspanning  en energie. Omdat slijtage steeds op de loer 
ligt, kan je maar beter preventief handelen. Of kleine problemen 
meteen aanpakken, voor ze groter worden. Precies daarom is er 
ComfiPlus Wonen. 

Jaak, onze wooncoach  zorgt ervoor dat jij zorgeloos geniet van je 
woning. Samen met jou voert hij een jaarlijkse check-up uit van de 
woning. Zo komen potentiele problemen snel aan de oppervlakte, 
nog voor ze zich manifesteren.

Wil je een stap verder gaan dan kan je voor jaarlijkse controle en 
onderhoud terecht bij ons netwerk van externe specialisten. Daarbij 
passeren alle gevoelige plaatsen van je woning de revue. Denk maar 
aan sanitair, verwarmingsketel, dakgoten, waterleiding, sloten, … En 
als het ondenkbare dan toch gebeurt, is er nog steeds onze 24/24 
uur bereikbare interventiedienst.

Financieel comfort, vandaag en morgen
Belgen parkeren 14 miljard extra op spaarboekjes, titelde De 
Standaard begin april 2021. In totaal stond er in februari van dit 
jaar 297,9 miljard euro spaargeld op Belgische gereglementeerde 
spaarrekeningen.  En op de zichtrekeningen van alle Belgen samen 
staat er momenteel meer geld dan op die spaarrekeningen. 

De verklaring daarvoor hoeft men niet ver te zoeken: de historisch 
lage rentevoeten die momenteel gelden. Het rendeert dus nog 
amper om geld naar een spaarrekening over te brengen. Vandaag 
is de situatie niet anders, integendeel, steeds meer is er sprake van 
negatieve rentevoeten.

Ben jij ook één van die vele honderdduizenden Belgen die eigenlijk 
te veel geld op hun zicht- en/of spaarrekening staan hebben? 
Bij gebrek aan een beter alternatief? Of maak jij je zorgen over 
je levenscomfort na de pensioengerechtigde leeftijd? Omdat je 
pensioenbedrag behoorlijk lager zal liggen dan je laatste loon?
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Misschien heb je nog wel een grote droom 
die je wil waarmaken? Een tweede verblijf 
bijvoorbeeld? Definitief gaan genieten van de 
gulle zon in één of ander zuiders land? Een 
exclusieve oldtimer? Hoe zorg je er voor dat 
je ultieme droom realiteit wordt?

Of nog, stel dat je morgen komt te overlijden. 
Het is niemand toegewenst. Zo’n vroegtijdig 
overlijden heeft gevolgen. Voor de 
levensstandaard van je gezin bijvoorbeeld, 
en heel concreet het maandelijkse inkomen 
ervan. Hoe zit het dan voor de achterblijvers? 
Kunnen ze de financiële krimp aan? Zijn hun 
dromen dan nog haalbaar?

Welke vragen je ook hebt, welke dromen 
je ook koestert, met het concept Plus++ 
Finance garanderen de Plus++makelaars 
professionele ondersteuning op maat bij het 
uittekenen van jouw financieel comfort. 

Op eigen benen?
Je gaat samenwonen of huwen? Plant de 
aankoop van een woning? Ook in die gevallen 
kan je steeds bij je Plus++makelaar terecht 
voor nuttige en noodzakelijke tips. En dat geldt 
ook als je op eigen benen staan anders wil 
invullen. Bijvoorbeeld door een eigen zaak te 
beginnen. We helpen je met plezier en kunde 

De Plus++app

Goed nieuws, de Plus++app is er! Exclusief voor onze Plus++klanten.
Vanaf nu ben je altijd en overal Plus++! En ben je op elk moment op de hoogte van het reilen en zeilen in de Plus++wereld. 
Een greep uit de inhoud:
•  Nieuwsberichten, heet van de naald als dat nodig is
•  Een handige kalender, zodat je steeds weet wat Plus++ voor jou in petto heeft
•  Een overzicht van het Plus++aanbod en de voorstelling van het unieke Plus++dienstennetwerk
•  Het Plus++schadeteam en hoe het snel en efficiënt te contacteren

En natuurlijk heeft ook jouw Plus++makelaar zijn stekje op onze app. Zo kan hij je snel specifieke kantoorinformatie bezorgen.

Je hebt de Plus++app nog niet geïnstalleerd op je mobiele  
telefoon? Stuur dan snel een mailtje naar info@plus-plus-plus.be  
en we bezorgen je meteen de nodige informatie en  
jouw persoonlijke inloggegevens. Doen dus!

op weg. Met het Plus++ Professional Starter 
pakket dat inspeelt op de wensen en noden 
van hij of zij die werk maakt van de uitbouw 
van een eigen zaak. Wij luisteren graag naar 
jouw droom en geven advies op maat.

Extra’s voor zelfstandigen en zaakvoerders
We ontwikkelden een unieke Plus++scan 
rond de ‘wettelijkheid van de onderneming’ 
en gaan zo na waar jouw bedrijf staat op 
het vlak van regelgeving, vergeleken met je 
concullega’s. Onze welzijnsscan personeel 
focust dan weer op het mentale en fysieke 
welzijn van je medewerkers. Regelmatig 
nodigen we je uit voor sector overschrijdende 
netwerkmomenten.

Een netwerk van ‘specialisten’ rondom je 
Plus++makelaar
Wij adviseren over het volledige pakket 
van verzekerings- en financiële producten. 
Maar daar stopt het niet. Onze aandacht 
voor preventie is groot omdat we meer dan 
wie ook beseffen dat tijdig handelen grote 
problemen kan uitsluiten.
We helpen je ook graag op weg rond heel 
veel verschillende thema’s die je nauw 
aan het hart liggen. Daartoe bouwden we 
een professioneel netwerk uit van externe 
specialisten. Bij hen kunnen we terecht voor 

advies rond thema’s die iets verder weg 
liggen van onze kerncompetenties. Of we 
brengen jou in contact met de juiste specialist 
voor het beste advies. En dat kan over heel 
wat thema’s gaan: van zorgvolmacht over 
fiscaliteit, schenkingen en erfenissen tot en 
met legaten waarin een plaats is voorzien 
voor een goed doel.

Het jaarlijkse contactmoment met je 
Plus++makelaar is het ideale moment 
om al je vragen op tafel te leggen. De 
tijd die we nemen en inplannen voor ons 
jaarlijks contact, beschouwen we als een 
kernwaarde van ons aanbod. Benut het dus 
ten volle. 

Uiteraard hoef je dat moment niet af te 
wachten. Aarzel dus niet om snel contact 
met je vertrouwde Plus++makelaar op te 
nemen. Hij maakt graag tijd voor je om in 
een ontspannen sfeer en genietend van 
een heerlijk kopje Plus++koffie met jou van 
gedachten te wisselen.

>>>>>>>

Gloednieuw
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Buurman Antwerpen is een werkplaats en 
winkel voor hergebruik van materialen. 
Wat ooit afval was krijgt hier een tweede 
leven. Het is de bijdrage van Eva en Minne, 
twee jonge Antwerpse architecten, aan een 
duurzame wereld.  

Louis: Ik zie hout, hout, hout. Wat doen 
jullie?
Minne Warmenbol: We creëerden een 
materialenhal met gerecupereerd hout 
als belangrijkste ingrediënt. Deze platen 
bijvoorbeeld zijn perfect nieuw maar de 
producent heeft van een grote plaat maar 
een deel nodig, dus zaagt hij er steeds 50 cm 
af. Dat restant belandde tot voor kort in de 
container. Nu halen wij deze resten op.

Louis: Ook boomstammen?
Minne: Dit zijn boomdelen van de platanen 
die langs de Leien stonden. Ook langs de 
Gedempte Zuiderdokken werden deze 
winter 62 bomen geveld. Het plan was die te 
verbranden  voor biomassa. Wij redden ze en 
laten ze in planken verzagen via een sociaal 
project bij Natuurpunt. Wij werken graag 
en vaak samen met de sociale economie. 
Omdat circulaire en sociale economie hand 
in hand gaan.

Louis: Wie zijn de klanten?
Minne: Heel divers. Een mevrouw om de 
hoek die wekelijks een paar platen komt 
halen, schrijnwerkers die met gerecupereerd 
hout werken, doe het zelvers die verbouwen, 
mensen die graag hun eigen meubeltjes in 
elkaar timmeren... 

Louis: Ik kan die planken bewerken bij 
Buurman?
Minne: Deze stapel planken is bestemd  
voor de mensen die ons steunden bij onze 
growfundingcampagne. Zij hebben recht op 
een incentive naar keuze, bvb. één van deze 
planken. Binnenkort komen zij hun plank hier 
bewerken. We hebben een team van mensen 
die onze werkplaats runnen en workshops 
geven. Ook voor mensen die bij manier van 

spreken nog nooit een schroevendraaier in 
hun handen hadden. 

Louis: Wat maakt dat jullie kiezen voor 
circulair en duurzaam? 
Minne: Het  idee was er al langer, de concrete 
invulling vroeg heel wat tijd en denkwerk. 
Tot we in contact kwamen met Buurman 
Rotterdam en daar gingen kijken. Daar vielen 
alle puzzelstukjes in elkaar en wisten we: dit 
is het.

Louis: Van waar die passie voor hout? 
Minne: We hebben veel liefde voor 
natuurproducten. Voeg daar het besef aan 
toe dat we veel, nog bruikbare materialen 
dumpen. Bij de inrichting van mijn kot, 
was de Kringwinkel al mijn belangrijkste 
inspiratiebron. Het moet niet nieuw zijn om 
goed te zijn. Het zat dus al langer in mijn 
bloed. 

Louis:  En dan zet je de stap, enkel met een 
inspirerend voorbeeld uit Nederland.
Minne: We hebben onze achtergrond als 
architect mee: je denkt oplossingsgericht, 
je kent de bouwsector. En we hebben een 
ruim netwerk. Ik maakte vroeger ook al 
meubeltjes en wist dat er bij elke vorm van 
houtbewerking een grote afvalstroom is. 

Containers vol met overtollig hout, waar 
men niet mee bezig is omdat het niet de 
corebusiness is. 

Louis: Hier zijn ook een aantal vrijwilligers 
aan de slag?
Minne: Zij vinden het fijn om met hun handen 
te werken.  Dat doen Eva en ik ook graag. 
Helaas gaat onze tijd momenteel naar de 
organisatie en het verder uitbouwen van 
het netwerk.  Dus zijn onze vrijwilligers zeer 
welkom. Wij leren van hen,  zij leren van ons.

Louis: Een aantal vrijwilligers zijn mensen 
die het moeilijker hebben om werk te 
vinden…
Minne: Voor hen is het een stap op weg 
naar een ‘gewone job’. Door hier te werken, 
ontdekken ze hoe het voelt om hun 
beschermende cocon te verlaten. Het gevoel 
iets te realiseren is voor hen belangrijk. Zo 
bouwen zij aan hun zelfvertrouwen. 

Louis: Welke droom heb je nog Minne?
Minne: Van Buurman een warme, circulaire 
plek maken waar dagelijks mensen over 
de vloer komen. Een plek die andere 
steden inspireert. Wat zou het mooi zijn als 
hergebruik de standaard wordt.  

Louis: Wat is je fijnste Buurmanervaring? 
Minne: We zijn blij wanneer we een 
organisatie kunnen overtuigen om kritisch 
naar hun afvalstromen te kijken. Of die 
stromen dan naar ons komen of niet maakt 
minder uit. Het gevoel iets in beweging te 
zetten, dat is waar we het voor doen.

Ten huize van Buurman Antwerpen

Waar afval een 
tweede leven krijgt

Meer weten over  
Buurman Antwerpen?

Ga eens een kijkje nemen op 
www.buurmanantwerpen.be  

Of loop eens langs 
in de materialenhal, Kalverstraat 10, 

2060 Antwerpen.
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& dichtbij
Kijken

Reading between the lines - Borgloon: deze doorkijkkerk is 10 meter 
hoog en bestaat uit 100 op elkaar gestapelde lagen staalplaat. De spe-
ciale constructiewijze zorgt ervoor dat het landschap altijd zichtbaar 
blijft doorheen de kerk, zowel vanop afstand als van dichtbij. De kerk is 
hierdoor wel aanwezig, maar ook afwezig in het landschap. 
www.borgloon.be/pit-gijs-van-vaerenbergh-reading-between-
the-lines

Het Museum voor Natuurwetenschappen - Brussel is een museum 
dat je eens bezocht moet hebben. Blikvanger zijn de 30 complete 
exemplaren van de iguanodons van Bernissart. Verder ook nog de 
mammoet van Lier (het grootste mammoetskelet van België), het 
oudste gekend wiskundig voorwerp (het Ishango-beentje) en de 
neanderthalers van Spy. 
www.naturalsciences.be

Basilieken: die van Koekelberg kennen we allemaal. De Heilig Bloed-
basiliek in Brugge wellicht ook. Maar wist je dat België officieel 28 
basilieken telt? Van Dadizele en Dendermonde, over Mechelen en 
Halle tot Saint Hubert en Villers-devant-Orval. Wat dacht je van een 
basiliekenroute? Annex stadsbezoek? 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_basilieken

De waterval van de Bayehon - Longfaye: er is inderdaad niet alleen 
Coo. De cascade du Bayehon is een 9 meter hoge waterval en ligt in 
een diep ingesneden boskloof op een hoogte van 510 meter. Het is 
voor kajaksporters  de hoogst bevaarbare waterval in België.

Campo Santo, het ‘Père Lachaise’ van Gent: de katholieke Gentse 
bourgeoisie plantte op deze begraafplaats prachtig gebeeldhouwde 
praalgraven en familiekelders neer. Deze oase van rust is de laatste 
rustplaats van tal van Gentse beroemdheden als Jan Hoet, Luc De 
Vos, Marc Sleen en Wilfried Martens.

Verbeke Foundation - Stekene: voor tal van Plus++klanten geen on-
bekende. Het was immers de locatie voor ons nationaal Plus++event 
in 2019. Met zijn 12 hectare natuurgebied en zijn 20.000 m² overdekte 
ruimten is de Verbeke Foundation één van de grootste privé-initiatie-
ven voor hedendaagse kunst in Europa. Een plaats waar achter elk 
van de vele hoekjes iets te beleven valt. 
www.verbekefoundation.com

Doen

Alpacawandeling - Bocholt: na een korte uitleg over het gedrag van 
de alpaca’s en de do’s-en-don’ts, vertrek je met twee alpaca’s voor 
een mooie wandeling in de bossen van Kaulille. Ideaal voor gezinnen. 
www.alpacaboerderij.be

Le Ninglinspo - Aywaille: een bergrivier(tje) in België? Jawel! De loop 
van de Ninglinspo daalt van 420 naar 170 meter, is 3 kilometer lang 
met een gemiddeld verval van 8%. De wandeling langs het riviertje 
is één van de mooiste die je in de Belgische Ardennen kunt doen.  
Genietend van de schoonheid van de natuur, de watervalletjes, de 
avontuurlijke paden en het wilde karakter. 

Leisteengroeve van Morépire - Bertrix: daal - uitgerust met een 
helm - af en ontdek het wonderbaarlijke werk van de “scailtons”, de 
Ardense mijnwerkers. Verken de gigantische, met explosieven gecre-
eerde zalen van 8000 m³, de galerijen, rails en wagentjes die getuigen 
van het industriële verleden. 
www.aucoeurdelardoise.be/nl

Railbike - Tessenderlo: fietsen op het spoor is uiteraard ‘not done’. 
Behalve hier. Je start aan het station van Tessenderlo en ‘spoorfietst’ 
naar het Albertkanaal in Ham over een traject van 4 kilometer door 
het groene, afwisselende landschap van de Kempense dennenbos-
sen. 
www.toerismetessenderlo.be/railbike/

De Lommelse Sahara: deze grote zandvlakte heeft veel weg van 
een miniatuurwoestijn. Maar er zijn ook helderblauwe meertjes, hei-
destroken en fris geurende naald- en loofbossen. Wil je de Sahara 
vanop 30 meter hoogte bekijken? Beklim dan zeker de uitkijktoren!  
www.toerismelommel.be/zienendoen/sahara/

Uilenwandeling - Buggenhout: wandelen met een uil op de hand kan 
je doen in het prachtige bos van Buggenhout. Een unieke ervaring, ze-
ker als er kinderen in  het gezelschap zijn. Kinderen vanaf 6 jaar mogen 
met een kleine uil op de hand wandelen. 
www.uilenranch.be

Vakantie zonder grenzen is ook deze zomer nog geen veilige optie. Dus is rondcirkelen in 
eigen land een mooi alternatief. Weg van de platgetreden paden en de grote mensenmassa’s. 
Op zoek naar rust of avontuur, met of zonder de (klein)kinderen. Het kan, ook in België. We 
maakten een hoogst eigenzinnige en erg gevarieerde selectie. Van het rustige kijken, over 
het actieve doen tot het spannende durven. 

Verrassend  

Kijken. Doen. Durven.
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Je hebt zelf een boeiende, nagenoeg onbekende locatie of activiteit ontdekt? En je wil dit delen met de andere Plus++klanten? 
Laat het ons dan weten. Stuur een mailtje naar info@plus-plus-plus.be. Of beter nog post een foto op één van onze sociale mediakanalen: 
Facebook (@plusplusplusmakelaar) of Instagram (@plusmakelaars).

Durven

Indoor Sky Diving - Charleroi: vliegen als een vogel zonder uit een 
vliegtuig te springen. Het kan vlakbij de luchthaven van Charleroi in 
de vrije val simulator. Het aparte gevoel van een vrije val wordt gere-
construeerd in een windtunnel van zeventien meter hoog,  de hoogste 
van Europa. 
www.airspaceindoorskydive.be

Wavekarten in Cadzand: inderdaad, karten op het water. Je zit zelf 
aan het stuur, bepaalt dus zelf het tempo  en je vaart met twee of drie 
over de golven van de Noordzee. Onder begeleiding van deskundige 
instructeurs. Een andere manier om zon, zee en golven voor de kust 
van Cadzand en Knokke te (her)ontdekken.  
www.facebook.com/Wavekarting/

Suppen en riverbiken op de Dender - Dendermonde en Aalst:  bij 
suppen peddel je, staand op een plank op het water. Maar het kan ook 
zittend of op de knieën. In Dendermonde, op de Oude Dender. Alleen 
of met familie of vrienden. Want je kan ook kiezen voor de megasup 
voor acht personen of de tandemsup voor vier personen. In Aalst, op 
diezelfde Dender, is het nog leuker. Daar kan je fietsen op het water met 
een riverbike: een fiets bevestigd op een SUP (Standing Up Paddling) 
board. Als je kan fietsen en een beetje gevoel voor evenwicht hebt, kan 
je ook riverbiken. De start is niet altijd feilloos, maar eens je snelheid 
hebt is het niet moeilijk om evenwicht te vinden en te houden.
www.toerismedendermonde.be/product/1068/stand-up-pad-
dling-op-de-oude-dender; www.outsideraalst.be

Ziplinen in Durbuy: ziplinen doe je aan een kabelbaan met een ka-
bel of met een heel lang, niet uitrekbaar touw. Je vliegt letterlijk van 
punt naar punt op verschillende hoogtes met snelheden tot 70 km/u. 
Deze Mega Zipline is de langste van de Benelux. Circa één kilometer 
lang, verdeeld in drie verschillende routes. Tijdens het zippen zijn er 
twee overstapplaatsen waar je overgaat op een nieuwe route. Als je 
op zoek bent naar een forse adrenaline stoot is dit zeker een aanrader. 
www.adventure-valley.be/nl/park/activiteiten/mega-zipline
n

Flyboarden - Wevelgem: flyboarden is een watersport waarbij je 
hoog boven het  water voortbeweegt. Je staat op een lat (flyboard) 
waarop aan de onderkant twee korte straalpijpen zijn gemonteerd. 
Deze zijn via een lange waterslang verbonden met een jetski die ge-
bruikt wordt als waterpomp. De kracht van de jetski zorgt ervoor dat 
een volwassen persoon makkelijk 15 meter hoog kan vliegen. 
www.vijverhof.be/nl/flyboard-vlaanderen

Lommelse Sahara

Suppen

Alpacawandelen Ninglinspo

Flyboarden

Ziplinen
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Plus++ - Eikenstraat 90 - 2840 Rumst - info@plus-plus-plus.be

www.plus-plus-plus.be

 @plusplusplusmakelaar -  plusmakelaars

ABR Verzekeringsgroep, part of Plusassur
Zwijndrecht
www.abr.be

Ad-vice
Lokeren
www.ad-vice.be

Adfinas
Asse
www.adfinas.be

Confideo Verzekeringen
Hasselt - Tongeren
www.confideo.be

De Waele Adviesgroep
Kaprijke - Brugge -  
Sint-Denijs-Westrem
www.dwag.be

D’hooge3

Sint-Niklaas
www.dhooge3.be

Zakenkantoor Flos BV, part of Plusassur
Haasdonk

Groep Penneman, part of Plusassur
Kieldrecht
www.groeppenneman.be

Janssen en Janssen Verzekeringen
Brasschaat
www.plus-plus-plus.be/nl/ 
janssen-en-janssen-verzekeringen

Kantoor Stevens
Essen - Wuustwezel
www.kantoorstevens.be

Kegels & Van Antwerpen
Antwerpen
www.kegelsvanantwerpen.be

Stevens Verzekeringskantoor 
Kalmthout 
www.stevensverzekeringen.be

Wim Van Hecke Zakenkantoor
Ertvelde
www.wimvanhecke.be

Zakenkantoor Vanhoof
Kampenhout
www.zkvanhoof.be


