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Beste Plus++klant

Het jaarboek ‘2022” is inmiddels helemaal uitgelezen. 365 pagina’s vol met leuke en minder leuke, boeiende 
of verrassende verhalen. 2022 was zeker geen grand cru jaar: de coronapandemie amper achter de rug of het 
apenpokkenvirus dook op. Maar vooral de oorlog in Oekraïne beheerste het jaar 2022. Het onmogelijk gewaande, 
werd bittere realiteit: een grootschalige oorlog in Europa. Een menselijke tol bleef ons gelukkig bespaard, maar 
elk van ons heeft de gevolgen moeten ervaren: de energiecrisis zorgde voor nooit geziene prijzen voor gas en 
elektriciteit. Helaas, niks wijst erop dat er snel een einde aan het conflict komt. De kans is dus erg groot dat we ook 
in 2023 nog lang zullen moeten ‘vechten’ tegen te hoge prijzen voor energie.

Voor Plus++ was 2022 wel een erg geslaagd jaar. We mochten immers 5 kaarsjes uitblazen. Dat deden we samen 
met onze klanten op de zomerdrinks van de Plus++kantoren. Wat deed het deugd om na 2 jaar corona-embargo 
eindelijk weer samen met jullie op een informele manier te kunnen genieten van een hapje en een drankje, vaak 
onder een stralende zon. Deze ontmoetingen maakten glashelder waar Plus++ voor staat: een warme gemeenschap 
van makelaars en trouwe klanten, die zowel zakelijk als privé erg goed met elkaar opschieten. Waar ernst en plezier 
hand in hand gaan. 

Dé gebeurtenis van 2022 voor de Plus++community was ongetwijfeld het aanplanten van ons eigen Plus++bos in het 
Oost-Vlaamse Stekene. Een jaar lang werkten we samen met jullie, onze partners en de vrijwilligers van Natuurpunt 
naar het eigenlijke plantmoment toe. Beste klant, zonder jullie was dit nooit gelukt! Zonder jullie financiële steun 
hadden we dit bos nooit kunnen financieren, zonder jullie enthousiasme bij het planten waren we er nooit in geslaagd 
om ruim 1.500 bomen en struiken in recordtempo in de grond te krijgen. Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat 
we verderop in dit magazine nog eens uitgebreid terugkijken op dit plantmoment. Bedankt voor jullie enthousiasme, 
jullie niet aflatende inzet bij het planten. Hartverwarmend om dit te mogen meemaken. Samen zorgden we voor 
ruim 1,5 ha. nieuw en robuust bos in Vlaanderen. Zo leveren we een substantiële bijdrage aan het terugdringen 
van de CO2 uitstoot. We volgen de evolutie van ‘ons’ bos uiteraard van kortbij op en nodigen jullie te gepasten tijde 
graag uit om samen met ons te ontdekken hoe 1.500 bomen en struiken langzaam uitgroeien tot een volwaardig 
bos.

Als jullie dit magazine in handen krijgen, zijn we volop bezig met het schrijven van het jaarboek ‘2023’. Ook dit jaar 
willen we jullie verrassen met tal van boeiende, interessante en leuke initiatieven. De ‘kiemen’ hiervoor zijn reeds 
geplant, de voorbereidingen volop bezig, dus jullie horen snel van ons. De invulling zal dan wel nieuw en onverwacht 
zijn, de rode Plus++draad verandert niet: de band met jou, onze klant, verstevigen, uitdiepen en vooral koesteren. 
Uiteraard zakelijk, maar meer nog op informele momenten. Samen kunnen genieten daar gaat het voor ons om. 
Dus… tot snel!

Van harte
Jouw Plus++makelaar

‘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.

Tips en intenties van de Plus++medewerkers

Veilig fietsen

Het Plus++bos

De (aparte) rechtsbijstand

Kleine intenties maken het verschil

Inhoud



Neem je dromen mee de dag in.

Geniet van elk moment, groot en klein. 

Laat nieuwe dingen toe,  
zonder het verleden overboord te gooien. 

Ga je eigen weg! 

Volg je intuïtie en laat je door niemand inhalen.
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Filip
Adfinas - Delgo

1. Vriendschapsbanden die wat 
verwaterd zijn terug proberen aan te 

halen. Opnieuw contact zoeken en zorgen 
dat er afgesproken wordt. 

2. Vermits - naar het schijnt - de meeste 
dromen bedrog zijn, wens ik iedereen 

dat ze de zon in hun hart kunnen laten, 
kunnen genieten van hemelsblauwe lucht; 
dat het water niet te diep is en dat mooie 
dagen maximaal gewaardeerd worden. 
3. Ik ben 5 dagen naar Lapland geweest 

en kan dit iedereen aanraden.  
5 dagen helemaal afgezonderd, compleet 

weg van de beschaving en gewoon 
genieten van al het moois dat de natuur 

ons te bieden heeft.

Inge
Plusassur Lokeren

1. Mijn eigenheid bewaren en tegelijk 
met een open geest in het nieuwe jaar 

staan. Iets meer bewegen, gecombineerd 
met een goede voedingsbalans.

2. Financiële verbeteringen: 
weg met de hoge inflatie,

weg met de hoge energiefacturen,
weg met de hoge brandstofprijzen!
3. Ontdek in de lente het glooiende 

landschap van Borgloon te voet of op de 
fiets. Combineer dit met een bezoekje 

aan De Stroopfabriek  
(www.stroopfabriek.be). Streekgebonden 

gerechtjes kun je proeven in  
De Smaakfabriek.

Jasmin
Concordia Kegels & Van Antwerpen

1. Mijn vrije tijd beter besteden. Vooral 
meer lezen en wandelen.

2. Dat ze eens hun comfortzone proberen 
te verlaten.

3. De stoomtrein in Maldegem.

Nadia
D’hooge3

1. Nog meer genieten van mijn gezin, 
familie en vrienden, voor het te laat is...
2. Neem tijd voor jezelf en geniet met 

volle teugen van het leven!
3. Een weekendje weg hoeft niet 
altijd ver te zijn. In Limburg kan je 

veel leuke dingen doen. Een uitstapje 
naar Borgloon met het prachtige 

doorkijkkerkje bijvoorbeeld. Laat je dan 
zeker ook eens culinair verwennen  

in ‘t Johannietershuys vlakbij de 
zwevende kapel.

Marijke
D’hooge3

1. Na 1,5 jaar werken aan ons 
nieuwe huisje wil ik in 2023 meer tijd 

spenderen met mijn gezin. Vooral leuke 
herinneringen maken en genieten van de 

kleine dingen.
2. Ik wens jullie fijne lang-in-je-pyjama-
met-dikke-sokken-en-lekker-eten-en-

drinken-dagen toe.
3. Geniet van alle vrije en leuke 
momenten. Of dit nu een lange 

vakantie in het buitenland is, een lekker 
restaurantje in de buurt of een avondje 

Netflix & chillen. Genieten, genieten, 
genieten! Wie graag geniet van de 

natuur kan steeds ons Plus++bos gaan 
bezoeken in de Stekense bossen en 
dit combineren met een hapje en/of 

drankje in het vlakbij gelegen restaurant 
Boskafeeke. Mij zal je daar regelmatig 
tegenkomen met mijn gezin aangezien 

ik (letterlijk) om de hoek woon :-)  
Tot snel?! 

Nicolas
Adfinas - Delgo

1. Meer genieten van het leven.
2. Een goede gezondheid.
3. Genieten van het leven!

Nele
Zakenkantoor Wim Van Hecke

1. Proberen om elke dag ergens 
dankbaar voor te zijn. Er zit in elke dag 

iets goeds!
2. Genoeg zelfvertrouwen om het 
eigen pad te blijven volgen en te 

kunnen weerstaan aan de druk van de 
maatschappij. Vertrouwen om gewoon 

jezelf te kunnen zijn.
3. Hoewel ik normaal hypes niet echt 
volg, kan ik een padelinitiatie echt wel 

aanbevelen. Misschien ben je er achteraf 
ook wel door gebeten?

Mario
Zakenkantoor Wim Van Hecke

1. Meer loslaten en wat meer leren 
genieten.

2. Plus++ staat voor transparantie dus 
dit is net wat wij iedereen toewensen in 
welke  privé of professionele relatie ook.
3. Elke tip die je krijgt, van wie dan ook, 
is sowieso een plus++ in je persoonlijke 

beleving. Alvast deze tip: wat vaker neen 
zeggen en wat meer tijd voor jezelf 

vrijmaken.

Katrien
Plusassur Zwijndrecht

1. Vele mooie momenten verzamelen 
met mijn familie. 

2. Probeer voor jezelf af en toe een 
beetje me-time te nemen. Want 

iedereen heeft af en toe nood aan een 
beetje tijd voor zichzelf. Dit kan door 
ieder op zijn eigen manier ingevuld 

worden: een mooie wandeling maken, 
ruim de tijd nemen voor een bad, een 

wijntje drinken met vrienden…
3. Onlangs een mooie wandeling 

gedaan in de bossen van Merksplas. 
Zeker en vast de moeite voor wie van 

bos en natuur houdt.

Anja 
Plusassur Haasdonk

1. Tijdens de coronajaren was er veel 
tijd voor quality time met het gezin. 

Voor 2023 zou ik graag af en toe eens 
willen terugdenken aan die tijd en 

opnieuw wat extra quality time plannen 
met mijn gezin.

2. Ik wens alle Plus++klanten de energie 
om in elke situatie het positieve te blij-
ven vinden! Met een positieve instelling 

zal het jaar 2023 zeker en vast een 
topper worden.

3. Ik zou alle Plus++klanten willen 
aanraden om af en toe eens offline te 
gaan; weg van alle digitale en sociale 

media. Een maaltijd met het gezin, een 
wandeling door het bos met je gelief-
de, een avond gezelschapspellen met 

vrienden… Focus op elkaar en deel 
het moment met elkaar in jullie eigen 
‘verhaal’. En vergeet niet het te ‘liken’ 
door bij een volgend offline moment 

herinneringen op te halen.

2023 is al volop uit de startblokken geschoten als je dit onder ogen krijgt. Maar dat kan de Plus++medewerkers en -medewerksters 
niet beletten om hun intenties en tips voor 2023 met jou te delen. En uiteraard laten zij niet na om ook jou - gewaardeerde Plus++ klant - 
op een originele manier het allerbeste toe te wensen voor dit nieuwe jaar.

Dit zijn de vragen die we hen voorschotelden:

1. Wat is jouw persoonlijk goed 
voornemen voor 2023?

2. Wat wil jij de Plus++klanten 
graag wensen voor 2023?

3. Welke tip(s) wil en kan jij  
meegeven aan de Plus++klanten?

De wensen, intenties  
en tips van de Plus++medewerkers
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Fiets je elke dag van en naar het werk? 
Gebruik je de fiets enkel om lokale 
boodschappen te doen? Of ben jij één van 
de vele mooi-weer-fietsers? Welk type 
fietser je ook bent, zorg steeds voor je 
eigen veiligheid en comfort. 

Wat zegt de wet?
Verlichting (geldig voor alle soorten 
fietsen):
•  alleen ’s nachts of als het zicht beperkt is 

tot 200 meter;
•  vooraan: wit of geel licht; achteraan: rood 

licht, moet vanop 100 m zichtbaar zijn;
•  vaste of losse fietsverlichting; knipperend 

of permanent brandend.

Naast de algemene verplichtingen zoals 
goed werkende voor- en/of achterremmen 
en een bel die tot op 20 m hoorbaar is 
gelden er specifieke verplichtingen:
•  Gewone fiets: witte reflector vooraan 

en rode achteraan, twee reflecterende 
stroken op elke band (of twee zijdelingse 
reflectoren per wiel), twee gele of oranje 
reflectoren per pedaal.

•  Koersfiets of mountainbike: reflectoren 
zoals bij een gewone fiets, MAAR die 
zijn alleen verplicht ’s nachts of als de 
zichtbaarheid minder dan 200 m is. Indien 
de fiets spatborden heeft, moet hij wél 
permanent uitgerust zijn met een witte 
reflector vooraan en een rode achteraan.

•  Kinder-, vouw- of minifiets: (minstens) één 
goed werkende rem, reflectoren zoals bij 
een gewone fiets, enkel verplicht ’s nachts 
of als de zichtbaarheid minder dan 200 m is.

•  Een driewieler (bakfiets, mindervaliden-
fiets): indien één voorwiel en twee 
achterwielen: witte reflector vooraan, 
twee rode achteraan. Indien twee 
voorwielen en één achterwiel: twee witte 
reflectoren vooraan, één rode achteraan. 
Twee reflecterende stroken op elke band 
(of twee zijdelingse reflectoren per wiel), 
twee gele of oranje reflectoren in elke 
pedaal.

De speedpedelec is een geval apart 
en daar gelden dan ook bijzondere 
vereisten:
•  16 jaar oud zijn en in het bezit van een 

rijbewijs AM (bromfiets 45 km/uur), 
rijbewijs A (motorfiets) of rijbewijs B 
(auto).

•  ingeschreven zijn bij de DIV en voorzien 
van een SP-nummerplaat.

•  een fiets- of bromfietshelm is verplicht, 
de slapen en het achterhoofd dienen 
beschermd te zijn.

•  de verkeersregels voor bromfietsers zijn 
van toepassing.

•  geen kinderen jonger dan 3 jaar vervoeren. 
Kinderen tussen 3 en 8 jaar kunnen 
vervoerd worden mits een geschikt 
beveiligingssysteem.

•  Verzekering: als de trapondersteuning 
aangehouden blijft, ook bij snelheden 
boven 25 km/uur, is er geen speciale 
verzekering vereist. De familiale BA-
verzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) 
is dan voldoende. Als de speedpedelec 
zich autonoom kan voortbewegen 
zonder trapondersteuning, dan is een BA-
verzekering bromfiets vereist.

Wat vraagt het comfort?
Veilig en comfortabel fietsen, dat is toch de 
bedoeling? Denk dan ook aan dit:
Voor je fiets:
•  Zadel: stevig vastgezet op de juiste hoogte.
•  Stuur: stevig vastgezet, iets hoger dan het 

zadel.

•  Banden: goed opgepompt, geen scheuren, 
uitstulpingen of afgesleten loopvlak.

•  Ketting: goed gesmeerd, met ongeveer  
1 cm speling.

•  Elektrisch fietsen? Ook je batterij heeft 
onderhoud nodig, misschien zelfs 
speciale winterzorg. Vergeet dat niet.

Voor jezelf
•  Hoewel een fietshelm enkel verplicht is 

voor wie met een speedpedelec rijdt, is 
het aan te raden steeds een fietshelm te 
dragen. Zorg er wel voor dat je helm goed 
passend en onbeschadigd is.

•  Draag fluorescerende en/of reflecterende 
kledij/accessoires. Ze ben je beter 
zichtbaar in het verkeer. Overdag vallen 
fluokleuren meer op dan andere kleuren, 
in het donker zorgen de reflecterende 
delen ervoor dat je al van veel verder 
zichtbaar bent. Een fluohesje dragen is 
dus altijd een goed idee, ook overdag!

•  Schrikt slecht weer je niet af, kies dan voor 
een waterafstotende buitenlaag van je 
kledij. Nog belangrijker is de binnenvoering 
van de fietskleding. Die moet ervoor 
zorgen dat regendruppels niet in de jas 
geraken, terwijl zweetdruppels wel hun 
weg naar buiten vinden. 

•  Op een fiets kan je heel wat spullen 
vervoeren. Kies in dat geval voor stevige, 
waterdichte fietstassen op maat van het 
beoogde gebruik.

Op zoek naar de optimale verzekering voor je (elektrische) fiets of speedpedelec? 
Contacteer dan snel je Plus++makelaar. Hij geeft je vakkundig advies op maat!

Er werden nooit meer fietsen verkocht als de afgelopen jaren. En dat merk je; in de binnensteden, bij zonnig weer langs de rustiger 
fietsroutes en elke dag langs de vele fietssnelwegen die Vlaanderen ondertussen rijk is.

Eén van de uitgangspunten bij de 
opstart van Plus++ - ondertussen ruim 
5 jaar geleden - was de ambitie om de 
werking van alle Plus++kantoren zo veel 
mogelijk te verduurzamen met als doel 
maximaal klimaatneutraal te denken en 
te handelen. Vele stappen in die richting 
werden reeds gezet, op elk kantoor, door 
elke zaakvoerder en medewerker. Maar 
daar wilden we het niet bij laten. We 
wilden graag een extra bijdrage leveren. 
En dus kozen we ervoor om een heus 
Plus++bos te financieren. Met de steun 
van onze medewerkers, klanten en 
partners zijn we in dat opzet geslaagd.  

Zaterdag 19 november was het dan 
eindelijk zover. Samen met ruim 
150 klanten hebben we meer dan 
1.500 inheemse bomen en struiken 
aangeplant in het Oost-Vlaamse 
Stekene. 

Bedankt iedereen!
Heel veel dank voor jullie steun, zowel 
financieel als bij het planten zelf. Ontzettend 
leuk om te zien hoe een weiland op amper 
een uur tijd werd omgetoverd tot een pril 
bos. Andermaal blijkt dat Plus++ niet alleen 
een economisch gegeven is maar zeker 
en vast ook een maatschappelijke functie 
heeft, gedragen door een fantastische en 
gedreven Plus++community. Met zijn allen 
dragen we op deze manier ons steentje bij 
tot een klimaatneutrale samenleving.

Yes, we can!  

Yes, we did! 1,5 ha nieuw bos, samen goed voor meer dan 1.500 bomen!

Samen met Natuurpunt Waasland Noord

Van in het prille begin konden we op elk moment rekenen op de vele vrijwilligers van 
Natuurpunt Waasland Noord. Op onze vraag om samen een bebossingstraject op 
te starten, zegden zij meteen en overtuigd ja. Zij kozen de juiste inheemse bomen 
en struiken, zodat ons bos divers en daardoor ook robuust is. Wat een veel betere 
bescherming biedt tegen stormen, ziekten en andere plagen. Zij coördineerden het 
graven van de plantgaten, gaven advies bij het aanplanten zelf en zorgden voor de 
catering na het planten. En, uitermate belangrijk, diezelfde vrijwilligers zorgen voor het 
toekomstige beheer en onderhoud van ons Plus++bos. 

Je kan hen volgen en steunen via hun website (www.panneweel.be) of via Facebook 
(www.facebook.com/natuurpuntwaaslandnoord).

Het Plus++bos is een feit!

Bronnen: www.veiligverkeer.be 
en www.touring.be

Veilig en comfortabel
de fiets op
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Extract uit de ludieke speech van Plus++collega Raf D’hooge, zaakvoerder 
van het Plus++kantoor D’hooge³ in Sint-Niklaas

Van harte welkom op deze eerste maar hopelijk niet laatste bos-plant-dag van 
Plus++. Hiermee willen wij graag duidelijk maken dat we echt wel bezig zijn met 
‘duurzaamheid’ en ‘duurzaam denken’. Samen met jullie, proberen we op deze 
manier onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

We proberen dat uiteraard ook dagelijks te doen in onze praktische werking, maar 
door vandaag samen met jullie allemaal jonge bomen in de grond te steken, maken 
we echt een verschil. 

Zonder bomen kunnen we niet. Echt niet! Bomen halen CO2 uit de lucht, geven ons 
zuurstof en zorgen voor regen. Bomen en bossen zorgen tevens voor een veilige 
omgeving, een veilige plek voor andere planten en dieren. Bossen ondersteunen ons 
werkelijk bij het tegengaan van de klimaatveranderingen. 

In de jaren 80 reeds schreef en zong een aimabele Vlaamse zanger een lied met de 
titel ‘Laat ons een bloem’. Ik citeer enkele zinnen:

‘Dit is een lied voor de mensen die zorgen / Dat morgen de mensen al dood zullen zijn
Dit is een lied voor de doden van morgen / Begraven, bekist in een stenen woestijn
Laat ons een bloem en wat gras dat nog groen is / Laat ons een boom en het zicht 
op de zee
Vergeet voor een keer hoeveel geld een miljoen is / De wereld, die moet nog een 
eeuwigheid mee

Beste mensen , dankjewel voor jullie enthousiasme en voor jullie groene aandacht. 
Ik wens jullie veel boom-plant-plezier!

1. Veiling en verkoop van nestkastjes
Om het Plus++bos te financieren staken 
makelaars en medewerkers de handen uit 
de mouwen. Samen maakten ze van ruim 
60 vogelnestkastjes unieke tafereeltjes, 
kleine kunstwerkjes. Aan creativiteit geen 
gebrek in het Plus++team. Dat wisten ook de 
klanten te waarderen. Tijdens zomerdrinks, 
jaarmarkten tot zelfs een Indian Summer 
Drink werden de gepersonaliseerde 
nestkastjes geveild. Dat leidde soms tot 
hevig tegen elkaar opbieden, maar daar 
kunnen wij alleen maar blij om zijn.

2. De steun van de Plus++makelaars 
en hun partners
Ook alle Plus++makelaars deden hun duit 
in het ‘bos-zakje’. Net als onze partners 
Baloise, Aedes en Volvo Van Kasteren, Sint-
Niklaas en Dendermonde.

3. Een lekker ontbijt als start
De inwendige mens versterken, dat is echt 
wel nodig als er 1.500 boompjes geplant 
moeten worden. Dus werd de dag gestart 
met een stevig, gevarieerd en vooral lekker 
ontbijt. 

4. Op weg naar het plantgebied
Aangepast gekleed en voorzien van een 
spade trokken we samen naar het eigenlijke 
plantgebied. Gelukkig bleef de regen uit. 
Terplekke werden we verwelkomd door 
de vrijwilligers van Natuurpunt en een 
reportageploeg van TV Oost. 

5. Aan de slag
Onder het goedkeurend oog van de 
mensen van Natuurpunt en met de hulp 
van gedeputeerde Riet Gillis (in Oost-
Vlaanderen bevoegd voor onder meer 
milieu en natuur, klimaat en energie 
en mobiliteit) en schepen Pieter De 
Witte (bevoegd voor o.a. natuur) van de 
gemeente Stekene gingen de Plus++klanten 
enthousiast aan het planten. Niet één 
boompje, maar veel boompjes vonden de 
weg naar het plantgat. Hartverwarmend 
om te zien hoe men ondanks het minder 
goede weer bleef verder planten. Nog geen 
twee uur later hadden alle boompjes en 
struiken een besteming.

6. Onthulling permanent bord
Na gedane arbeid wachtte nog een kort 
officieel en deugddoend moment: de 
onthulling van het permanent bord. Elke 
wandelaar in de Stekense bossen weet 
nu dat deze 1,5 ha aangeplant werd door 
de Plus++makelaars, hun klanten en hun 
partners.

7. Nakeuvelen
Het harde werk en de minder aangename 
temperaturen maakten dat de kom 
dampende soep erg gewaardeerd werd. De 
liefhebbers konden ook genieten van een 
fris wijntje of een lekker glas Gageleer, een 
biologisch, donkerblond bier gebrouwen 
met gagel uit natuurgebied De Liereman in 
Turnhout.

Het Plus++bos 
van idee tot aanplanten
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Bart Van Humbeeck | Rita De Schepper | DCO Boekhouding| De Bule Veerle | Francois Steven | Macharis

| André & Marjan Vandergucht | Yvan De Leeuw | Alvert De Leeuw | Jeanine De Maeseneer | Ludo

Rochette | Patrice De Clippele | Heuninckx Michel | Van Roeyen Freddie | Colin | Els Snoeck | Jean

Pierre Van Eeckhout | Diligencia advocaten | Blontia | Roesems | Wim Van de Putte | Vanderstappen |

Everaert | Van de Winkel Hilde | Willocx Wim | Goedgeboer | Johan De Vos | Yves Van de Steen |

Coomans | Dirk Deweerdt | Matthias Sergoigne | Evelien Verdoodt | Fabri - De Troch | Pieter Fierens |

Maarten Van Avermaet | John Vereman | Van den Broeck - Vander Smissen | Vermeiren | Van Hoydonck

| Stevens | Buyens Monique | Jasper Notebaerd | Nabarro | Nancy Lösken | Santon | Wietse Cornelis |

Marc Janssens | Verberckmoes Freddie | Verberckmoes Jurgen | Stoop Nancy | De Maayer Johny |

Tonny De Schepper |Fam. Verspecht | Droogendijk | Johan Jacob | Willaert Eddy

Apere Hugo | Luc Dias | Anja Mechlinck |Vandriessche Gino | Barsegheyan Sedrak | Habraken Yves |

Verberckmoes Gunther | Lambin |Ann Penneman | Luc Vandenbrande | Scheerders Jan | Lippens Karin |

Hendrik Franki | Deman Rudi - Lorez Suzanne| Van Rentergem Kurt - Vermeire Carine | Van Hecke Henri -

Leclercq Marie | Verhaege Roger | Mondelaers Patrick | Martens Annie | Pisman Kathleen | Van Hyfte

Frank - Thienpondt Yelva | Derycke Michel - Mechelinck Caroline| Van Hecke Wim - De Naegel Ann| Tom

De Baere | Stefan Audenaert | Luc Van Geysel | Patrick Ryckaert | Dieter Burm | Luc Roovers | Rudy

Cantens | Everaert | Deman Philip - de Sloover Marieke | Brood+ | D’hooge Laurens | Martens - Ferket

| Baes Invest | Kwadibo | Van Laethem | Regis Style | Van Der Kruisen - Laureys | Louis Geudens | De

Smet Paul | Van Huyfte – Thienpondt | Demon – Lorez | Derycke – Mechelinck | Brendonck – Alyn |

Deman-Desloovere | Bramo | Verschoren – Ivens | Vindevogel Etienne

Bedank t !

Sint-Niklaas & Dendermonde

Het overkomt iedereen wel eens, zich tekort gedaan voelen. De 
oorzaken kunnen heel divers zijn: schade aan de wagen omdat 
een automobilist zijn voorrang meent te kunnen nemen terwijl 
hij van links komt, een tak van een boom van de buurman die 
op jouw serre valt. Of nog: je bestelling bij dat online-bedrijf die 
maar niet arriveert.

Veelal is het zo dat het ‘slachtoffer’ niet over de mogelijkheden en/
of de kennis beschikt om voor zijn of haar rechten op te komen. Of 
er wordt toch een advocaat geraadpleegd, die stelt dat de inzet van 
de zaak zodanig beperkt is dat de advocatenkosten hoger zullen 
uitvallen dan de waarde van de te recupereren gelden.

Een rechtsbijstandverzekering heeft vele voordelen
Nog steeds kennen onvoldoende mensen het bestaan en 
de voordelen van een rechtsbijstandsverzekering. Deze kan 
bestaan uit een extra luik bij de autopolis of bij de zogenaamde 
familiale polis, maar kan ook een volledig op zichzelf bestaande 
verzekeringspolis zijn.

De voordelen zijn talrijk: de verzekeraar tracht in eerste instantie 
een regeling met de tegenpartij uit te werken. Wanneer dit niet lukt 
(of wanneer men zich nog steeds tekort gedaan voelt) kan de zaak 
behartigd worden door de advocaat van je eigen vrije keuze en op 
kosten van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Dit is niet alleen mogelijk wanneer iemand zich tekort gedaan 
voelt, maar ook wanneer andere mensen (of de overheid) menen 
dat zij - ten onrechte - iets van iemand te vorderen hebben. Ook 
dan is het inschakelen van de rechtsbijstandverzekering zeer goed 
mogelijk. Niet alleen voor de ‘gewone’ rechtbanken, maar ook 
voor de politierechtbank en onder bepaalde voorwaarden zelfs 
voor de correctionele rechtbank. In het onfortuinlijke geval dat 
er een dagvaarding wordt betekend, wordt de minnelijke regeling 
uiteraard overgeslagen en mag men rechtstreeks beroep doen op 
een advocaat.

Ook goed om weten is dat de onderschrijver van een rechtsbij-
standsverzekering ook recht op bijstand van een advocaat heeft 
wanneer een dagvaarding terecht is. Want ook dan is er nood aan 
een goede bijstand en verdediging, opdat de gevolgen van een 
daad tot een strikt minimum beperkt blijven en er zeker geen on-
recht wordt aangedaan.

Beter een aparte rechtsbijstandverzekering
Los van het feit dat - onder bepaalde voorwaarden - een aparte 
rechtsbijstand een belastingvermindering tot 40% van de premie 
(die hiervoor geplafonneerd wordt op € 310) kan impliceren, heeft 
deze aparte rechtsbijstandverzekering bij een gespecialiseerde 
maatschappij nog tal van andere voordelen:
•  Steeds een onpartijdige oplossing, zelfs als de tegenpartij bij 

dezelfde verzekeraar is verzekerd.
•  Inzet van een gespecialiseerd team met veel ervaring.
•  Ruimere dekking. Een uitbreiding rechtsbijstand bij een andere 

verzekering beperkt de bijstand tot schade samenhangend met 
die specifieke verzekering. Een aparte rechtsbijstandverzekering 
neemt veel meer geschillen op.

•  De verzekerde bedragen zijn hoger. Niet onbelangrijk want 
gerechtelijke procedures slepen meestal niet alleen lang aan, de 
kosten lopen ook hoog op.

Ook goed om weten
•  Wanneer je feiten begaat met een voertuig dat niet het jouwe is, 

vraag dan na of de eigenaar het extra luik rechtsbijstand erbij 
heeft genomen. Je geniet dan evenzeer van die rechtsbijstand, 
want de polis heeft betrekking op het voertuig en niet alleen op 
de eigenaar.

•  Andersom, indien je als eigenaar opteerde voor het luik 
rechtsbijstand op je voertuig, geniet elke bestuurder die met dat 
voertuig rijdt van die bijstand.

•  Van belang is de vraag of de polis bestond op het moment van 
het (schadeverwekkend) feit: je hebt recht op bijstand als de polis 
actief was op het moment van het feit, zelfs als die niet meer 
actief is op het moment dat je gedaagd wordt. 

•  Eveneens andersom, je hebt geen recht op bijstand als je niet 
beschikte over een polis rechtsbijstand op het moment van  
het feit.

Contacteer je vertrouwde Plus++makelaar voor het afwegen 
van de diverse formules, hun voordelen en hun kosten.

De troeven van een 
(aparte) rechtsbijstandsverzekering

Met dank aan Tom Cielen, Reyns Advocaten

Bedankt!



14 I Mijn Verhaal  Mijn Verhaal I 15

Een Plus++makelaar in de kijker 
Wim Van Hecke, zaakvoerder Zakenkantoor Wim Van Hecke

Bedrijfsleiders kunnen, net zoals andere categorieën van 
zelfstandigen en werknemers een aanvullend pensioen opbouwen. 
Het initiatief gaat dan uit van de vennootschap waarin de 
bedrijfsleider actief is. Deze financiert het plan ook. De premies 
die voor zo een ‘Individuele PensioenToezegging’ (IPT) worden 
betaald, zijn fiscaal aftrekbaar, maar niet onbeperkt. Ze moeten 
voldoen aan de zogenaamde ‘80%-regel’. Hetzelfde geldt voor 
groepsverzekeringen voor bedrijfsleiders.

Deze 80%-regel bepaalt dat premies slechts fiscaal aftrekbaar zijn 
voor zover het wettelijk en aanvullend pensioen samen niet meer 
bedraagt dan 80% van de laatste normale bruto jaarbezoldiging.

In 2021 werd beslist om het wettelijk pensioen voor zelfstandigen 
aanzienlijk te verbeteren. Voordien werd het berekende 
zelfstandigenpensioen naar beneden toe gecorrigeerd met een 
correctiecoëfficient. Die werd in 2021 afgeschaft. Hierdoor zal 
de berekening van het wettelijk pensioen voor zelfstandigen voor 
jaren vanaf 2021 gelijklopen met de berekening van het wettelijk 
pensioen voor werknemers. 

Het wettelijk pensioen is een belangrijke parameter in deze 
80%-regel. Het was dus afwachten hoe de fiscus de berekening 
van het wettelijk pensioen in de 80%-regel zou aanpassen naar de 
toekomst toe. Het spreekt dan ook voor zich dat als het wettelijk 
pensioen in de 80%-regel stijgt, er mogelijk minder aanvullend 
pensioen opgebouwd kan worden met fiscaal voordeel.

In de 80%-regel werd tot nu het wettelijk pensioen van de 
zelfstandige forfaitair geschat op 25 % van de normale bruto 
jaarbezoldiging van het berekeningsjaar, rekening houdend met 
een minimum en een maximum. In deze berekening werd geen 
rekening gehouden met een eventuele gemengde loopbaan (als 
werknemer en als zelfstandige) van de zelfstandige bedrijfsleider.

Op 31 maart 2022 publiceerde de fiscus een circulaire waarin  
wordt bepaald hoe het wettelijk pensioen in de 80%-regel moet 
berekend worden. Het wettelijk pensioen moet vanaf nu berekend 
worden in functie van de loopbaan en het sociaal statuut vóór en 
vanaf 2021:

Wim en zijn team vonden een nieuwe stek in het centrum van 
Ertvelde. Een nieuwe locatie, met behoud van het originele 
gedachtengoed. Daarover hadden we met Wim een fijne babbel.

Dan toch zelfstandig verzekeringsmakelaar en bankagent
“Hoewel ik uit een ‘nest’ van zelfstandigen kom en mijn vader en 
moeder een ‘zakenkantoor’ uit het niets hadden opgebouwd, was 
het voor mij geen evidentie om voor het zelfstandigenstatuut te 
kiezen”, zo steekt Wim van wal. “Het is pas toen mijn moeder ernstig 
ziek werd dat ik toegezegde. Maar ook dan nog met de nodige 
voorzichtigheid; ik startte met een jaar loopbaanonderbreking bij 
Assubel (nu Allianz).” Of het de goede keuze was? Enthousiast 
knikt Wim van ja. “Doorheen de jaren kon ik uitgroeien tot een 
gedreven zelfstandige, met aandacht voor het opzetten van 
een kwaliteitsvolle organisatie en het aansturen, begeleiden en 
motiveren van medewerkers. Maar zorgeloos is het nooit, ieder jaar 
nieuwe uitdagingen.”

Van Rieme naar Ertvelde
“Vandaag ben ik tevreden met de beslissing om naar Ertvelde te 
verhuizen, maar vooraf was er heel wat scepsis in mijn omgeving”, 
mijmert Wim. “Bij mijn ouders voelde ik een grote bezorgdheid. 
Begrijpelijk, want ik verliet het dorp waar het voor hen allemaal 
begon. Ook van klanten kreeg ik aanvankelijk verontruste vragen. 
Nu is dat helemaal gekeerd en hoor ik dat we goed hebben 
geanticipeerd op de steeds grotere kantoren en toch in de nabijheid 
zijn gebleven.” 

Hier zit dus een tevreden man? “Inderdaad, ik ben supercontent 
dat ik de switch maakte”. Ertvelde oogt dynamisch. “Ja, het is heel 
bruisend” bevestigt Wim, “ik moet opletten dat ik niet te hard van 
stapel loop. Als ik zou netwerken zoals ik dat in Rieme deed, is 24 
uur per dag onvoldoende. Ik werd wat selectiever, vertrek meer 
vanuit warme contacten met persoonlijke klik, opstart van jonge 
zelfstandigen, screening van kmo’s, waardegedreven keuzes 
binnen beleggingen en nog zoveel meer. Ik merk aan alles dat ik 
nu actief ben in een grote gemeente, waardoor men ons spontaner 
vindt. Mensen rijden ook om, om hier klant te blijven of te worden. 

•  voor de jaren vóór 2021 als zelfstandige: 25% van de normale 
bruto jaarbezoldiging van het jaar 2020;

•  voor de jaren vanaf 2021 als zelfstandige: 50% van de normale 
bruto jaarbezoldiging van het berekeningsjaar;

•  voor de jaren als werknemer: 50% van de normale bruto 
jaarbezoldiging van het berekeningsjaar.

Bovendien heeft de fiscus de nieuwe rekenwijze retroactief 
ingevoerd, namelijk vanaf aanslagjaar 2022. (in het geval boekjaar 
en kalenderjaar gelijk lopen, is dat het inkomstenjaar 2021)

Deze nieuwe werkwijze heeft heel wat gevolgen:
•  Door de hogere schatting van het wettelijk pensioen in de  

berekening,  zal er minder aanvullend pensioen kunnen  
opgebouwd worden en zullen er mogelijk minder fiscaal aftrekbare 
premies kunnen betaald worden in de toekomst. 

•  Er zullen meer detailgegevens aan de zelfstandige bedrijfsleider 
moeten opgevraagd worden zodat de maximale premie van de 
polis kan herberekend worden. (bezoldiging jaar 2020, verleden 
carrière als zelfstandige)

•  Premies die al betaald zijn in 2021 en 2022, voor het pensioenplan 
werd aangepast, en berekend werden op basis van de oude 
werkwijze, zullen nu mogelijk deels of volledig toch niet meer 
fiscaal aftrekbaar zijn.

We realiseren daardoor met slimmere inspanningen een groter 
volume, wat toelaat om het team verder uit te bouwen. Wat op zijn 
beurt de werkdruk naar beneden haalt. En dat is prima voor mijn 
persoonlijke work-life balance. Klanten wijzen me daar ook op en 
steunen me daarin.”

De kracht van het team
Vandaag stuurt Wim een team van 4 medewerkers aan en daar 
is hij dolblij mee. “Wat ik in het verleden al te vaak gemist heb, is 
het sociaal gebeuren op de werkvloer. Sinds drie jaar is dat zalige 
gevoel er opnieuw: kunnen samenwerken met en rekenen op een 
team van competente medewerkers.” Zelf spreekt Wim over ‘geluk’. 
“Ik geloof dat een groot deel van je leven wordt bepaald door geluk, 
zowel privé als zakelijk. Mijn echtgenote Ann steunde me al die 
jaren als zelfstandige en is onmisbaar in het geheel, mijn grootste 
steunpilaar. Geluk ondervond ik ook in de aanwervingen van de 
laatste jaren: spontane sollicitaties met duidelijk afstemming van 
verwachtingen, jobinhoud en waarden.” 

Alles is nu anders… maar blijft vertrouwd
“Waar ik nog het meest fier op ben”, zegt Wim “is dat ondanks alle 
veranderingen in de sector er in de benadering van klanten een 
rode draad loopt. Ik tracht in essentie steeds mezelf te blijven en 
dit uit te stralen in gesprekken met klanten. Mijn basiswaarden zijn 
en blijven: zeer oprecht communiceren in volle transparantie, altijd 
en overal. Doe ik het niet voor mezelf, dan ook niet voor jou, dat is 
mijn uitgangspunt om zo correct mogelijk een voorstel op maat uit 
te werken voor een klant. Onze baseline ‘samen plannen’ is de kern 
van hoe wij met onze klanten omgaan. Wij maken een planning en 
kijken samen met de klant vooruit, niet alleen voor wat gisteren 
was, maar voor wat morgen komt in elke levensfase”.

De toekomst
“Wat ik nog ambieer is dat mensen die trouw zijn aan onze werkwijze 
op een mooie manier een vervolgverhaal krijgen, dat er een stukje 
van mijn DNA behouden blijft. Ook hier plannen we vooruit en zijn 
er denkpistes in het zoeken van oplossingen. We weten wat doen!”

Ben je zelfstandig bedrijfsleider? Neem dan zo snel mogelijk 
contact op met je vertrouwde Plus++makelaar. Samen met jou 
bekijkt hij in detail welke informatie nodig is om de premies te 
laten herrekenen. En uiteraard gaat hij met jou in gesprek over 
de stappen die nodig zijn om het fiscale verlies te beperken.

De nieuwe 80%-regel bij een IPT
en de gevolgen voor de aanvullende
pensioenplannen van bedrijfsleiders WimBetty

Nele

Mario

Vicky

Met dank aan Baloise -Life & Benefits

Plannen in 
persoonlijke betrokkenheid
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Je dag beginnen met het zetten van een intentie helpt je betekenis te geven aan hoe jij je dag wil beleven. Want voor 
je het weet heeft de waan van de dag het van je overgenomen en zit je in een reactieve staat: je reageert enkel nog 
op wat op je afkomt. Ook voor jou herkenbaar? Wij mensen hebben evenwel de kracht om onze gedachten te sturen 
en daarmee onze eigen realiteit te kweken. Dit kan door een intentie te zetten.

Een intentie?
Maar wat is dat nu eigenlijk, een intentie? Simpel, het is een positieve reminder. Een helpende gedachte. Iets 
positiefs dat je ondersteunt in het proces waar je in zit.
Hoe zet je dan zo een intentie?
 •  Creëer een moment voor jezelf. Dit kan net voor je het bed uitstapt, wanneer je onder de douche staat of 

tijdens het drinken van je eerste kopje thee of koffie.
 •  Haal een paar keer bewust diep adem, sluit je ogen en keer in jezelf.
 •  Stel jezelf de vraag: wat wil ik vandaag naar me toe trekken? Welke kwaliteit wil ik versterken die mij 

ondersteunt in dat wat ik doe? Hoe specifieker, hoe krachtiger!
Enkele voorbeelden: ik ben in balans, rustig, gezond, vrij, vol inspiratie, liefde, vol zelfvertrouwen, …
Kijk wat er boven komt en vertrouw erop dat wat er komt klopt.

Nog enkele tips
 •  Als je er net mee begint, kan het handig zijn om het kernwoord van je intentie of de zin op een briefje te 

schrijven en op je computer te plakken. Of zet als reminder de wekker in je telefoon zodat je intentie af 
en toe automatisch tevoorschijn komt. Zo wakker je je bewustzijn aan en wordt intenties zetten ook voor 
jou snel een fijne gewoonte. 

 •  Bij het bedenken van je intentie, kun je jezelf een paar vragen stellen:
  - Hoe wil ik me aan het eind van de dag voelen? Of wat wil ik vandaag ervaren?
  - Hoe wil ik dat een bepaalde activiteit zal verlopen?
 •  Hou het eenvoudig, less is more.
 •  Maak je intentie waardevol.
 •  Check ‘s avonds je intentie.
Net zoals je intenties voor een dag kan zetten, kan je ook intenties zetten voor de week, de maand, het (nieuwe) jaar.

Vroeg of laat worden we allemaal wel  
eens geconfronteerd met schade. Als 
gevolg van een onoplettendheid van 
onszelf of van één van onze dierbaren. 
Of door een daad van een derde partij 
waardoor we zelf schade oplopen. Maar 
ook het weer kan soms parten spelen: 
storm, overvloedige regenval, onweer… 
het zijn allemaal natuurverschijnselen 
die er voor kunnen zorgen dat we 
schade lijden aan bvb. onze woning. 
De momenten bij uitstek waarop 
we rekenen op de steun van onze 
verzekeringsadviseur.

Om schadegevallen bij hun klanten 
zo snel en zo correct mogelijk aan te 
pakken en af te handelen, doen heel 
wat Plus++makelaars beroep op de 
specialisten van het gemeenschappelijke 
schadeplatform.

Team schade
Het team schade van Plus++ staat voor 
ervaren schadedeskundigen die elke dag 
voor jou - Plus++klant - klaar staan. Met 
veel passie en deskundigheid volgen 
zij elke schade op een professionele 
manier op. Door kantooroverschrijdend 
te werken, worden de uiteenlopende 
specialisaties van de medewerkers 
ingezet waar en wanneer nodig. Het 
resultaat: een hogere kwaliteit in de 
schade-aanpak en de zekerheid dat elk 
schadegeval wordt beheerd door de 
meest gespecialiseerde medewerker. 
Sterker in kennis, sterker in opvolging, 
sterker in continuïteit en dus sterker in 
de dienstverlening naar de klant. Met 
steeds hetzelfde vertrekpunt: een basis 

van vertrouwen en warmte bieden op 
een moment waarop het lastig is, dat 
vervelende moment waarop iemand 
schade heeft.

Goed om te weten
We legden ons oor te luisteren bij onze 
specialisten van team schade, gretig op 
zoek naar waardevolle tips en nuttige 
achtergrondinformatie:
•  Zorg bij een aanrijding bij voorkeur 

voor een ingevuld aanrijdingsformulier. 
Afhankelijk van de omstandigheden 
zorgt dit meestal voor een snellere 
regeling. Kan dit om één of andere 
reden niet, zorg dan zeker voor een 
proces-verbaal en/of getuigen.

•  De tekening op het aanrijdingsformulier 
kan doorslaggevend zijn. Teken 
zo correct mogelijk. Ben je niet 
helemaal zeker of akkoord? Vul het 
aanrijdingsformulier dan wel in maar 
onderteken het niet.

•  Sta je in een file stil en word je achter- 
aan aangereden en vooruitgeduwd 
tegen je voorligger? Duid dan zeker  
op het aanrijdingsformulier aan dat 
je stil stond. Doe je dat niet, ben je  
aansprakelijk voor de schade bij je 
voorligger.

•  Bij aanrijding van een geparkeerd 
voertuig (eigenaar niet aanwezig) laat 
dan steeds de politie ter plaatse komen. 
Een papiertje achter de ruit en doorrijden 
staat gelijk aan vluchtmisdrijf.

•  Een snelheidsboete gekregen met 
de bedrijfswagen? Betalen is niet 
voldoende! Je dient ook te melden wie 
de bestuurder was. Doe je dit niet, dan 
riskeer je een extra boete.

•  Een arbeidsongeval tijdens woon-
werkverkeer, wat men noemt de 
‘dagelijkse weg’. Dit hoeft niet 
noodzakelijk de kortste weg te zijn 
(bv. eerst nog kinderen aan school 
afzetten).

•  Stukken, brokken, scheuren? Een foto 
is belangrijk! Een foto met een object 
(bv. een muntstuk) langs het stuk of 
de scheur maakt in één opslag de 
grootte ervan duidelijk. Kwestie van 
perspectief.

•  Bij lichamelijke schade in recht kun 
je ook morele schade verhalen. 
Zorg dus zeker voor medische 
opvolgingsattesten. Periodes en 
percentages van de ongeschiktheid 
zijn de basis voor de berekening van de 
schadeclaim.

•  Heb je zware lichamelijke schade ten 
gevolge van een ongeval in recht? Start 
men een minnelijke medische expertise 
(MME) op? Voorzie zeker de volgende 
tekst in de te tekenen protocollen: 
“De besluiten van de arbiter zijn niet 
definitief voor de rechter. Het is dan een 
advies geworden, niet bindend voor de 
rechter.” Dit geeft je de mogelijkheid 
om nog gerechtelijke stappen te zetten 
indien je niet akkoord bent met het 
resultaat van de MME.

•  Evident maar toch nog even in 
herinnering brengen: in alle polissen 
wordt opzet uitgesloten.

Onze schademedewerkers

In geval 
van schade

De kracht van een 
dagelijkse intentie

Carine Jaak Inge Sandra Iris Fouad
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Naar goede gewoonte 
was Kantoor Wim Van 
Hecke einde september 
present met zijn stand 
op de jaarmarkt van  
Ertvelde. 

Zomerdrink bij kantoor Stevens in Essen: midden juni 
2022. Tijd om bij te praten. En om lekker te eten en te 
drinken.

Hoe het allemaal begon?
Niemand die het precies weet. Of beter, er 
zijn verschillende versies. Als we op zoek 
gaan naar de naamdag voor 14 februari 
komen we uit bij Cyrillus Valentijn Abraham. 
Valentijn, inderdaad. Maar waarom precies 
op 14 februari? Volgens de meeste 
bronnen moeten we de oorsprong in de 
3e eeuw na Christus zoeken. Bij de jonge 
Romeinse soldaat Valentijn, die ondanks de 
martelingen weigerde zijn christelijk geloof 
op te geven en stierf op 14 februari 269 
na Christus. Volgens de legende schreef 
hij de dag voor zijn dood een briefje aan 
zijn geliefde en ondertekende hij met ‘Van 
jouw Valentijn’. Andere bronnen hebben 
het over een van oorsprong heidens 
vruchtbaarheidsfeest, over een Valentinus 
die bekend stond om zijn goede daden 
voor zieken, ouderen en armen. Later werd 
hij heilig verklaard en werd 14 februari 
zijn naamdag. Een heel andere verklaring 
is dat rond midden februari de vogels 
beginnen te paren. Ook bij mensen zou de 
‘paringsdrang’ op die dag de kop op steken. 
Voor wat het waard is!

Vandaag
Bij ons is Valentijn pas vanaf de jaren 50 
van de vorige eeuw stilaan gegroeid. En is 
het gaandeweg verengd tot een dag waarop 
geliefden elkaar letterlijk of figuurlijk in 
de bloemetjes zetten. Terwijl bij aanvang 
het opzet ruimer was: een bloemengroet 
of een kaartje sturen aan mensen die 
men dankbaar is of op wie men bijzonder 
gesteld is.

waarom we toch teleurgesteld  
zijn als er niks gebeurt

Voor elke liefhebber van Valentijn is er 
minstens één ontkenner, iemand die 
Valentijn ziet als een puur commercieel 
gebeuren, vol met kleffe romantiek. Of 
anders gezegd: voor sommigen is 14 
februari de meest romantische dag van 
het jaar, voor anderen een dag die ze 
liefst skippen. Maar daar vaak niet in 
slagen. Want er is nogal wat druk om toch 
mee te doen. En dat uit zich in overvolle 
restaurants, uitverkochte bloemenwinkels 
en te veel chocolade. 

Hoeft het te verbazen dat vrouwen anders 
naar Valentijn kijken dan mannen? Wellicht 
niet, want vrouwen en romantiek, het 
heeft wat, zelfs als daardoor eeuwenoude 
clichés bevestigd worden. Vooral vrouwen 
vinden Valentijnsdag belangrijk, mannen 
zeggen vaker dat zij het commerciële onzin 
vinden. Daarom zijn er nogal wat vrouwen 
teleurgesteld die dag, net omdat hun 
partner niets doet. 
En beste mannen, als je dan toch de lieve 
vrede wil bewaren, weet dan dat extra liefde 
geen aanvaardbare vervanging is voor een 
cadeau. Ga dus toch voor een geschenk, 
maar blijf weg van de obligate bloemen. 
Een ontbijtje of diner wordt veel meer 
gewaardeerd door je geliefde!

Waarom Valentijn onzin is
1. Het kost alleen maar geld. Geld dat je 
beter voor een andere doel kan reserveren.
2. Het geeft alleen maar stress, stress en 
nog meer stress. Help, ik kocht nog niks. 
Wat kan ik best kopen? Waar vind ik dat 
nog?
3. Het valt meestal - ook in 2023 - op een 
weekdag. Een gewone werk- of schooldag 
toch? En dan is er weinig zin om ‘s avonds 
nog uitgebreid te gaan tafelen. 
4. Weer een bos bloemen, dat zal het vast 
zijn. Spannend is dat niet meer.
5. Elke dag is toch eigenlijk Valentijnsdag, je 
kan je partner toch ook elke dag graag zien 
en verwennen?
6. Ben je net gezond gaan eten of volop 
aan het sporten, krijg je een hart van 
chocolade… Dag gezonde levensstijl.
7. Ik ben single, moet dat nu echt? Me nog 
eens extra confronteren met die status? 

Waarom er niks mis is met het vieren 
van Valentijnsdag
1. Omdat er inderdaad niks mis is met het 
vieren van de liefde tussen twee mensen. 
Elke dag van het jaar, dus ook op 14 februari.
2. Waarom Valentijn overslaan? Je viert 
toch ook Kerstmis, Pasen, je verjaardag…
3. Omdat je er op andere dagen vaak niet 
toekomt om te zeggen dat je van hem/haar 
houdt. 
4. Je kan deze dag ook prima met 
vrienden doorbrengen en de leukste (anti)
romantische komedie bekijken.
5. Het is de enige dag van het jaar waarop je 
anoniem je liefde kan betuigen.

Bron: diverse websites

Je kent het wel, dat jaarlijks terugkerende verschijnsel: de kerstversiering is amper verdwenen of nagenoeg alle winkels kleuren rood. En 
dat wil maar één zaak zeggen: Valentijn komt eraan! De dag van de liefde! Met evenveel voor- als tegenstanders. Een louter commercieel 
gebeuren? Of is er toch meer aan de hand? We zochten het liefdevol voor je uit.

Zomerdrink in Asse! 
Kantoor Adfinas-
Delgo gooit de deuren 
helemaal open. Een 
rondleiding door de 
kantoren om daarna 
aan te schuiven 
voor een heerlijke 
barbecue. En dat 
allemaal bij perfect 
zomerweer.

De Plusassur kantoren  
Zwijndrecht, Kieldrecht en 
Haasdonk ontvingen hun klan-
ten einde juni op de terreinen 
van de lokale KSA. Na een 
spectaculaire roofvogelshow 
werd onder een stralende zon 
genoten van fijne hapjes en 
koele dranken.

Kantoor D’hooge³ liet de klanten de keuze uit 3 
evenementen. Enkele sfeerfoto’s van de Indian 
Summer Drink van begin oktober doen ons met 
weemoed terugdenken aan de mooie eerste 
herfstdagen en de gezellige drink in de tuin van het 
kantoor.

Begin september trokken de klanten van Plusassur 
Lokeren naar hartje Antwerpen. Daar gingen ze samen 
met hun gidsen op zoek naar historisch Antwerpen.  
De gesmaakte ochtendwandeling werd afgesloten met 
een heerlijke hamburger in de Burgerij.
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www.plus-plus-plus.be

 @plusplusplusmakelaar -  plusmakelaars

Adfinas-Delgo
Asse
www.adfinas.be

Concordia - Kegels & Van Antwerpen
Antwerpen
www.kegelsvanantwerpen.be

D’hooge3

Sint-Niklaas
www.dhooge3.be

Plusassur
Essen
www.plusassur.be

Plusassur
Haasdonk
www.plusassur.be

Plusassur
Kieldrecht
www.plusassur.be

Plusassur
Knokke
www.plusassur.be

Plusassur 
Lokeren
www.plusassur.be

Plusassur
Rumst
www.plusassur.be

Plusassur 
Zwijndrecht
www.plusassur.be

Wim Van Hecke Zakenkantoor
Ertvelde
www.wimvanhecke.be


