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Winnaars!  
Heel wat mensen waagden hun kans om het boek ‘Afscheid dat verbindt’ 
van Hilde Ingels te winnen. De vijf winnaars van het boek zijn: Jan Viaene, 
Erna Vindevogel, Martine Hullebroeck, Lieven Devos en Martine Fonteyne. 
Gefeliciteerd! Neem een kijke op pagina 6 en maak deze editie kans op het 
nieuwste boek van Evi Hansen.

Voorwoord

Een nieuw jaar,
vol mooie LevensMomenten!
 
Een nieuw jaar betekent ook altijd een beetje een nieuwe start. En dat 
brengt natuurlijk veranderingen met zich mee. Jouw ziekenfonds is er 
opnieuw in geslaagd om een pak nieuwe voordelen uit te werken en andere 
tussenkomsten te verhogen.
 
Zo betalen we anticonceptie terug voor iedereen, verhogen we onze 
tussenkomst voor logopedie en breiden we onze sporttussenkomst uit met 
de Let’s Move waardebon en krijgen kinderen tot 7 jaar het remgeld volledig 
terug. 
 
In dit magazine blikt Jelle Cleymans terug op mooie LevensMomenten, kijkt 
b-girl Madmax vooruit op toekomstige doelen en vertelt Evi Hansen over 
haar nieuwe levensstijl. Ideaal leesvoer om het jaar goed mee te starten. 
 
LM is er voor jou, op ieder LevensMoment. Je zag of hoorde onlangs 
misschien onze mooie campagne op de radio, in de stations of op sociale 
media. Wij zijn er voor je, wie je ook bent, wie je ook wil zijn. 
 
Tot slot nodig ik jou uit om een kijkje te nemen op onze nieuwe website  
lmziekenfonds.be met alle details over terugbetalingen, informatie over 
ziekteverzekering en de agenda met onze gezondheidsactiviteiten.

Cathy De Waele
Algemeen directeur,
LM Oost-Vlaanderen
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ANTICONCEPTIE
Bij LM geniet ieder lid van een tussenkomst voor de 
aankoop van anticonceptiemiddelen zoals de pil, con-
dooms, de  spiraal, een vasectomie… Je krijgt 30 euro 
per jaar. 

ORTHODONTIE
Een beugel voor je kind is duur. Daarom voorziet LM 
een extra tegemoetkoming van maar liefst 1050 euro, 
bovenop de wettelijke ziekteverzekering.

REMGELD VOOR KINDEREN JONGER DAN 7 JAAR 
Kinderen tot 7 jaar met een geldig Globaal Medisch 
Dossier, krijgen een terugbetaling van het remgeld. Dit 
betekent dat een bezoek aan  een geconventioneer-
de huisarts of arts-specialist volledig gratis is.

SPORTWAARDEBON EN SPORTPRIKKEL
Iedereen die lid is van een erkende sportclub krijgt elk 
kalenderjaar tot 25 euro. Tot 18 jaar krijg je zelfs tot 35 
euro terug. Bovendien krijgt iedereen die recht heeft op 
onze sportprikkel nu ook de Let’s Move waardebon van 
25 euro. Deze waardebon kan je gebruiken voor het 
aankopen van sportartikelen in de LM Zorgshop. 

DOULABEGELEIDING EN KRAAMZORG
Om de eerste weken thuis met je baby vlot te laten 
verlopen, kan je kraamhulp of een doula inschakelen. 
Voor elk kind ontvang je een tussenkomst van maxi-
maal 150 euro per pasgeborene. 

LIDGELD BIJSTANDSORGANISATIE
Ben je lid van een bijstandsorganisatie die erkend is 
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (zoals bijvoorbeeld vzw Onafhankelijk Le-
ven)? Dan krijg je een tussenkomst van maximaal  
50 euro per kalenderjaar. 

WAARDEBON VOOR HERBRUIKBARE 
MENSTRUATIEPRODUCTEN
Iedere vrouw, die recht heeft op het groeipakket, krijgt 
een waardebon voor het aankopen van herbruikbaar 
menstruatiemateriaal in de LM Zorgshop. De menstrua-
tiebon bedraagt 30 euro per twee jaar. 

TUSSENKOMST INCONTINENTIEMATERIAAL
Leden die aan incontinentie lijden en absorberende 
hulpmiddelen aankopen in de LM Zorgshop, krijgen 
een terugbetaling van 50% van de kostprijs van het 
incontinentiemateriaal. De maximale tussenkomst 
bedraagt 200 euro per jaar. 
* De tussenkomst wordt niet verleend aan leden die 
recht hebben op een grote incontinentieforfait of leden 
die niet thuis worden verzorgd. 

LOGOPEDIE 
LM geeft een tussenkomst van 10 euro per zitting, 
maximaal 100 zittingen of tot 1000 euro per LM-lid. Dat 
wanneer er geen terugbetaling is voorzien in de wette-
lijke ziekteverzekering of het aantal terugbetalingen is 
opgebruikt.

NOODOPVANG ZIEKE KINDEREN
We helpen je uit de nood wanneer je kind plots ziek 
wordt en niet naar school of de opvang kan. We beta-
len een tussenkomst tot 13,50 euro per uur met een 
maximum van 30 uur per kalenderjaar en per kind voor 
de thuisoppasdienst van je keuze. De maximale tus-
senkomst bedraagt 405 euro per jaar. 

WEBSITE
We pakken uit met een gloednieuwe website! Alle de-
tails over terugbetalingen, info over de ziekteverzeke-
ring of een agenda met gezondheidsactiviteiten? Je 
vindt het op www.lmziekenfonds.be

NIEUW  in 2022!
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“Het gevaar schuilt in systematisch  
drinken, niet in enkele uitspattingen”
Vanuit een verlangen naar controle, soberheid en een gezonder leven besliste Evi Hanssen geen 
druppel alcohol meer te drinken. 500 dagen hield ze een dagboek bij waarin ze vrank en vrij vertelt 
hoe de geheelonthouding haar bevalt. Een openhartig relaas over de fysieke, mentale en sociale 
impact van (niet) drinken op haar leven.

Hoe was jouw relatie met alcohol voor 
je stopte?   
“Ik was echt een gezelligheidsdrinker. 
Ik dronk vooral om te vieren, niet om 
te vergeten. Alcohol speelde daardoor 
een grote rol in mijn leven, maar een 
probleem was het zeker niet. Iedereen 
weet dat alcohol niet gezond is, maar 
toch gebruiken heel veel mensen het 
dagelijks. Uit gezondheidsoverwe-
gingen wou ik echt wel eens zien wat 
stoppen met drinken zou doen met mij. 
Daarnaast zag ik de laatste jaren ook 
veel meer af van de katers. Die ston-
den niet meer in verhouding tot wat ik 
dronk. Ik lag een hele dag in bed na 
een nachtje doorzakken met vriendin-
nen. Dan kwam het besef dat alcohol 
mij meer kwaad deed dan goed.”

Sinds ik niet meer drink, stel ik niet 
meer uit tot morgen wat ik vandaag 
kan doen

Vanwaar de keuze voor de geheelont-
houding? Je had ook gewoon kunnen 
minderen.  
“Minder drinken vond ik heel moeilijk. 
Het wordt in onze maatschappij ook 
niet gestimuleerd om niet te drinken, 
integendeel. Een verjaardag, kerst-
feestje of een zomerse barbecue, bij 
iedere gelegenheid wordt er een glaas-
je gedronken. Dan is het wel heel moei-

lijk om minder te gaan drinken. Want 
wanneer drink je dan wel en wanneer 
niet? Voor ik helemaal gestopt ben, 
laste ik dikwijls eens een pauze in van 
een week. Maar dan was ik in die perio-
de heel bewust bezig met niet drinken. 
Dat heb ik nu niet meer, wat mij een 
ongelooflijk gevoel van vrijheid geeft. Ik 
wou ook echt het effect voelen, dan kon 
ik voor mezelf uitmaken hoe ik verder 
wou omgaan met alcohol.”

“Het was niet zo moei-
lijk om niet te drinken. 
Uiteindelijk is het niet 
meer dan het glas niet 
aan mijn mond zetten” 
Hoeveel dronk je dan per dag?  
“Soms dagelijks, soms niet. Dat kon 
een glas wijn zijn of een fles. Buiten-
sporig was dat zeker niet. Ik vertegen-
woordigde de gemiddelde Belg goed. 
Veel mensen stelden mij die vraag. Dat 
doen ze eigenlijk om een vergelijking te 
maken met hun eigen drinkgedrag. Het 
gevaar schuilt volgens mij niet in die 
enkele uitspattingen wanneer je eens 
dronken bent. Ik was dat op anderhalf 
jaar tijd hoogstens drie keer. Het risico 
zit volgens mij vooral in het systema-
tisch gebruik van alcohol. Ergens is er 
nog altijd dat vreemde idee dat één 
of twee glazen alcohol per dag geen 
kwaad kunnen, meer zelfs, soms lees je 
dat het gezond is. Dat is echt wel non-

sens. We weten ondertussen ook dat 
één sigaret per dag niet gezond is.”

Het jaar werd 500 dagen. Ondertussen 
ben je al twee jaar nuchter.  
“Ik vond een jaar een mooie periode. 
Dat was overzichtelijk en ik zou ook 
zeker een effect voelen. Ondertussen is 
het een niet nader te bepalen periode 
geworden. Dat had ik zelf ook helemaal 
niet verwacht.” 

Was het moeilijk om neen te zeggen?  
“Het was niet zo moeilijk om niet te 
drinken. Uiteindelijk is het niet meer 
dan het glas niet aan mijn mond zetten. 
Het is niet zo dat ik plaatsen moest 
vermijden om toch maar niet in de ver-
leiding te komen. Ik merkte wel dat het 
mij letterlijk overal werd aangeboden. 
Het was een gewoonte om altijd één of 
twee glaasjes mee te drinken, dat was 
best wel confronterend. Wat mij ook 
opviel is dat ik toch niet zo sociaal was 
als ik dacht. Het zou voor veel mensen 
een openbaring zijn om te zien hoe 
vermengd alcohol is in hun dagelijks 
patroon.”

“Ik was er mij voorheen 
niet van bewust dat 
zelfs matig drinken, 
zo’n grote impact kon 
hebben op je leven”

MIJN BOEK



Evi Hanssen (43) 
is radio- en televisiehost in België en Nederland. 
Ze schrijft boeken en columns en staat af en toe 
op een podium in een musical. Ze is moeder van 
twee zonen en stiefmoeder van twee dochters. 
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Welke gevolgen had de alcoholstop op 
je fysieke en mentale gezondheid? 
“De eerste tien à twintig dagen was ik 
heel onrustig. Ik sliep toen slechter en 
was ook erg vermoeid. Maar na die pe-
riode is mijn slaap drastisch verbeterd. 
Ik heb ook meer zin om actief te zijn. Je 
voelt je frisser en helderder. Ik ging au-
tomatisch ook gezonder eten, waardoor 
ik minder suiker en koffie nodig had. 
Het is eigenlijk een hele keten die op 
gang komt. Mentaal merk ik dat ik een 
pak weerbaarder ben, en ik was al een 
vrij sterke vrouw. Ik heb minder dipjes 
en stemmingswisselingen en voel me 
een pak zelfzekerder. Ik stel ook min-
der dingen uit en ben ondernemender. 
Alles loopt vlotter. Ik was er mij voor-
heen niet van bewust dat zelfs matig 
drinken, zo’n grote impact kon hebben 
op je leven.”

Sinds ik niet meer drink, ben ik 
onzekerder over mezelf

In het boek staat: ‘zonder drank is alles 
zo gewoon’. Moeten we dat begrijpen 
als saaier?  
“Ja, toch zeker in het begin. Alcohol is 
een snelle oplossing, het is een drug. 
Wanneer je drinkt, komt er instant 
dopamine vrij in je hersenen. Je wordt 
gelukkiger en je remmingen vallen weg. 
Je moet jezelf opnieuw aanleren om 
feestelijkheden tof te vinden zonder 
dat je jezelf voor een stuk verdooft. Ik 
heb het boek ook geschreven zonder 
waardeoordeel. Het was mijn keuze om 
te stoppen met drinken. Ik zou zeggen 
als je mij niet gelooft, probeer het eens 
uit. Hopelijk kom je erachter dat er voor 
jou helemaal geen verschil is, maar ik 
betwijfel het.”

Was er een moment waarop je het 
moeilijk had?  
“Het moment dat mijn mama vertelde 
dat ze hervallen was van kanker. Op 

zo’n moment vraag je je wel eens af of 
dit project echt nodig is. Ik schaamde 
mij zelfs een beetje dat ik niet dronk 
omdat het toch een manier is om het 
leven te vieren in onze maatschappij. 

Het is natuurlijk wel zo dat mijn verdriet 
niet minder groot zou zijn en moeder 
niet minder ziek. Maar dat zijn de mo-
menten waarop ik de geheelonthou-
ding wel eens in vraag stelde.” 
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WIN !
LM geeft vijf exemplaren van ‘Sinds ik niet meer 
drink’ weg. Wat moet je daarvoor doen? Stuur voor  
18 maart een e-mail naar wedstrijd.ov@lm.be met  
als onderwerp ‘Sinds ik niet meer drink’ en vermeld 
je contactgegevens. Veel succes!
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Blijf niet 
zitten met 
je zorgen.
Het LM Zorgpunt  
is er voor jou.  
24 op 24, 7 op 7.

078 050 551
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“B-girls kunnen b-boys zeker verslaan” 
Maxime Blieck, oftewel b-girl 
Madmax behaalde zilver op 
het WK breakdance in 2020 en 
binnenkort staat ze misschien 
op de Olympische Spelen in Pa-
rijs. Ze wordt gesponsord door 
Red Bull en kreeg in 2020 een 
contract aangeboden bij Sport 
Vlaanderen. 

Hoe ben je in deze sport gerold? 
“In 2012 ging ik kijken naar een break-
battle in Brugge. Ik was daar met een 
vriend en hij kende één van de dansers 
die deelnam aan de battle. Kort daarna 
veranderde ik van school. Ik zat in de 
refter tijdens de middagpauze en ik zag 
dat de danser die ik toen had ontmoet 
op die ene battle achter me zat. We 
raakten aan de praat en later nam hij 
me mee naar het station van Brugge 
waar hij trainde. Zo ben ik erin gerold. 
Ik was 14 en ik nam het meteen serieus. 
Ik wist dat ik de beste b-girl van de we-

reld wilde worden en ik geloofde ook 
dat het kon.”

Werd je gesteund in dat idee?
Ik ging vaak in Gent gaan trainen tot  
10 uur ‘s avonds. Daarna moest ik nog 
met de trein terug naar Oostkamp. Ik 
was dus soms pas na middernacht 
thuis. Mijn mama had het daar in het 
begin wel moeilijk mee maar ik ben 
heel koppig op dat vlak. Ik wist wat ik 
wilde en wat goed was voor mij. Ik deed 
niets verkeerd dus interesseerde me 
het niet wat andere mensen vonden. 

Maxime 'Madmax' Blieck (22) 
is b-girl en eliteatleet bij Sport Vlaanderen. 
Ze is afkomstig uit Oostkamp en verovert 
nu de breakdancewereld. 
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Het is uiteindelijk wat ik wil doen met 
mijn leven.

Hoe zou je breakdance omschrijven? 
“Breaking is een dansstijl die zich 
typeert in grondwerk. Je beweegt op 
de grond. Het fijne aan onze sport is 
dat je het overal kan doen. Je ziet veel 
breakers in stations, op straat of in het 
park bijvoorbeeld. Je hebt enkel mu-
ziek nodig. Het is natuurlijk altijd fijn 
om in een zaal te kunnen trainen als je 
de sport professioneel wil uitbouwen 
maar als je echt zin hebt om te trainen 
kan je altijd wel iets vinden.”

Hoe heb je hiervan je job kunnen  
maken? 
“Danssport Vlaanderen is beginnen 
zoeken naar kandidaten voor het Bel-
gische team van zodra ze wisten dat 
breaking een Olympische sport zou 
worden. Ze delen enkel contracten uit 
aan topatleten. Er zijn hoge criteria om 
voor zo’n contract in aanmerking te ko-
men. Je moet minstens bij de top acht 
van de wereld zijn. En het is nog beter 
als je tot de top 3 behoort. Ik voldeed 
aan die eisen omdat ik op het WK in 
China in 2019 de 7e plaats behaalde. 
Vanaf dan is Sport Vlaanderen me be-
ginnen opvolgen. Het eerste jaar was 
er nog geen zekerheid dat ik een vast 
contract kon krijgen. Ik studeerde nog 
en corona heeft er toen ook een speci-
aal jaar van gemaakt. Ik studeerde af in 
september 2020 en maakte de keuze 
om er volledig voor te gaan, niet verder 
te studeren en ook niet te zoeken naar 
een vaste job. Dat was zeker een risico 
maar ik wilde bewijzen dat ik hard kan 
werken. In november 2020 haalde ik 
dan zilver op het WK in Salzburg en 
ondertussen zit ik in mijn tweede con-
tractjaar als eliteatleet.” 

Hoe ziet jouw week er doorgaans uit?
“Ik train meestal 4 uur per dag met 
mijn coaches: 2 uur breaking en 2 uur 
workout. Dat herhaal ik zo’n 4 à 5 keer 
per week en dan plan ik vaak nog zelf 
trainingen in.”

Breakdance is indrukwekkend om 
naar te kijken. Vraagt het veel van je 
lichaam?  
“Zeker! Je gebruikt je volledig lichaam 
en gaat constant op en neer. Ik ging in 
Salzburg naar het atletencentrum van 
Red Bull waar ze de inspanning van 
atleten testen. Ze zagen dat breakers 
zelfs bij een lichte training van 2 uur 
al enorme inspanningen moeten leve-
ren.”

Basketbalspelers zijn vaak groot en 
fietsers meestal dun gebouwd. Bestaat 
het ideale breakdancelichaam? 
“Ik heb gemerkt dat ik een goede 
lichaamsbouw heb voor deze sport 
omdat ik snel spieren aanmaak, een 
goede conditie heb en niet zo groot 
ben. Velen zeggen dat het niet ideaal is 
als je groot bent in deze sport maar in 
België hebben we bijvoorbeeld T-Roc 
om het tegendeel te bewijzen. Hij is 
heel groot maar maakte daarvan zijn 
sterkte en ontwikkelde zijn eigen stijl 
waarbij het mooi is dat hij zo groot is.”

Mannen hebben meer aanleg om 
spiermassa aan te maken. Zijn vrou-
wen benadeeld in deze sport? 
“Het duurt voor mij langer om bepaal-
de bewegingen onder de knie te krij-
gen dan de meeste mannen. Mannen 
zijn krachtiger in hun bewegingen 
maar vrouwen hebben dan vaak meer 
natuurlijke flexibiliteit. Wat ook een 
voordeel is. B-girls kunnen b-boys ze-
ker verslaan!”

Hebben we in België een grote break-
dancecultuur? 
“Best wel! Landen die er vandaag uit-
springen zijn Japan, Rusland, Amerika 
en België. We hebben sterke dansers 
die vaak goed scoren op battles. We 
zijn goed bezig!” 

Breakdance werd nog maar pas een 
Olympische discipline, hoe gaan jullie 
daarmee om?  
“Breaking is een cultuur. Ik denk dat 
velen daarom bang zijn voor de Olym-

pische Spelen omdat er misschien ver-
andering op komst is. Ik ben positief 
ingesteld en ik geloof ook in België. De 
Spelen bieden nieuwe mogelijkheden. 
We moeten vooruit willen gaan. Om 
van dansen te leven is heel moeilijk. 
Nu wordt dat opeens mogelijk en kan 
je als breaker een inkomen krijgen! De 
sport krijgt nu meer waardering van het 
grote publiek. Vroeger kregen we min-
der respect omdat het straatdans is. 
Ik sprak onlangs ook met het Belgisch 
hockeyteam en dat was enorm motive-
rend om te horen hoe gepassioneerd 
ze zijn en hoe belangrijk dat Olympisch 
goud voor hen is. Dat heeft mijn ogen 
nog meer geopend.”

Zal België goed scoren in 2024? 
“We moeten ons eerst nog kwalificeren 
maar ons Olympisch plan zit goed in el-
kaar. We hebben zeker kans om mooie 
scores te behalen!”

Welke doelen heb je verder in je  
carrière? 
“Ik werk alleen met kleine doelen. Als 
ik die dan haal, dan stel ik nieuwe. 
Vroeger werkte ik naar één groot doel 
toe maar ik heb mijn heel leven voor 
me en het is leuk om nieuwe dromen te 
ontwikkelen.”

Heb je tips voor toekomstige topatle-
ten? 
“Doorbijten. Alle begin is moeilijk. Het 
is misschien cliché maar volg je droom 
en laat je niet beïnvloeden door ande-
ren die jouw visie niet delen. Omring je 
met positieve mensen.”

Wil je Madmax live aan 
het werk zien? 
Op zaterdag 26 maart 2022 tonen 
de zestien beste b-boys en vier 
beste b-girls van ons land hun 
breaking skills in La Madeleine in 
Brussel. Tickets via www.redbull.
com/be-nl/events

MIJN SPORT



Jelle Cleymans (36)
 is geboren en getogen in Antwerpen. 
Hij is schrijver en acteur, maar vindt 
zichzelf voornamelijk zanger. 
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OP DE GEZONDHEID VAN

“Liefde voor muziek, theater en acteren 
is mij met de paplepel ingegeven” 
Ketnet-wrapper, musical-mens, zanger en in lang vervlogen tijden ook het gezicht van jeugdserie 
Spring. Vandaag staat hij voornamelijk op het podium met boezemvriend Jonas Van Geel onder de 
artiestennaam ‘Cleymans en Van Geel’ en is theater nog steeds zijn grote liefde. Jelle Cleymans (36) 
is een man met vele talenten en interesses. “Ik ben een carrière in de entertainmentsector nooit ach-
ternagegaan. Dat is volledig vanzelf gekomen. Als het aan mij had gelegen, was ik nu waarschijnlijk 
leerkracht geschiedenis.” 

Laten we even terug in het verleden 
duiken. Je lanceerde je carrière met de 
jeugdserie Spring. Hoe kijk je daarop 
terug?  
“Ondertussen kijk ik daar met veel 
positiviteit en vreugde op terug. Dat 
was een fijne periode. Al was dat toen 
we ermee stopten in 2008 wel even 
anders. Ik wist niet goed wat ik nu 
moest met dat hele repertoire. Spring 
behoorde artistiek ook niet tot het aller-
hoogste, al is het wel een ongelooflijk 
voorrecht dat ik daar deel van heb uit-
gemaakt. In het najaar gingen er nor-
maal ook enkele throwback-concerten 
gepland staan. Jammer genoeg gooide 
het virus alweer roet in het eten.”

Ook in het programma ‘Liefde voor 
muziek’ werden nog songs van Spring 
opgerakeld.  
“Dat zit echt in het collectief geheugen 
bij een volledige generatie. De plaat is 
onlangs ook voor het eerst op vinyl uit-
gekomen. Vroeger was dat iets voor de 
allergrootsten, zo’n LP. Vandaag is het 
album van Spring overal verkrijgbaar, 
dat blijf ik toch zot vinden.”

Vandaag treed je op met jeugd- en boe-
zemvriend Jonas Van Geel. Hoe hebben 
jullie elkaar leren kennen?  
“Zijn vader en mijn moeder werden sa-
men gecast voor een reeks bij het heen-
gegane VT4. Dat was de eerste keer 
dat ik Jonas ontmoet heb. Wij kwamen 

zeker goed overeen, maar meer was 
dat toen ook niet. Ik had mijn vrienden 
op school, net zoals hij. Twee jaar later 
werden onze ouders opnieuw samen 
gecast. We waren allebei wat ouder ge-
worden en merkten dat we heel wat ge-
meenschappelijke interesses hadden. 
Ik kon met hem praten over theater, 
muziek en voordrachten. In Jonas vond 
ik iemand die met dezelfde dingen 
bezig was. Zo zijn wij eigenlijk constant 
belangrijker geworden in elkaars leven. 
We hebben dan ook enkele jaren sa-
men een studentenhuis gedeeld. Voor 
je het weet zit je voor altijd verankerd in 
elkaars leven.”

“In Jonas vond ik 
iemand die met dezelfde 
dingen bezig was. Dat 
we ooit samen muziek 
en televisie zouden 
maken, hadden we 
in die periode nooit 
gedacht” 
Klikte het op professioneel vlak dan 
ook onmiddellijk?  
“Toch niet. Jonas ging al vroeg naar 
de kunsthumaniora en zat meer in de 
theaterwereld. In die periode was ik 
heel commercieel bezig bij Studio 100. 

Dat we ooit samen muziek en televisie 
zouden maken, hadden we in die perio-
de nooit gedacht. Maar met tijd zijn we 
meer en meer naar elkaar toegegroeid, 
ook op professioneel vlak.”

In ‘Cleymans en Van Geel’ lijkt het wel 
bijna of jullie zijn broers.  
“We kennen elkaar ondertussen al 
meer dan twintig jaar. We weten zoveel 
van elkaar waardoor we ook weten hoe 
de ander reageert op bepaalde pro-
blemen. Dat voorkomt veel moeilijke 
situaties. We zijn ook nog altijd aan het 
exploreren. Waar het ons zal brengen 
weten we nog niet, maar het is wel heel 
fijn.”

Naast zingen is ook theater een grote 
liefde van jou. Hoe heb je de voorbije 
twee jaren ervaren?  
“Het spreekt voor zich dat de co-
ronapandemie werken in de cultuur-
sector moeilijk maakt. Al heb ik al heel 
veel kunnen goedmaken. Ik denk wel 
dat 2022 een moeilijk jaar wordt. Het 
is niet gemakkelijk om nieuwe kaarten 
te verkopen. Enerzijds omdat er nog 
veel openstaan, anderzijds door de 
onzekerheid. Je koopt een kaart voor 
een optreden dat pas enkele maanden 
later doorgaat. Dat zet mensen in deze 
tijden aan het twijfelen. Ik begrijp dat 
natuurlijk wel, maar het businessmodel 
van theater leent zich daar niet toe. 
We kunnen alleen maar hoopvol en 



optimistisch blijven. Zodra er weer wat 
stabiliteit is, zullen veel organisaties de 
rug rechten.”

Wat betekent gezondheid voor jou?  
“Gezondheid is het hoogste goed. 
Dat is simpel voor mij. Daarnaast ben 
ik ook heel blij dat er de jongste tijd 
veel meer aandacht is voor geestelij-
ke gezondheid. Mentaal welzijn kan 
niet overschat worden. Alleen is dat 
in de praktijk dikwijls niet allemaal zo 
eenvoudig. Dat hoeft niet meteen een 
burn-out of een depressie te zijn. Ieder-
een wordt wel eens geconfronteerd met 
moeilijke momenten. Als buitenstaan-
der is het niet altijd gemakkelijk om 
daar juist op te reageren. Je kan niet in 
iemand zijn hoofd kijken. Het is niet zo 
visueel als een arm die in de gips zit. 
Net daarom moeten we daar extra aan-
dacht aan schenken.”

Hoe werk je aan je eigen gezondheid?  
“Dat is heel erg in periodes bij mij. 
Sinds een tweetal maanden ben ik 
weer heel hard aan het sporten. Dan 
houd ik dat echt rigoureus vol. Ik drink 
dan minder en eet automatisch gezon-
der. En dan zijn er ook periodes waarin 
ik het bourgondische leven omarm. Er 

is natuurlijk niets mis met een avond 
enkele pinten drinken of wat extra 
boter bij de vis, maar als dat de norm 
wordt wel. Het juiste evenwicht vinden 
tussen gezond blijven en toch een bé-
tje leven lijkt mij het belangrijkste.”

“Het psychologische 
effect van psoriasis is 
niet te onderschatten” 
Van kinds af aan lijd je aan psoriasis. 
Hoe was dat voor jou?  
“Voor mij is er een leven voor en na. 
Sinds enkele jaren kom ik in aanmer-
king voor ‘biologics’. Dat is het beste 
medicijn op de markt tegen auto-im-
muunziektes zoals psoriasis. Ik draag 
de ziekte nog, maar het komt zo goed 
als niet meer tot uiting. Hiervoor nam 
ik stevige medicatie die mij niet veel 
vooruithielp. Maar je moet wel het hele 
traject doorlopen voor je in aanmerking 
komt voor de biologics. Nu krijg ik om 
de twee maanden een inspuiting. Dat is 
een medicijn dat heel veel geld kost. Ik 
ben daarom ook nog iedere dag dank-
baar dat zoiets mogelijk is voor mij.”
“Veel mensen denken: ‘dat zijn toch 
maar wat vlekken op je lichaam’. Voor 

een stuk is dat waar. Maar wanneer 
het zo erg is dat je voetzolen, handen 
en wenkbrauwen volstaan, is dat echt 
niet fijn. Om nog maar te zwijgen over 
je intieme delen. Door de psoriasis-
liga heb ik meisjes ontmoet die niet 
in badkledij durven rondlopen uit 
schaamte. Dan is het meer dan ‘maar 
wat vlekken’. Het psychologische 
effect van deze ziekte is niet te onder-
schatten. Ik heb daar altijd goed mee 
kunnen omgaan. Iedereen heeft wel 
iets, bij mij is het dat. Jammer, maar 
niet meer dan dat. Al besef ik goed 
dat het niet iedereen gegeven is om 
daar zo laconiek tegenover te staan.”

Wat maakt jou intens gelukkig?  
“De eerste mosselen van het jaar of 
onverwacht een vriend tegenkomen 
en blijven hangen in de kroeg. Een 
goed optreden spelen en mensen die 

mij vertellen dat ze een fijne avond 
beleefd hebben. Kleine dingen eigen-
lijk. Een nieuw liedje kunnen afwerken 
stemt mij ook altijd gelukkig, hoewel ik 
het proces soms kan verfoeien (lacht).”

Wat mag ik jou toewensen?  
“Persoonlijk is een goede gezondheid 
meer dan voldoende. We wensen het 
mekaar allemaal toe in het begin van 
het jaar. Het is een cliché, maar het is 
waar. Iedereen die leeft van theater, 
of cultuur in het algemeen, wens ik 
stabiliteit toe. Zodat wij weer ons werk 
op een duurzame manier kunnen uit-
voeren.” 
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 Lijd je aan psoriasis? 
Bij LM krijg je het volledige 
lidgeld van een psoriasis- 
patiëntenvereniging terugbetaald 
en een tussenkomst van 50 % van 
de oplegkosten van specifieke 
behandelingen en geneesmid-
delen. Dit met een maximum van 
150 euro per kalenderjaar.



15

Wat bij een arbeidsongeval?
Bedienden en arbeiders kunnen worden 
vergoed als ze slachtoffer zijn van een 
arbeidsongeval. De arbeidsongevallen-
verzekeraar van de werkgever betaalt 
dan een vergoeding voor tijdelijke en 
eventueel blijvende arbeidsongeschik-
theid uit. Dit komt neer op een percent-
age van het loon aan de hand van de 
exacte graad van arbeidsongeschik-
theid. Daarnaast worden de medische 
kosten terugbetaald, die omwille van 
het ongeval noodzakelijk waren.

Een arbeidsongeval is een “plotse 
gebeurtenis” die (a) zich voordoet ten 
gevolge van het verrichte werk en (b) 
letsel veroorzaakt. Ook een plotse geb-
eurtenis die zich voordoet op weg naar 
of van het werk kan als een arbeidson-
geval worden beschouwd. Het is dan 
wel vereist dat het de gebruikelijke weg 
is zonder (al te veel) omwegen.

Soms wordt er gediscussieerd over wat 
al dan niet een plotse gebeurtenis is. 
In de rechtspraak zijn tal van voor-
beelden te vinden. Het moet een voor-
val zijn dat een vrij kort tijdsverloop 
kent. De geleidelijke ontwikkeling van 
letsel komt niet in aanmerking (bv. 
een tumor door straling of schadelijke 
stoffen). Dit kan in bepaalde gevallen 
wel een beroepsziekte zijn. Klassiek 
voorbeeld van een plotse gebeurtenis 
is een verwonding door een machine of 
een val op de werkplaats.

Omdat het niet altijd makkelijk is om 
aan te tonen dat er letsel ontstaan is 
door het uitvoeren van een werktaak, 
geldt de volgende regel : als er wordt 
bewezen dat de plotse gebeurtenis zich 

heeft voorgedaan tijdens het werk, dan 
wordt die geacht te zijn ontstaan door 
dat werk. De verzekeraar moet het te-
genbewijs leveren. 
Maar zelfs als deze regel wordt toege-
past, is er vaak nog betwisting. Als je 
bijvoorbeeld moet werken tot 17 uur 
en je blijft nadien nog een halfuurtje 
in de kantine hangen met collega’s, is 
er dan een plotse gebeurtenis “tijdens 
het werk” als je daar uitglijdt over 
gemorste koffie ? De rechtspraak aan-
vaardt meestal dat het voldoende is dat 
de werknemer op dat ogenblik onder 
het gezag van de werkgever stond. 
Er wordt (vaak) aangenomen dat de 
aanwezigheid in de bedrijfsruimtes na 
het eindigen van de dagtaak onderdeel 
is van het arbeidsgebeuren, zodat de 
werkgever op dat moment nog verant-
woordelijk is. Dit moet natuurlijk wel 
proportioneel zijn. Als je zonder toe-
stemming van de werkgever overnacht 
in het bedrijf, dan kan het een heel 
ander verhaal worden mocht er op dat 
moment iets voorvallen. 

Naast het “werkplaatsongeval” en het 
“werkwegongeval” is in deze tijden 
natuurlijk het “(tele)thuiswerkongeval” 
relevant geworden.  Ook hier is een 
vermoeden van toepassing. Als het 
ongeval (a) zich voordoet op de plaats 
waar het thuiswerk wordt verricht én 
(b) tijdens de daartoe voorziene uren 
volgens de schriftelijke afspraken die 
met de werkgever werden gemaakt 
(arbeidsovereenkomst of enig ander 
document), dan wordt het ongeval 
geacht een arbeidsongeval te zijn, 
tenzij de verzekeraar het tegendeel kan 
bewijzen. 

Als er geen schriftelijke afspraken met 
de werkgever werden gemaakt, dan 
is de thuiswerkplek automatisch de 
woonplaats van de werknemer en zijn 
de werkuren de uren die de werknemer 
normaal gezien moet presteren in het 
bedrijf volgens de arbeidsovereen-
komst of het arbeidsreglement. 
Als je letsel oploopt tijdens het werk 
(thuis of in het bedrijf ), dan is het 
belangrijk om altijd de werkgever te 
verwittigen en dezelfde dag nog naar 
een arts te gaan die een attest schrijft. 
Het komt voor dat kleine letsels later 
verergeren. Als er geen medisch attes-
tatie is op de dag van het ongeval, dan 
kan de verzekeraar de gebeurtenis in 
twijfel trekken. Het is ook raadzaam om 
de gegevens van eventuele getuigen 
te vragen, indien deze personen geen 
vaste collega’s zijn. 

De weigering om een arbeidsongeval 
te erkennen kan worden aangevochten 
voor de arbeidsrechtbank tot 3 jaar na 
de datum van het ongeval. 

Heb je een juridische vraag? 
Je kan Anthony Roegiers spreken in alle 
LM-kantoren in Oost-Vlaanderen. 
Maak een afspraak of stel je vraag op 
0473 22 17 80 of  
advocaat.roegiers@proximus.be.

KEN JE RECHT 



Parkinson, de bibberziekte? 
In Vlaanderen leven 20 000 mensen met de ziekte van Parkinson maar geen twee 
parkinsonpatiënten zijn dezelfde. Het is een ingewikkelde ziekte met vele gezichten 
waarbij doorgaans de motoriek van de patiënt verandert. Bewegingen gaan trager, worden 
een stuk kleiner, fijne handelingen worden moeilijker… Dit gaat vaak gepaard met stijfheid, 
meestal aan één zijde van het lichaam en sommige patiënten ontwikkelen een tremor. 
Beven is het meest bekende symptoom van de ziekte maar het is zeker niet bij elke patiënt 
aanwezig. Wel treedt er bij doorgaans elke parkinsonpatiënt, in meer of mindere mate, een 
dopaminetekort op. De ziekte is niet te genezen maar de symptomen kunnen soms tijdelijk 
onderdrukt worden. 
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Aquafitness voor parkinsonpatiënten 
De ziekte van Parkinson is jammer genoeg nog niet te genezen, maar bewegen helpt om de symp-
tomen te onderdrukken. Bewegen stimuleert het vrijkomen van dopamine in de hersenen, een stof 
waar parkinsonpatiënten vaak te weinig van aanmaken. Sinds november 2021 organiseert zwemclub 
Proswimlab aquafitness op maat van parkinsonpatiënten in het zwembad van Puyenbroeck.  
LM sprak met Silke Huybrecht, oprichter van ParkiSwim.
 
Van waar de interesse om iets te orga-
niseren voor deze doelgroep? 
“Ik begon met zwemmen op mijn 6 jaar 
en zwom vanaf het middelbaar tot mijn 
18de op vrij hoog competitieniveau. 
Ik ben ondertussen zesdejaars genees-
kundestudent met veel interesse in 
neurologie. Vanuit een neurologisch 
perspectief is de ziekte van Parkinson 
heel interessant. Vorig jaar stapte ik 
mee als trainer in de zwemclub (Pros-
wimlab, red.) die vrienden hadden 
opgericht. Ik wou deze twee interesses 
combineren nadat ik een artikel las 
in de krant over boksen voor mensen 
met Parkinson. Zo’n mooi initiatief! 
Na wat opzoekingswerk vond ik weinig 
organisaties terug die zwemmen of 
aquafitness aanbieden op maat van 
parkinsonpatiënten. 

“Als arts-in-wording  
ben ik ook 
geïnteresseerd in het 
volledige zorgplaatje, 
dus niet enkel de 
medicamenteuze 
aanpak van een ziekte.” 
Zo is ParkiSwim ontstaan, een combi-
natie van mijn twee passies. Als arts-
in-wording ben ik ook geïnteresseerd 
in het volledige zorgplaatje, dus niet 
enkel de medicamenteuze aanpak van 
een ziekte. Bewegen is een belangrijke 
pijler in dat totaalplaatje.”

Welke voordelen ervaren de patiënten 
dan door aquafitness te volgen?

“Bij de ziekte van Parkinson wordt er 
aangeraden om voldoende te sporten 
zodat er dopamine vrijkomt in de her-
senen. Het is bewezen dat sporten po-
sitief effect heeft op de levenskwaliteit. 
Het voordeel van bewegen in het water 
is dat patiënten grotere bewegingen 
durven en kunnen maken doordat het 
water hen ondersteunt. De gewrichten 
worden ook minder belast en de druk 
van het water stimuleert de bloeds-
omloop, waardoor ze minder stijfheid 
ervaren.”

Moet je kunnen zwemmen? 
“Neen, de oefeningen zijn allemaal 
rechtstaand en we zetten vooral in op 
kracht, stabiliteit en coördinatie. Vaak 
zien we dat oudere mensen vroeger 
geen zwemles hebben gekregen. Dat 
vormt geen probleem. Mensen met de 
ziekte Parkinson voelen zich juist vaak 
stabieler in het water, dan eruit doordat 
ze bewegingen groter kunnen uitvoe-
ren. Je ziet elke week verbetering, dat 
geeft veel voldoening.”

Is er veel vraag naar zo’n lessen? 
“Momenteel is de les telkens goed 
gevuld. Er kunnen slechts 8 personen 
inschrijven per les omdat we de kwa-
liteit willen bewaken. Mensen die zich 
hebben ingeschreven blijven ook ko-
men, omdat ze er plezier in hebben. Ik 
zou graag willen uitbreiden naar ande-
re regio’s als er ook voldoende trainers 
zijn, maar veel hangt af van de beschik-
baarheid van de zwembaden. Zo is het 
zwembad nu niet open voor het grote 
publiek wanneer onze les doorgaat, dat 
maakt het wat intiemer.” 

“Het voordeel van 
bewegen in het water 
is dat patiënten grotere 
bewegingen durven 
en kunnen maken 
doordat het water hen 
ondersteunt.”
Zijn de lessen enkel toegankelijk voor 
parkinsonpatiënten? 
“Een partner of vriend(in) is zeker 
welkom. Patiënten voelen zich vaak 
meer op hun gemak als er al iemand 
vertrouwd aanwezig is. We werken ook 
altijd met een gratis proefles om de 
mensen te laten kennismaken met het 
concept.”
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Zwemclub Proswimlab (opgericht 
in 2017) geeft zwemlessen aan 
kinderen en coacht zwemmers 
om hun techniek bij te schaven 
en probeert zwemmen in Vlaan-
deren te vernieuwen. Zo werd er 
in Brugge een werking opgestart 
om zwemmen meer toegankelijk 
te maken voor mensen met een 
beperking. 

De lessen ParkiSwim vinden weke-
lijks plaats op zondagvoormiddag 
in het zwembad Puyenbroeck in 
Wachtebeke. De les duurt 45 minu-
ten. Meer weten over ParkiSwim? 
Surf naar www.proswimlab.be of 
mail naar silke@proswimlab.be.
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Koptelefoon Xtrainerz 
Zwemmen met muziek? Deze 
koptelefoon kan je tot wel 2 uur lang 
in 2 meter diep water gebruiken. Deze 
koptelefoon zit niet in de oren maar 
op het uiteinde van het jukbeen. Door 
middel van trillingen wordt het geluid 
naar je trommelvlies gestuurd. De 
Xtrainerz heeft intern 4GB opslag, wat 
genoeg is voor wel 1200 liedjes.
Aftershokz - 135,96 euro


Thermisch ondergoed 
Het thermisch ondergoed van Medima 
gebruikt Angora vezels: de lichtste, 
warmste en meest vocht absorberende 
natuurlijke vezels die er bestaan. 
Verkrijgbaar voor mannen en vrouwen 
en beschikbaar in zwart op bestelling.  
Medima - 67,15 euro


Brace voor koeling en  
compressie knie/elleboog 
Te gebruiken bij gewrichtsontstekingen, 
zwellingen, pijn, sportblessures 
of reumatische condities. Voorkomt 
opzwellingen door koeling en  
compressie!  
Sissel - 47,56 euro


Loopband Tunturi 
Met de Tunturi Competence T20 (2020) 
loopband loop je altijd op je eigen 
niveau om je conditie te verbeteren. 
De loopband wordt ingesteld op één 
van de maar liefst 44 beschikbare 
programma’s. Je kunt de loopsessie 
dan ook precies op jouw tempo en 
niveau aanpassen tot een maximale 
snelheid van zestien kilometer per 
uur. Voor extra uitdaging kun je de 
hellingshoek elektronisch aanpassen 
om de weerstand tijdens het lopen te 
vergroten. 
Tunturi - 925,65 euro


Tunturi dumbells  
Trainen saai? Niet met deze leuke 
gewichtjes! De set bestaat uit 2 dumb-
bells met een opvallende kleur voor je 
workout. Ideaal om thuis te gebruiken 
voor het versterken van verschillende 
spiergroepen. Van 0,5 tot 5 kg.
Tunturi - 6,38 euro (set van 2)


Fitnesshorloge Polar 
De Polar Unite is een waterdicht 
fitnesshorloge met geavanceerde 
hartslagmeting aan de pols 
en GPS-verbinding. Krijg 
gepersonaliseerde dagelijkse 
begeleiding om je te inspireren 
tijdens je workout, met 24/7 
hartslagmeting aan de pols 
en activiteitsmeting om je te 
motiveren, en nachtelijke slaap- 
en herstelmetingfuncties om 
je te helpen je lichaam beter te 
begrijpen.  
Polar - 149,90 euro

Nieuw !
SPORTWAARDEBON

  Iedereen die recht heeft op onze tussen-
komst sportprikkel van 25 euro per jaar  

(35 euro voor -18-jarigen) krijgt nu ook de 
Let’s Move waardebon van 25 euro. Deze 

bon kan je gebruiken voor het aankopen van 
sportartikelen in de LM Zorgshop. Meer 

info? www.lmziekenfonds.be 
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Hometrainer Tunturi 
Met de Tunturi Cardio Fit F20 haal je 
je ideale trainingspartner in huis om 
je conditie op peil te houden of te 
revalideren na een blessure. Opstappen 
gaat moeiteloos dankzij de lage instap. 
Deze hometrainer heeft 8 verschillende 
trainingsniveaus en hartslagfunctie. 
Maximum gewicht van 110 kg.  
Tunturi - 264,00 euro


Tunturi massage gun  
De Tunturi massage gun is je beste 
partner om vóór de training je spieren 
op te warmen, of er na om pijn en 
spanning in je lichaam te verminderen. 
Het professionele massageapparaat 
stimuleert de bloedsomloop en helpt 
het herstel van de spieren te versnel-
len. Er worden vier kopstukken mee 
geleverd, daarmee kan je alle verschil-
lende lichaamsdelen en spiergroepen 
masseren.
Tunturi - 119,00 euro


Mobiliteitstrainer Fysic  
Sterke spieren zijn onmisbaar, 
helemaal als je ouder wordt of als 
je bijvoorbeeld moet herstellen 
van een operatie. Je kan zo hard 
werken als je wilt op deze trainer en 
inspanningen ook rustig opbouwen. 
De trapondersteuning van de machine 
helpt je op weg, zodat je er altijd mee 
aan de slag kan, ook als je al lang niet 
hebt gesport of er tegenop ziet.  
Fysic - 126,65 euro


Wobbel  
De Wobbel stimuleert in het spel en ge-
bruik de balans en de kracht. Het bord 
ondersteunt op een speelse maar zeer 
doeltreffende manier het lichaamsbe-
wustzijn en het evenwicht. Door het 
gebruik van het bord als trainer kunnen 
gericht spiergroepen worden versterkt 
en gestrekt. Bijzonder is dat naast 
deze ontwikkelingsondersteunende 
eigenschappen de Wobbel vooral 
inspireert door zijn indrukwekkende 
maar ongedefinieerde vorm. Juist deze 
vorm stimuleert de creativiteit en zorgt 
dat de Wobbel alles kan zijn wat het 
kind er zelf in ziet.  
Wobbel - 119,00 euro

LM zoekt  
testpersonen!  
We zoeken een testpersoon om 
de koptelefoon Xtrainerz van 
Aftershokz uit te testen. Deze 
koptelefoon is speciaal gemaakt 
om mee te zwemmen en tegelijk 
naar muziek te luisteren! De kop-
telefoon zit niet in je oren maar 
wel op het jukbeen en stuurt door 
middel van trillingen het geluid 
door naar je trommelvies.  
De Xtrainerz heeft intern 4GB 
opslag, wat genoeg is voor wel 
1200 liedjes.  
Wil jij deze koptelefoon gratis uit-
testen? Registreer je via www.lm-
ml.be/nl/lm-zorgshop-zoekt-test-
personen of scan de QR-code.  
Wat moet je doen als  
testpersoon? 
- Je ontvangt van ons gratis de 

Xtrainerz Aftershokz kop- 
telefoon, die je uiteraard mag 
houden. 

- Je test de koptelefoon uit en 
schrijft een eerlijke recensie. 

- Je bezorgt ons enkele leuke 
foto’s. 

Wij publiceren jouw recensie 
in ons LM ledenblad en andere 
(sociale media) kanalen.



WEBINARS
Gratis en te volgen thuis vanuit je zetel! 

Joggen met een  
kinderwagen, zo begin 
je eraan! 
Als nieuwe ouder is tijd vinden om te 
sporten soms een grotere uitdaging 
dan het sporten op zich. Gelukkig is 
(hard)lopen met je kinderwagen de 
gedroomde oplossing. Je hoeft geen 
opvang te voorzien en je geniet van tijd 
met je kindje. In deze webinar geeft 
Bert Misplon, ex-wedstrijdloper en 
papa van twee, tips en tricks om met de 
kinderwagen te gaan lopen. 
- Donderdag 17 februari om 20 uur
- Prijs: gratis

Hoe omgaan met 
iemand die denkt  
aan zelfdoding? 
Heb je in jouw omgeving mensen die 
worstelen met hun mentaal welzijn? 
Dan is deze webinar voor jou. Vra-
gen zoals “Is zelfmoord zo impulsief 
als vaak beweerd wordt?”, “Kan je 
zien wanneer iemand aan zelfmoord 
denkt?” en “Waar kan men terecht 
voor hulp of doorverwijzing?” krijgen 
een antwoord in deze gratis te volgen 
sessie. Deze webinar biedt een theore-
tische intro over wat zelfmoord is, wat 
we weten over zelfmoord in Vlaanderen 
en hoe kan jij een rol spelen in de pre-
ventie ervan. Aan de hand van prak-
tijkvoorbeelden, maken we alle kennis 
toegankelijk voor een zo breed mogelijk 
publiek. Centrum ter Preventie van Zelf-
doding (CPZ) en Vlaams Expertisecen-
trum Suïcidepreventie (VLESP) helpen 
je op weg om anderen te helpen. 
- Maandag 21 februari om 20 uur
- Prijs: gratis

WORKSHOPS
Voor zowel leden als niet-leden! 

Levensreddend  
handelen bij kinderen 
van 0 tot 12 jaar. 
Ouder of grootouder? Volg bij LM deze 
uitgebreide cursus van Lifeguard en in-
formeer je zo over verstikking, reanima-
tie, koortsstuipen, vergiftiging, enz. Na 
afloop krijg je het attest ‘Levensred-
dend handelen bij kinderen van 0 
tot 12 jaar’. Elke deelnemer zal eigen 
materiaal ter beschikking hebben om 
de technieken en het toedienen van de 
hulp, apart en op afstand van elkaar, 
in te oefenen. Deze cursus is bedoeld 
voor toekomstige ouders, ouders en 
grootouders. Daarom aanvaarden wij 
geen inschrijvingen van werknemers 
van kinderdagverblijven. 
- Woensdag 23 maart om 19 uur
- Ninove: Smid Lambrechtstraat 102 

(Buurthuis de Pallieter) 

- Donderdag 28 april om 19 uur
- Oudenaarde: Hofstraat 14  

(Jeugdcentrum Jotie)
- Prijs: 12 euro

Dansen voor senioren 

Leer danstechnieken samen met ande-
re senioren! Tijdens deze workshop 
krijg je een introductie tot swing en 
oude jazzdansen zoals de charleston 
en de foxtrot. We brengen het verle-
den feestelijk terug en halen die goede 
herinneringen boven. We slaan de han-

den in elkaar en dat doen we aan de 
hand van demonstraties, beeldmateri-
aal, anekdotes en zetten de senioren 
aan het dansen! 
In samenwerking met Vief. 

- Dinsdag 8 maart van 14 tot 17 uur 
- Gent (Sint-Amandsberg): Land van 

Waaslaan 78
- Prijs: 7 euro per persoon

Terug fit met je kindje!

Ben je onlangs bevallen en heb je zin 
om opnieuw te bewegen? Met deze 
workshop hoef je de oppas niet te bel-
len. Kom samen naar de workshop om 
jouw lichaam weer in actie te zet-
ten. We trainen de buik, benen, billen, 
armen en rug. Sporten, tijd spenderen 
met je kindje én andere mama’s leren 
kennen, win-win-win! De les is geschikt 
voor mama’s en hun kindjes tussen 3 
en 24 maanden. 
In samenwerking met Mums en Bubs.
- Zondag 13 maart van 10 tot 11 uur
- Gent: Tolhuislaan 77 (Sportarena 

Tolhuis) 
- 7 euro per ouder-kind duo

Wat na kanker?  
De angst voor herval
De medische wereld staat verder dan 
vroeger waardoor steeds meer mensen 
genezen van kanker. De strijd om te 
genezen is één iets, maar de angst voor 
herval is zeker ook een onderwerp dat 
vaker voorkomt en bespreekbaar moet 
zijn.  Angst voor herval, angst voor uit-
zaaiingen: voor velen is het dagelijkse 
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kost. Telkens is er dat stemmetje dat 
zegt: “Maar wat als…”. In deze infoses-
sie geeft oncopsychologe Sarah Haus-
pie meer duiding rond wat angst is, 
hoe het ontstaat en hoe je ermee kan 
omgaan. En wat de impact is van angst 
op patiënten en hun naasten. 
- Dinsdag 15 maart om 19 uur
- Gent: Kramersplein 23 (Liberas)
- Prijs: gratis 

Valpreventie

Wist je dat één op drie ouderen min-
stens 1 keer per jaar valt. Een val is snel 
gebeurd, met alle nare gevolgen van 
dien. Leer preventief vallen omzeilen 
met deze daadkrachtige infosessie. 
Wil je te weten komen hoe je de risico’s 
op vallen kunt verkleinen? Dan mag je 
deze voordracht zeker niet missen… 
Een gewaarschuwd persoon is er im-
mers twee waard!   
In samenwerking met i-mens. 
- Donderdag 24 maart van 14u30  

tot 16 uur
- Gent: Tijgerstraat 12-22
- Prijs: gratis

Op een veilige en  
smakelijke manier 
slikken
In deze workshop leer je alles over slik-
ken, stikstoornissen en voedselaanpas-
singen. Veilig eten begint bij het koken 
en eindigt bij slikken. Aangepast eten 
betekent niet minder lekker eten, je 
moet gewoon anders eten en anders is 

daarom niet slechter. We geven je tips 
& tricks waarmee je thuis aan de slag 
kan. Je leert hoe je tijdens het dagda-
gelijks koken, voedingsaanpassingen 
kan maken en veilig eten op een bord 
kan toveren. Zo kan je thuis blijven ge-
nieten van lekkere maar vooral veilige 
maaltijden. 
- Dinsdag 29 maart om 19 uur
- Zottegem: Arthur Scheirisstraat 31 

(LM-zaal) 
- Prijs: 17,50 euro per persoon 

35 euro per duo

Bewegingsexpressie
Tijdens de workshop bewegingsex-
pressie leer je hoe je je gedachten en 
gevoelens kan herkennen en uitdruk-
ken. Niet met woorden maar met je 
hele lichaam.  We onderzoeken de ver-
schillende bewegingsmogelijkheden 
van ons lichaam. We ontdekken welke 
kwaliteiten van nature in onze bewegin-
gen aanwezig zijn en welke we minder 
inzetten. 
- Woensdag 20 april om 19 uur
- Sint-Niklaas: Koutermolenstraat 8B 

(Cultuurzaal De Kouter)
- Prijs: 5 euro per persoon

TikTok voor jong  
en oud 

Heb jij een kleinkind of grootouder die 
wel eens de spotlight steelt? Leer sa-
men hoe je leuke filmpjes op TikTok 
kan zetten! Je leert hoe je een  
account kan aanmaken en gebrui-
ken. TikTok-dansjes zullen geen gehei-

men meer kennen, we gaan aan de slag 
met een bekend dansje en nemen stap 
voor stap de pasjes door. De workshop 
eindigt met een succesvolle TikTok-vi-
deo van een dol dansend duo! 
- Woensdag 27 april van 14 tot 17 uur
- Gent: Kramersplein 23 (Liberas) 
- Prijs: gratis

Lessenreeks  
peuterturnen (5 lessen)

Bewegingslessen voor peuters en één 
(groot)ouder. Op jonge leeftijd bewe-
gingservaring opdoen is immers ontzet-
tend belangrijk. Wil je op een leuke 
manier de motorische vaardigheden 
van je kind prikkelen? Tijdens een les 
peuterturnen staat plezierbeleving 
voorop. De begeleider speelt in op het 
initiatief, de reacties en gevoelens van 
de kinderen. Op die manier beleven 
kinderen succes, voelen ze zich ge-
waardeerd en wordt de bewegings- 
exploratie bevorderd. Voor peuters 
tussen 18 maanden en 3 jaar. 
- zondagvoormiddag 24/04, 8/05, 

15/05, 22/05 en 29/05/2022
- 1e groep: van 9 uur tot 9u45 
- 2e groep: van 9u45 tot 10u30 
- Gent: Driebeekstraat 22 (Sporthal 

Driebeek) 
- Prijs: 35 euro per ouder-kind duo
 

Inschrijven ?
- www.lm-ml.be/agenda 
- scan de QR-code 
- info.ov@lm.be
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Stamhoofd helpt verenigingen  
digitaliseren
Met het digitaal platform Stamhoofd wil Simon Backx zo veel mogelijk verenigingen bijstaan in hun 
digitale transitie. “Al van kindsbeen af was ik bezeten door alles wat met computers, apps en pro-
grammeren te maken had. Zelfs toen er nog geen smartphones waren, maakte ik al spelletjes. Mijn 
andere passie is de Scoutsvereniging. Deze twee kunnen combineren, is een droom die uitkomt.”

“Als sinds mijn zes jaar ben ik lid van de Scouts. Eens je 
achttien wordt, kom je automatisch in de leiding. Ik werd er 
verantwoordelijk voor de administratie en de financiën. Alle 
inschrijvingen gebeurden toen nog op papier en betalingen 
gebeurden cash, met als gevolg dat het geld overal terecht-
kwam waar het niet moest zijn. Die informatie moet ook 
jaarlijks nagekeken en gerapporteerd worden, maar dat ge-
beurde eigenlijk niet omdat het zo onoverzichtelijk was. Ook 
onze website was erg verouderd. Daar is het zaadje geplant 
om met Stamhoofd te beginnen”, zegt Simon. 

Drie functionaliteiten
Stamhoofd ontstond één jaar geleden, toen enkel nog met 
het doel om ledenadministratie makkelijker te maken. “Het 
begon vanuit de noodzaak om sneller en beter te kunnen 
communiceren met onze leden. Maar tijdens het bouwen 
van een nieuwe website wilde ik onmiddellijk meerdere 
problemen in één keer aanpakken”, zegt Simon. “Veel ver-
enigingen organiseren jaarlijks een verkoop van een bepaald 
product om de kas te spijzen. Een webshop is dus ook erg 
noodzakelijk. De laatste functie die we hebben toegevoegd 
is ticketverkoop. Bijna elke jeugdbeweging organiseert een 
jaarlijkse fuif, dan is het handig als je ook online tickets kan 
aanbieden. Op het evenement zelf kunnen de verenigingen 
de tickets scannen via de Stamhoofd-app. Het systeem haalt 
dubbele of valse tickets eruit en blijft ook werken zonder 
internetverbinding. Belangrijk is ook dat Stamhoofd geen 
commissie aanrekent op de tickets in tegenstelling tot veel 
andere alternatieven”, licht Simon toe.
 

Open source
Het model achter Stamhoofd is uniek. Het hele platform is 
open-source, wat betekent dat iedereen de broncode achter 
het programma kan bekijken. “Het is voor mij erg belangrijk 
om iets te doen wat ik graag doe en waar ik voldoening uit-

haal. Door de code open source te maken, kunnen vereni-
gingen zelf meehelpen met het bouwen van het platform. Zo 
kan een IT’er van een vereniging zelf een aanpassing maken 
en hoeven we die enkel nog goed te keuren. Daarnaast helpt 
het onze betrouwbaarheid op te bouwen: verenigingen kun-
nen meekijken wat er achter de schermen gebeurt, aange-
zien het systeem ook persoonlijke data van leden verwerkt. 
Daarbovenop hoeven ze zich minder zorgen te maken over 
het feit dat we er misschien ooit mee zouden stoppen, want 
ze kunnen er zelf aan verder bouwen”, aldus Simon. 

“De prijzen moeten absoluut 
democratisch blijven, aangezien ik 
voor verenigingen werk”

Duurzaam groeien
Anderhalf jaar geleden liet Simon zijn vaste job voor wat het 
was en besloot hij deels te freelancen en deels voor Stam-
hoofd te werken. “Aanvankelijk deed ik nog heel wat freelan-
cewerk, er moest ten slotte geld binnenkomen en met Stam-
hoofd lukte dat toen nog niet. Maar al snel nam de liefde 
voor mijn eigen project de bovenhand. Het is momenteel nog 
veel zoeken en bijsturen over hoe we rendabel kunnen zijn. 
De prijzen moeten absoluut democratisch blijven, aangezien 
ik voor verenigingen werk. Zij hebben niet die grote budget-
ten als bedrijven. In de toekomst zou ik het platform ook 
willen openstellen naar grotere ondernemingen, maar dan 
wel tegen andere prijzen. Ik wil Stamhoofd op een duurzame 
manier laten groeien en ontwikkelen, dan zal alles ongetwij-
feld in zijn plooi vallen”, sluit Simon af.

www.stamhoofd.be

innovatie
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Simon Backx (26) 
is afgestudeerd als industrieel ingenieur met 
specialisatie informatica. Hij werkte een tijdje 
als IT’er en is nu volledig zelfstandig. 
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Bart Clymans (38) 
is industrieel ingenieur van opleiding  
en stapte in 2018 als CEO mee in het  
familiebedrijf Movanis. 
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Movanis ontwikkelt revolutionaire  
laadpalen voor elektrische wagens 
Er wordt verwacht dat er tegen 
het eind van dit decennium 
meer dan een miljoen elektri-
sche wagens rondrijden op de 
Belgische wegen. Om die alle-
maal van energie te voorzien 
zijn er meer dan 100.000 laad-
punten nodig. Movanis, een fa-
miliebedrijf uit Heusden-Zolder 
dat gespecialiseerd is in zelfrij-
dende elektrische vorkheftrucks 
en snelle laadtechnologie, wil 
mee aan de kar trekken. “Na 
twaalf minuten laden, kan je al 
100 kilometer rijden”, zegt CEO 
Bart Clymans die de laadstati-
ons Preez en Preez + doopte. 

Hoe is het familiebedrijf ontstaan?  
“Movanis is ontstaan uit een spin-off 
van het West-Vlaamse automatisatiebe-
drijf Bedelec. Mijn vader is daar twintig 
jaar geleden CEO geworden. De inno-
vatieafdeling van het bedrijf legde zich 
toe op de productie van zelfrijdende 
elektronische heftrucks. In 2018 heb-
ben we besloten om Bedelec te verko-
pen aan sectorgenoot Lysair. Sindsdien 
zitten we hier aan de prachtige oude 
mijnsite in Heusden-Zolder.”

Dag in dag uit met je familie samen-
werken, lukt dat?  
“Alleen mijn vader en ik zijn actief in 
de dagelijkse samenwerking. Ik ben 
bedrijfsleider, mijn vader legt zich 
voornamelijk toe op onderzoek en pro-
ductontwikkeling. Mijn twee broers zijn 
aandeelhouder, maar niet operationeel 
actief. Het is wel zo dat onze partners 

op familiefeestjes af en toe eens moe-
ten zeggen dat het niet over het werk 
mag gaan. Anders zijn we vertrokken 
voor een hele avond.”

Was het voor jullie een logische stap 
om laadpalen te produceren met jullie 
kennis over heftrucks?  
“Toch wel. Het is voor ons allemaal be-
gonnen met de heftrucks. Aanvankelijk 
moesten die meer dan acht uur laden 
voor je die weer kon gebruiken. We 
hebben heel wat onderzoek gedaan en 
hebben de laadtijd van die lithiumbat-
terij kunnen reduceren tot 12 minuten. 
Met die kennis zijn we gaan kijken of we 
ook iets konden betekenen op de markt 
van de elektrische wagens. De overheid 
stelde recent een optimistisch plan voor 
om tegen 2030 meer dan een miljoen 
elektrische wagens in omloop te heb-
ben op de Belgische wegen. Dat is mo-
gelijk. De markt is daar klaar voor. Maar 
dan moet er natuurlijk ook voldoende 
laadinfrastructuur aanwezig zijn.”

“Onze installatie kost 
tussen 10.000 en 
50.000 euro. Daaraan 
kan je tot 16 laadpunten 
koppelen”
Hoe werken jullie laadpalen?  
“Het snelle laadstation werkt met een 
doorsnee driefasige stroomaanslui-
ting. De energie die zonnepanelen 
opvangen, wordt gebufferd en daarna 
via een powerbooster gebruikt om een 
auto op te laden. Onze installatie kost 
tussen 10.000 en 50.000 euro. Daaraan 
kan je tot 16 laadpunten koppelen. Je 

moet de prijs dus ook delen door het 
aantal laadpunten om tot een goede 
vergelijking te komen. De technologie 
is zeer interessant voor bedrijven die 
al een groot deel van hun aanslui-
tingscapaciteit gebruiken. Een hoog-
spanningscabine plaatsen kost al snel 
100.000 euro. Voor de helft van dat 
bedrag plaats je dus een snellader met 
powerbooster. Voornamelijk bedrijven 
buiten industriezones, taxibedrijven of 
koerierbedrijven met een grote vloot 
kunnen hier voordeel uithalen.”

Wat maakt jullie product uniek?  
“Het tweerichtingsverkeer van onze 
laadpaal is een belangrijke troef. Wie 
zijn wagen acht uur op een parking 
laat staan en veel tijd heeft, kan de 
overige stroom verkopen aan passan-
ten die wel snel willen laden. Zodra je 
de stekker insteekt herkent de lader 
het unieke nummer van de wagen. De 
betaling verloopt dan automatisch 
naar het gekoppelde rekeningnummer. 
Onze laadpalen zijn ook uitgerust met 
een technologie waarbij je energie te-
rug aan het net kan geven. Dat is zeer 
gunstig voor bedrijven. Als de wagens 
er niet zijn om opgeladen te worden, 
dan kunnen ze die energie gebruiken 
om het stroomverbruik op kantoor op 
te vullen.”

Is er veel concurrentie op de markt?  
“Het grootste segment zijn de normale, 
trage laadpalen. Daarin zijn er al be-
hoorlijk veel aanbieders. De snellaad-
palen zijn een kleiner marktsegment. 
In België zijn wij de eerste aanbieder. 
Onze producten Preez en Preez+ zijn 
zeer uniek.”
www.movanis.be

innovatie
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“De kruidenier is tientallen keren  
moeten terugkeren” 
Joost Debeuckelaere (53) bevoorraadt met fami-
liebedrijf Agro Debeuckelaere al dertig jaar lang 
chipsfabrikanten Lay’s en Croky. Toch was het 
zijn droom om ooit zelf chips te fabriceren. Op 
zijn vijftigste waagde hij de sprong en investeer-
de hij een miljoen euro in Waltson. “Ik wist heel 
goed wat ik wilde qua smaak en textuur. De krui-
denier is meer dan tien keer moeten terugkeren 
tot het echt goed zat.”

Hoe is Waltson ontstaan?  
“Het is een idee dat al een tijdje in mijn hoofd speelde. In 
het voorjaar van 2020 ben ik er volledig voor gegaan. Het 
was wel schrikken toen de coronapandemie ons overviel 
in maart. We hadden de volledige loods omgebouwd tot 
een productieruimte en alle machines en toestellen waren 
aangekocht. Een weg terug was dus bijna onmogelijk. In het 
najaar zijn we beginnen proefdraaien en in december lagen 
onze eerste zakken chips in de winkel. Of corona nu een 
negatieve of positieve invloed gehad heeft op ons bedrijf 
is moeilijk te zeggen, want we hebben geen referentiepunt 
hoe het ervoor was. We kunnen wel stellen dat mensen meer 
eens een aperitief thuis organiseren. Een lekker chipje hoort 
daar vanzelfsprekend bij.”

Je bent leidinggevende van een echt familiebedrijf. Brengt 
dat extra druk met zich mee?  
“Extra druk zou ik niet zeggen, maar het is zeker wel iets spe-
ciaal. Ik ben eigenaar en mijn zus werkt mee in de verkoop. 
Mijn dochter is actief in de immowereld, maar helpt ook nog 
één dag per week mee in het bedrijf. Mijn zoon was tot voor 
kort bakker. Die bakkerij stopte en ik bood hem de kans om 
ook in het bedrijf te komen werken. Hij is een sterke kracht 
in de productie. Mijn vrouw houdt een Crelan kantoor open 
op zelfstandige basis, maar na haar uren werkt ze ook mee 
in het bedrijf. Het is dus écht wel een volledig familiebedrijf. 
Alleen in de productie werken we nog met extra krachten.”

Wat maakt Waltson chips uniek?  
“Wij bakken chips per batch. Dat wil zeggen dat we heel 
kleine hoeveelheden in één keer produceren. Daar komt dus 
ook best nog wat handwerk bij kijken. De aardappelschijfjes 
bakken we, met schil, in een oliebad van 500 liter. De slech-
te chips worden er handmatig uitgefilterd voor ze in de zak 

gaan. Dat is een groot verschil met de industriële chips. Het 
is eigenlijk een volledig ander productieproces. Wij zijn van 
nature aardappelhandelaars. Voor ons is het dus erg belang-
rijk dat je de aardappel nog smaakt in het hele verhaal. Onze 
leuze luidt dan ook niet voor niets: ‘Potatoes with a flavour’.”

De aardappelsector is een stresserende business om actief 
in te zijn.  
“De jongste jaren is het wel al eens wat moeilijker geweest. 
Wij zijn voornamelijk actief in de chipsaardappelen en een 
klein beetje in de frietaardappelen. Die planten zijn nog iets 
gevoeliger aan droogte. Langs de andere kant is de aardap-
pelindustrie een goede business die nog steeds heel hard 
aan het groeien is.”

“Het eerste zakje chips dat we 
produceerden, ben ik op mijn vader 
zijn graf gaan leggen”
Waarom de naam Waltson?  
“Mijn vader heette Walter en ik ben zijn zoon. Vandaar de 
samenstelling. Mijn pa is gestorven in 2017. Het is fijn dat 
we hem zo nog een beetje kunnen betrekken in het verhaal. 
Het eerste zakje chips dat we produceerden, ben ik op het 
graf gaan leggen. Het ligt er tot op vandaag nog steeds. 
Daarnaast moest het ook een beetje internationaal klinken. 
We zitten hier in Staden, niet ver van de Franse grens en er 
werken hier ook heel wat Engelstalige mensen in de buurt. 
Het moest dus ook makkelijk uit te spreken zijn.”

Hoe zie je de toekomst van het bedrijf?  
“Met de installatie die we nu hebben kunnen we 2500 zak-
jes van 125 gram per dag maken. Momenteel hebben we 
drie smaken: naturel, paprika en peper en zout. Binnenkort 
lanceren we een vierde: balsamico vinegar. We zijn nu een 
volledig jaar bezig, maar eigenlijk zijn we dus nog maar net 
begonnen. De reacties zijn positief en we krijgen er elke dag 
klanten bij.”

Tip van de ondernemer: 
Doe een gedegen marktonderzoek en zet een correcte 
prijs voor je eraan begint. Want zeker in een productie-
bedrijf komen er nog heel wat extra kosten bij.

VRIJ ONDERNEMEN
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Joost Debeuckelaere (53)  
werkt al zijn hele leven in de aardappel- 
industrie. Sinds een jaar maakt hij ook zijn 
eigen chips onder de naam Waltson. 

www.waltson.be
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KORT EN KRACHTIG

Telewerk  
vermindert  
ziekteverzuim
Werknemers die soms of regelmatig 
thuiswerken zijn minder ziek dan zij 
die nooit thuiswerken. Een onderzoek 
van Statbel bevestigt daarmee eerdere 
bevindingen dat ziekteverzuim met 28 
procent gedaald was bij werknemers 
die door de coronacrisis drie tot vier 
dagen thuiswerkten en met 10 procent 
bij werknemers die één tot twee dagen 
telewerkten. Bij niet-telewerkers was 
er een toename van het kort ziektever-
zuim met 6,6 procent.

Recordaantal 
bedrijfswagens 
bij bedienden
Meer dan 22 procent van alle be-
dienden heeft een bedrijfswagen. 
Dat is 2,6 procent meer dan in 
2020 en 26 procent meer dan vijf 
jaar geleden. Een wagen van het 
werk is en blijft een belangrijke 
troef om personeel aan te trek-
ken. Geen enkel alternatief voor-
deel wordt door de werknemers 
even hoog gewaardeerd.

Prijzen  
koopjesperiode  
worden doorzichtiger
Vanaf de zomerkoopjes van juli moeten 
handelaars hun korting berekenen 
op de laagste prijs van het product in 
de 30 dagen voor de korting. Op die 
manier worden consumenten beter 
beschermd tegen frauduleuze prijsaan-
duidingen tijdens de solden. 
Een overtreding melden kan op 
meldpunt.belgie.be

KMO’s krijgen vacatures niet ingevuld
Meer dan de helft van de Vlaamse kleine en middelgrote ondernemingen 
(kmo’s) die personeel willen aanwerven, krijgen hun vacatures niet inge-
vuld. Slechts één vierde van de ondernemingen had geen problemen om het 
juiste personeel te vinden. Grootste probleem is dat zich te weinig of zelfs 
helemaal geen kandidaten voor een job                     aanbieden. Eén kmo op 
vijf ziet ook een zeer grote uitdaging in              het kunnen behouden 
van geschikt personeel.

Inflatie op  
recordpeil
De inflatie is in december gestegen 
naar 5,71 procent, dat is het hoogste 
peil sinds juli 2008. Belangrijkste 
oorzaak zijn de hoge energieprijzen. 
Behalve de lonen van de ambtenaren,  
de pensioenen en de sociale uitkerin-
gen zullen de komende maanden ook 
de lonen van heel wat arbeiders en 
bedienden fors stijgen door indexerin-
gen. Hoeveel de lonen stijgen verschilt 
sterk van sector tot sector.
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Ook meer 
kraamzorg  
aangevraagd
Zelfstandigen vragen ook steeds 
meer kraamzorg of moeder-
schapshulp aan. Ze kunnen 
daarvoor 105 gratis dienstenche-
ques aankopen. De procedure 
hiervoor is sterk vereenvoudigd. 
De overheid brengt het sociaal 
verzekeringsfonds automatisch 
op de hoogte van de geboorte en 
die sturen de zelfstandige ouder 
alle informatie op. De cheques 
worden vooral aangevraagd door 
zelfstandigen met onregelmatige 
uren zoals kappers, architecten, 
verpleegkundigen en andere vrije 
beroepen.

Bedrijven krijgen stagebonus
Vlaamse bedrijven die een 18-plusser een stageplek geven, krijgen een bonus van 
500 euro per leerling. De bonus moet ondernemingen aanmoedigen om 4.000 
leerlingen een leerwerkplek aan te bieden. Dat help hen om hun diploma te 
halen, maar is ook vaak een springplank naar de arbeidsmarkt.

Meer dan 70.000 starters
In Vlaanderen begonnen vorig jaar meer dan 70.000 zelfstandigen een eigen zaak 
of onderneming. Dat zijn er 8,8 procent meer dan in 2020.  Wie droomt van een 
eigen zaak laat zich dus ook door corona niet tegenhouden. Iets meer dan de helft 
start in hoofdberoep, de rest in bijberoep of als gepensioneerde.

Zelfstandige  
papa’s nemen  
vaderschapsverlof
Zelfstandigen die papa worden kun-
nen tot 15 dagen vaderschapsverlof 
opnemen, en de meesten nemen dat 
geboorteverlof ook volledig op. De 
kersverse vaders kunnen het verlof op-
nemen in hele of halve dagen tot vier 
maanden naar de geboorte. Het moet 
niet om aaneengesloten dagen gaan. 
Er is een uitkering van 85,77 euro per 
dag via het sociaal verzekeringsfonds.

Crisis bij  
zelfstandige 
kinderopvang
Een kwart van de zelfstandige 
ondernemers in de kinderopvang 
wil er mee stoppen of hun acti-
viteit afbouwen. Dat kan grote 
gevolgen hebben voor de kin-
deropvang, want de vraag naar 
opvangplaatsen blijft stijgen. 
De financiële onzekerheid is het 
grootste struikelblok.
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BEKENDMAKING EFFECTIEF VERKOZENEN VOOR DE ALGEMENE VERGADERING 
VAN DE LIBERALE MUTUALITEIT VAN OOST-VLAANDEREN

Met het oog op de verkiezing van een nieuwe algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen 
in 2022, verscheen er in het ledenblad nummer 3 van september 2021 en op onze website een oproep tot  
kandidaatstelling.

Tot 30 november 2021 hadden de leden en hun personen ten laste die deel wensten te nemen aan de verkiezingen 
voor de nieuwe algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen, de tijd om hun kandidatuur 
in te dienen.

Wie is verkozen als effectief lid van de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen ?
Per kiesomschrijving hebben de volgende leden, die beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in artikel 13 
van de statuten, op een geldige manier hun kandidatuur ingediend.

Arrondissementen Aalst - Oudenaarde
De Bleeker Muriel
De Meulemeester Marnic 
De Meulemeester Nancy 
De Pessemier Nicole 
De Rybel Leonardus 
Herpelinck Herman 
Van Hove Lucrèce 
Van Lancker Hugo 
Van Schoorisse Erna 
Willems Marcia 
Yurtay Murat 

Arrondissementen Gent - Eeklo
Agneessens Jean-François 
Bonnarens Jan 
Bonnarens Jente 
Boone Edith 
Ceusters Tine 
Coene Wendy 
Daelemans Nicole 
Debrock Pol 
De Clercq Jean 
De Meue Marc 
De Rubbel Jean Pierre 
De Vos Aimée 
De Vos Johan 

De Vos Magali 
Devriendt Erwin 
Hantson Roland 
Lacres Tom 
Laroy Vincent 
Lootens Philippe 
Lootens Morgan 
Lootens Orphélie
Maesele Luc 
Noreilde Stefaan 
Soens Christophe 
Trenson Marleen 
Van de Gehuchte Marnix 
Van Haelter Dirk 
 
Arrondissementen Sint-Niklaas - Dendermonde
Blancquaert Antonius
Bogaert-De Clercq Guy
De Beule Dirk
De Schrijver Els
De Somere Jean-Pierre
Meert Johan
Prieels Christine
Ten Eede Liliane
Van Der Schueren Daniel
Verdurme Freddy

Gezien het aantal kandidaten dat aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden voldeed, in iedere kiesomschrijving gelijk 
is aan of kleiner is dan het aantal toe te kennen effectieve mandaten voor iedere kiesomschrijving, dient er in geen 
enkele kiesomschrijving een stemming plaats te vinden en zijn alle hierboven vermelde kandidaten automatisch 
verkozen als effectief lid van de algemene vergadering van de Liberale Mutualiteit van Oost-Vlaanderen. De nieuwe 
algemene vergadering zal uiterlijk 30 juni 2022 worden geïnstalleerd.
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