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“Zelfs dertigers kopen nu al tweede verblijf in Spanje”

Schilde 

b Op de Second Home-beurs volgende
week staan exposanten die huizen aanbie-
den in Oostenrijk, Zwitserland, Turkije,
Hongarije, Oostenrijk, Griekenland, de
Verenigde Staten en Portugal. Maar de 
grootste pleisterplaats voor Belgen in het 
buitenland blijft Spanje met stip. 

HiP Estates uit Schilde is al eenentwintig
jaar actief in het verkopen van Spaanse wo-
ningen en appartementen. Zeker vijfhon-
derd landgenoten kochten bij deze make-
laar de voorbije twee decennia een stek on-
der de zon. Steven Theunis en zaakvoerster
Leen Vermeulen zien enkele grote trends.
“De Spaanse hacienda-stijl met de Moorse
torentjes en typische Spaanse dakpannen
is volledig ‘out’. De Belg wil een strakke,
moderne woning in het buitenland, met de
perfecte afwerking zoals ze die in België
ook vinden. Dus grote glaspartijen die vol-
doende isoleren, schuiframen, glazen bal-
konnen en inloopdouches. Met een terras 
in terracottategeltjes, een roze of groene
badkamer en keukentegels met een fruit-
mand of melkkit op, moeten wij niet meer
afkomen.”

Wifimarketing
“We horen van kandidaat-kopers: ‘Thuis

woon ik al in een fermette, geef mij in
Spanje dan maar zo’n moderne strakke vil-
la.’

HiP Estates verkocht al exclusieve villa’s
in afgesloten domeinen aan een ex-pre-
mier van België, aan de Nederlandse voet-
baller Arjen Robben en de tennissende
broers Rochus.

“De goedkope vluchten naar Spaanse be-
stemmingen vanuit de luchthaven van
Deurne hebben de interesse van Belgen in
de Spaanse baksteen nog aangewakkerd.
Op een kwartier sta je in de luchthaven en
op twee uur tijd in je vakantieverblijf. Als je
file hebt, ben je even lang onderweg naar
de Belgische kust, zonder zonzekerheid.
Met HiP Estates bieden wij op de luchtha-
ven gratis wifi aan op de parking, de in-
komhal en op de tarmac in Deurne. Via de-
ze nieuwe vorm van wifi-marketing com-
municeren wij met klanten.”

Koopjes
De periode van de echte koopjes, zoals tij-

dens de crisis het geval was, is voorbij. 
“Maar de prijzen blijven onder het niveau
van het vastgoed aan de Belgische kust. 
Vanaf 134.00 euro heb je al een modern
nieuwbouw gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers, twee badkamers, on-
dergrondse garage en zwembad. Vrijstaan-
de villa’s met zwembad beginnen vanaf
190.000 euro. Voor 700.000 euro heb je
een luxevilla met vier slaapkamers, zwem-
bad en ruime tuin vlakbij de kust.”

Rustadresje
Hoe het komt dat steeds meer dertigers en

veertigers zich een stek in Spanje aanschaf-
fen? Hebben zij dan geen hypotheek in Bel-
gië af te lossen? “Wij zien dat de ouders
vaak merken dat hun spaargeld op de bank
niets opbrengt. Ze willen de risico’s van be-
leggen in aandelen niet meer lopen, schen-
ken al een deel aan de kinderen die zo’n
tweede verblijf in Spanje als een investe-
ring én een persoonlijk rustadresje zien. Bij
een verlengd weekend vliegen ze over en 
weer, of ze verhuren ook aan vrienden.
Dankzij het internet gebeurt het ook meer 
en meer dat Vlamingen een week per
maand vanuit Spanje werken. Dat kan per-
fect dankzij de moderne technologie.”

De costa’s worden nog meer
een geduchte concurrent voor
de Noordzee. Sinds Jetairfly
vanuit Deurne voor minder

dan 50 euro vluchten naar zuiderse 
bestemmingen aanbiedt, zag Hip 
Estates uit Schilde de Belgische 
interesse in Spaanse bakstenen nog 
stijgen.

Verkoper ziet boost door goedkope vluchten vanuit Deurne naar Alicante, Mallorca en Barcelona 

KRISTIN MATTHYSSEN

Leen Vermeulen en Steven Theunis van 
HiP Estates bij een maquette van een 
moderne villa in Spanje. FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

In Antwerp Expo vindt volgende week van 5 tot en met 7 juni Second Home International plaats, de Belgische beurs voor het tweede verblijf. Vorig jaar schaften maar 
liefst tien Belgen per dag zich vastgoed in Spanje aan. Na de crisis werden de appartementen en vakantiehuizen in het zuiden spotgoedkoop. En al zitten de prijzen 
opnieuw in stijgende lijn, door de lage rente op het spaargeld en de goedkope leningen blijft de Belg lonken naar een optrekje in de zon. Uw krant zocht in Schilde 
een verkoper van vakantiehuizen op, maar sprong ook binnen op enkele campings, want een tweede verblijf in eigen achtertuin  is ook plezant.

“Vrienden brachten ons op het idee”
Schoten Noëlla VanderschuerenDe Laet 
(37) en haar man kochten half maart een ca
ravan op verblijfsrecreatiepark Dennenbad 
in Schoten. “We vonden het tof voor de kin
deren en de honden. Onze dochter Yana (7) 
kan veilig met de fiets en step rondrijden. 
En onze twee border collies vinden het hier 
zo leuk dat ze de liefde bedreven, en we 
binnenkort voor het eerst een nest met 
pups verwachten. Dat was niet voorzien, 
want onze reu is al elf jaar, maar blijkbaar 
gaf de zuurstofrijke lucht hem vleugels. We 
wonen in Deurne, aan de Bosuil. Over een 
halfuurtje zijn we thuis. Het waren vrienden 
die hier een stacaravan aan de overkant 
hebben, die ons op het idee brachten van 
een buitenverblijf.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

b Vrijstaande villa met golf
en zeezicht Costa Blanca,
plaats San Miguel De 
Salinas

b 1.500 m²
b 3 ruime slaapkamers en 3 

ruime badkamers
b Prijs 755.000 euro
b HiPe Estates

b Vrijstaande moderne villa 
met 3 slaapkamers op 5 km
van de kust Costa Blanca, 
dorp Rojales

b Prijs 239.000 euro incl. 
autostaanplaats en privaat
zwembad en ingerichte 
tuin

b Dakterras van 100 m² met 
BBQ

b HiP Estates
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niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)

“Ik ga alleen nog naar Spanje voor de zwerfhonden”
Schoten Marcella Johnson (51) en Pe
ter Vervoort (51) uit Deurne genieten 
voor het achtste jaar op rij van hun bui
tenverblijf op Dennenbad in Schoten. 
“We organiseren hier nu mee een re
vueshow. Die sociale contacten en acti
viteiten vind ik plezant”, vertelt Peter, 
die binnenkort wel een weekje naar 
Zweden trekt, maar voor de rest geen 
behoefte meer heeft aan verre buiten
landse trips. Marcella reist alleen nog 
naar Spanje om er zwerfhonden te gaan
halen. “Ik zet me in voor de organisatie 
SHIN, die honden in nood opvangt. 
Thuis wonen we in een appartement. 
Voor onze poezen is het hier op de cam
ping ook leuker.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Indertijd op 
Schildestrand”

Schoten Willy Verlinden (64) uit Merksem trok als 
tiener met zijn ouders al naar Schildestrand. “Maar 
toen het daar allemaal veranderde, kwamen we hier 
op Dennenbad kamperen. Ik zit hier al van mijn ne
gentien jaar. Indertijd zijn we nog van plaats moeten
veranderen omdat de E19 werd aangelegd. Vroeger 
hadden de campinggasten 35 volleybalploegen. 
Hier werd enorm veel gesport. Ook nu nog, maar te
genwoordig zijn we op petanque overgeschakeld. Er 
is ook een grote visvijver. Ik hoop hier zo lang moge
lijk gezond te blijven. Of het nu de Ardennen, de zee 
of de bossen van Schoten zijn: de natuur trekt de 
mensen altijd aan.”  (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Vanaf de lente
leef ik anders”  

Viersel ’s Winters verblijft Louis Scheltjens (71) in 
zijn flat in Hoboken. “Maar vanaf de lente ga ik an
ders leven. Dan kom ik naar mijn stacaravan op cam
ping Waterschap in Viersel. Het geeft een commu
negevoel: zo’n camping. De gemeenschap is klein. 
De camping heeft een nieuwe eigenaar en onder
gaat een upgrade. Vroeger trok ik met de caravan 
naar Spanje, maar sinds mijn bypasses blijf ik liever 
hier.” (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN
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Leen Vermeulen zien enkele grote trends.
“De Spaanse hacienda-stijl met de Moorse
torentjes en typische Spaanse dakpannen
is volledig ‘out’. De Belg wil een strakke,
moderne woning in het buitenland, met de
perfecte afwerking zoals ze die in België
ook vinden. Dus grote glaspartijen die vol-
doende isoleren, schuiframen, glazen bal-
konnen en inloopdouches. Met een terras 
in terracottategeltjes, een roze of groene
badkamer en keukentegels met een fruit-
mand of melkkit op, moeten wij niet meer
afkomen.”

Wifimarketing
“We horen van kandidaat-kopers: ‘Thuis

woon ik al in een fermette, geef mij in
Spanje dan maar zo’n moderne strakke vil-
la.’

HiP Estates verkocht al exclusieve villa’s
in afgesloten domeinen aan een ex-pre-
mier van België, aan de Nederlandse voet-
baller Arjen Robben en de tennissende
broers Rochus.

“De goedkope vluchten naar Spaanse be-
stemmingen vanuit de luchthaven van
Deurne hebben de interesse van Belgen in
de Spaanse baksteen nog aangewakkerd.
Op een kwartier sta je in de luchthaven en
op twee uur tijd in je vakantieverblijf. Als je
file hebt, ben je even lang onderweg naar
de Belgische kust, zonder zonzekerheid.
Met HiP Estates bieden wij op de luchtha-
ven gratis wifi aan op de parking, de in-
komhal en op de tarmac in Deurne. Via de-
ze nieuwe vorm van wifi-marketing com-
municeren wij met klanten.”

Koopjes
De periode van de echte koopjes, zoals tij-

dens de crisis het geval was, is voorbij. 
“Maar de prijzen blijven onder het niveau
van het vastgoed aan de Belgische kust. 
Vanaf 134.00 euro heb je al een modern
nieuwbouw gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers, twee badkamers, on-
dergrondse garage en zwembad. Vrijstaan-
de villa’s met zwembad beginnen vanaf
190.000 euro. Voor 700.000 euro heb je
een luxevilla met vier slaapkamers, zwem-
bad en ruime tuin vlakbij de kust.”

Rustadresje
Hoe het komt dat steeds meer dertigers en

veertigers zich een stek in Spanje aanschaf-
fen? Hebben zij dan geen hypotheek in Bel-
gië af te lossen? “Wij zien dat de ouders
vaak merken dat hun spaargeld op de bank
niets opbrengt. Ze willen de risico’s van be-
leggen in aandelen niet meer lopen, schen-
ken al een deel aan de kinderen die zo’n
tweede verblijf in Spanje als een investe-
ring én een persoonlijk rustadresje zien. Bij
een verlengd weekend vliegen ze over en 
weer, of ze verhuren ook aan vrienden.
Dankzij het internet gebeurt het ook meer 
en meer dat Vlamingen een week per
maand vanuit Spanje werken. Dat kan per-
fect dankzij de moderne technologie.”

De costa’s worden nog meer
een geduchte concurrent voor
de Noordzee. Sinds Jetairfly
vanuit Deurne voor minder

dan 50 euro vluchten naar zuiderse 
bestemmingen aanbiedt, zag Hip 
Estates uit Schilde de Belgische 
interesse in Spaanse bakstenen nog 
stijgen.

Verkoper ziet boost door goedkope vluchten vanuit Deurne naar Alicante, Mallorca en Barcelona 

KRISTIN MATTHYSSEN

Leen Vermeulen en Steven Theunis van 
HiP Estates bij een maquette van een 
moderne villa in Spanje. FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

In Antwerp Expo vindt volgende week van 5 tot en met 7 juni Second Home International plaats, de Belgische beurs voor het tweede verblijf. Vorig jaar schaften maar 
liefst tien Belgen per dag zich vastgoed in Spanje aan. Na de crisis werden de appartementen en vakantiehuizen in het zuiden spotgoedkoop. En al zitten de prijzen 
opnieuw in stijgende lijn, door de lage rente op het spaargeld en de goedkope leningen blijft de Belg lonken naar een optrekje in de zon. Uw krant zocht in Schilde 
een verkoper van vakantiehuizen op, maar sprong ook binnen op enkele campings, want een tweede verblijf in eigen achtertuin  is ook plezant.

“Vrienden brachten ons op het idee”
Schoten Noëlla VanderschuerenDe Laet 
(37) en haar man kochten half maart een ca
ravan op verblijfsrecreatiepark Dennenbad 
in Schoten. “We vonden het tof voor de kin
deren en de honden. Onze dochter Yana (7) 
kan veilig met de fiets en step rondrijden. 
En onze twee border collies vinden het hier 
zo leuk dat ze de liefde bedreven, en we 
binnenkort voor het eerst een nest met 
pups verwachten. Dat was niet voorzien, 
want onze reu is al elf jaar, maar blijkbaar 
gaf de zuurstofrijke lucht hem vleugels. We 
wonen in Deurne, aan de Bosuil. Over een 
halfuurtje zijn we thuis. Het waren vrienden 
die hier een stacaravan aan de overkant 
hebben, die ons op het idee brachten van 
een buitenverblijf.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

b Vrijstaande villa met golf
en zeezicht Costa Blanca,
plaats San Miguel De 
Salinas

b 1.500 m²
b 3 ruime slaapkamers en 3 

ruime badkamers
b Prijs 755.000 euro
b HiPe Estates

b Vrijstaande moderne villa 
met 3 slaapkamers op 5 km
van de kust Costa Blanca, 
dorp Rojales

b Prijs 239.000 euro incl. 
autostaanplaats en privaat
zwembad en ingerichte 
tuin

b Dakterras van 100 m² met 
BBQ

b HiP Estates
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opnieuw in stijgende lijn, door de lage rente op het spaargeld en de goedkope leningen blijft de Belg lonken naar een optrekje in de zon. Uw krant zocht in Schilde 
een verkoper van vakantiehuizen op, maar sprong ook binnen op enkele campings, want een tweede verblijf in eigen achtertuin  is ook plezant.

“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)

“Ik ga alleen nog naar Spanje voor de zwerfhonden”
Schoten Marcella Johnson (51) en Pe
ter Vervoort (51) uit Deurne genieten 
voor het achtste jaar op rij van hun bui
tenverblijf op Dennenbad in Schoten. 
“We organiseren hier nu mee een re
vueshow. Die sociale contacten en acti
viteiten vind ik plezant”, vertelt Peter, 
die binnenkort wel een weekje naar 
Zweden trekt, maar voor de rest geen 
behoefte meer heeft aan verre buiten
landse trips. Marcella reist alleen nog 
naar Spanje om er zwerfhonden te gaan
halen. “Ik zet me in voor de organisatie 
SHIN, die honden in nood opvangt. 
Thuis wonen we in een appartement. 
Voor onze poezen is het hier op de cam
ping ook leuker.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Indertijd op 
Schildestrand”

Schoten Willy Verlinden (64) uit Merksem trok als 
tiener met zijn ouders al naar Schildestrand. “Maar 
toen het daar allemaal veranderde, kwamen we hier 
op Dennenbad kamperen. Ik zit hier al van mijn ne
gentien jaar. Indertijd zijn we nog van plaats moeten
veranderen omdat de E19 werd aangelegd. Vroeger 
hadden de campinggasten 35 volleybalploegen. 
Hier werd enorm veel gesport. Ook nu nog, maar te
genwoordig zijn we op petanque overgeschakeld. Er 
is ook een grote visvijver. Ik hoop hier zo lang moge
lijk gezond te blijven. Of het nu de Ardennen, de zee 
of de bossen van Schoten zijn: de natuur trekt de 
mensen altijd aan.”  (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Vanaf de lente
leef ik anders”  

Viersel ’s Winters verblijft Louis Scheltjens (71) in 
zijn flat in Hoboken. “Maar vanaf de lente ga ik an
ders leven. Dan kom ik naar mijn stacaravan op cam
ping Waterschap in Viersel. Het geeft een commu
negevoel: zo’n camping. De gemeenschap is klein. 
De camping heeft een nieuwe eigenaar en onder
gaat een upgrade. Vroeger trok ik met de caravan 
naar Spanje, maar sinds mijn bypasses blijf ik liever 
hier.” (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN
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“Zelfs dertigers kopen nu al tweede verblijf in Spanje”

Schilde 

b Op de Second Home-beurs volgende
week staan exposanten die huizen aanbie-
den in Oostenrijk, Zwitserland, Turkije,
Hongarije, Oostenrijk, Griekenland, de
Verenigde Staten en Portugal. Maar de 
grootste pleisterplaats voor Belgen in het 
buitenland blijft Spanje met stip. 

HiP Estates uit Schilde is al eenentwintig
jaar actief in het verkopen van Spaanse wo-
ningen en appartementen. Zeker vijfhon-
derd landgenoten kochten bij deze make-
laar de voorbije twee decennia een stek on-
der de zon. Steven Theunis en zaakvoerster
Leen Vermeulen zien enkele grote trends.
“De Spaanse hacienda-stijl met de Moorse
torentjes en typische Spaanse dakpannen
is volledig ‘out’. De Belg wil een strakke,
moderne woning in het buitenland, met de
perfecte afwerking zoals ze die in België
ook vinden. Dus grote glaspartijen die vol-
doende isoleren, schuiframen, glazen bal-
konnen en inloopdouches. Met een terras 
in terracottategeltjes, een roze of groene
badkamer en keukentegels met een fruit-
mand of melkkit op, moeten wij niet meer
afkomen.”

Wifimarketing
“We horen van kandidaat-kopers: ‘Thuis

woon ik al in een fermette, geef mij in
Spanje dan maar zo’n moderne strakke vil-
la.’

HiP Estates verkocht al exclusieve villa’s
in afgesloten domeinen aan een ex-pre-
mier van België, aan de Nederlandse voet-
baller Arjen Robben en de tennissende
broers Rochus.

“De goedkope vluchten naar Spaanse be-
stemmingen vanuit de luchthaven van
Deurne hebben de interesse van Belgen in
de Spaanse baksteen nog aangewakkerd.
Op een kwartier sta je in de luchthaven en
op twee uur tijd in je vakantieverblijf. Als je
file hebt, ben je even lang onderweg naar
de Belgische kust, zonder zonzekerheid.
Met HiP Estates bieden wij op de luchtha-
ven gratis wifi aan op de parking, de in-
komhal en op de tarmac in Deurne. Via de-
ze nieuwe vorm van wifi-marketing com-
municeren wij met klanten.”

Koopjes
De periode van de echte koopjes, zoals tij-

dens de crisis het geval was, is voorbij. 
“Maar de prijzen blijven onder het niveau
van het vastgoed aan de Belgische kust. 
Vanaf 134.00 euro heb je al een modern
nieuwbouw gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers, twee badkamers, on-
dergrondse garage en zwembad. Vrijstaan-
de villa’s met zwembad beginnen vanaf
190.000 euro. Voor 700.000 euro heb je
een luxevilla met vier slaapkamers, zwem-
bad en ruime tuin vlakbij de kust.”

Rustadresje
Hoe het komt dat steeds meer dertigers en

veertigers zich een stek in Spanje aanschaf-
fen? Hebben zij dan geen hypotheek in Bel-
gië af te lossen? “Wij zien dat de ouders
vaak merken dat hun spaargeld op de bank
niets opbrengt. Ze willen de risico’s van be-
leggen in aandelen niet meer lopen, schen-
ken al een deel aan de kinderen die zo’n
tweede verblijf in Spanje als een investe-
ring én een persoonlijk rustadresje zien. Bij
een verlengd weekend vliegen ze over en 
weer, of ze verhuren ook aan vrienden.
Dankzij het internet gebeurt het ook meer 
en meer dat Vlamingen een week per
maand vanuit Spanje werken. Dat kan per-
fect dankzij de moderne technologie.”

De costa’s worden nog meer
een geduchte concurrent voor
de Noordzee. Sinds Jetairfly
vanuit Deurne voor minder

dan 50 euro vluchten naar zuiderse 
bestemmingen aanbiedt, zag Hip 
Estates uit Schilde de Belgische 
interesse in Spaanse bakstenen nog 
stijgen.

Verkoper ziet boost door goedkope vluchten vanuit Deurne naar Alicante, Mallorca en Barcelona 

KRISTIN MATTHYSSEN

Leen Vermeulen en Steven Theunis van 
HiP Estates bij een maquette van een 
moderne villa in Spanje. FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

In Antwerp Expo vindt volgende week van 5 tot en met 7 juni Second Home International plaats, de Belgische beurs voor het tweede verblijf. Vorig jaar schaften maar 
liefst tien Belgen per dag zich vastgoed in Spanje aan. Na de crisis werden de appartementen en vakantiehuizen in het zuiden spotgoedkoop. En al zitten de prijzen 
opnieuw in stijgende lijn, door de lage rente op het spaargeld en de goedkope leningen blijft de Belg lonken naar een optrekje in de zon. Uw krant zocht in Schilde 
een verkoper van vakantiehuizen op, maar sprong ook binnen op enkele campings, want een tweede verblijf in eigen achtertuin  is ook plezant.

“Vrienden brachten ons op het idee”
Schoten Noëlla VanderschuerenDe Laet 
(37) en haar man kochten half maart een ca
ravan op verblijfsrecreatiepark Dennenbad 
in Schoten. “We vonden het tof voor de kin
deren en de honden. Onze dochter Yana (7) 
kan veilig met de fiets en step rondrijden. 
En onze twee border collies vinden het hier 
zo leuk dat ze de liefde bedreven, en we 
binnenkort voor het eerst een nest met 
pups verwachten. Dat was niet voorzien, 
want onze reu is al elf jaar, maar blijkbaar 
gaf de zuurstofrijke lucht hem vleugels. We 
wonen in Deurne, aan de Bosuil. Over een 
halfuurtje zijn we thuis. Het waren vrienden 
die hier een stacaravan aan de overkant 
hebben, die ons op het idee brachten van 
een buitenverblijf.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

b Vrijstaande villa met golf
en zeezicht Costa Blanca,
plaats San Miguel De 
Salinas

b 1.500 m²
b 3 ruime slaapkamers en 3 

ruime badkamers
b Prijs 755.000 euro
b HiPe Estates

b Vrijstaande moderne villa 
met 3 slaapkamers op 5 km
van de kust Costa Blanca, 
dorp Rojales

b Prijs 239.000 euro incl. 
autostaanplaats en privaat
zwembad en ingerichte 
tuin

b Dakterras van 100 m² met 
BBQ

b HiP Estates
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Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)

“Ik ga alleen nog naar Spanje voor de zwerfhonden”
Schoten Marcella Johnson (51) en Pe
ter Vervoort (51) uit Deurne genieten 
voor het achtste jaar op rij van hun bui
tenverblijf op Dennenbad in Schoten. 
“We organiseren hier nu mee een re
vueshow. Die sociale contacten en acti
viteiten vind ik plezant”, vertelt Peter, 
die binnenkort wel een weekje naar 
Zweden trekt, maar voor de rest geen 
behoefte meer heeft aan verre buiten
landse trips. Marcella reist alleen nog 
naar Spanje om er zwerfhonden te gaan
halen. “Ik zet me in voor de organisatie 
SHIN, die honden in nood opvangt. 
Thuis wonen we in een appartement. 
Voor onze poezen is het hier op de cam
ping ook leuker.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Indertijd op 
Schildestrand”

Schoten Willy Verlinden (64) uit Merksem trok als 
tiener met zijn ouders al naar Schildestrand. “Maar 
toen het daar allemaal veranderde, kwamen we hier 
op Dennenbad kamperen. Ik zit hier al van mijn ne
gentien jaar. Indertijd zijn we nog van plaats moeten
veranderen omdat de E19 werd aangelegd. Vroeger 
hadden de campinggasten 35 volleybalploegen. 
Hier werd enorm veel gesport. Ook nu nog, maar te
genwoordig zijn we op petanque overgeschakeld. Er 
is ook een grote visvijver. Ik hoop hier zo lang moge
lijk gezond te blijven. Of het nu de Ardennen, de zee 
of de bossen van Schoten zijn: de natuur trekt de 
mensen altijd aan.”  (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Vanaf de lente
leef ik anders”  

Viersel ’s Winters verblijft Louis Scheltjens (71) in 
zijn flat in Hoboken. “Maar vanaf de lente ga ik an
ders leven. Dan kom ik naar mijn stacaravan op cam
ping Waterschap in Viersel. Het geeft een commu
negevoel: zo’n camping. De gemeenschap is klein. 
De camping heeft een nieuwe eigenaar en onder
gaat een upgrade. Vroeger trok ik met de caravan 
naar Spanje, maar sinds mijn bypasses blijf ik liever 
hier.” (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN
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Schilde 

b Op de Second Home-beurs volgende
week staan exposanten die huizen aanbie-
den in Oostenrijk, Zwitserland, Turkije,
Hongarije, Oostenrijk, Griekenland, de
Verenigde Staten en Portugal. Maar de 
grootste pleisterplaats voor Belgen in het 
buitenland blijft Spanje met stip. 

HiP Estates uit Schilde is al eenentwintig
jaar actief in het verkopen van Spaanse wo-
ningen en appartementen. Zeker vijfhon-
derd landgenoten kochten bij deze make-
laar de voorbije twee decennia een stek on-
der de zon. Steven Theunis en zaakvoerster
Leen Vermeulen zien enkele grote trends.
“De Spaanse hacienda-stijl met de Moorse
torentjes en typische Spaanse dakpannen
is volledig ‘out’. De Belg wil een strakke,
moderne woning in het buitenland, met de
perfecte afwerking zoals ze die in België
ook vinden. Dus grote glaspartijen die vol-
doende isoleren, schuiframen, glazen bal-
konnen en inloopdouches. Met een terras 
in terracottategeltjes, een roze of groene
badkamer en keukentegels met een fruit-
mand of melkkit op, moeten wij niet meer
afkomen.”

Wifimarketing
“We horen van kandidaat-kopers: ‘Thuis

woon ik al in een fermette, geef mij in
Spanje dan maar zo’n moderne strakke vil-
la.’

HiP Estates verkocht al exclusieve villa’s
in afgesloten domeinen aan een ex-pre-
mier van België, aan de Nederlandse voet-
baller Arjen Robben en de tennissende
broers Rochus.

“De goedkope vluchten naar Spaanse be-
stemmingen vanuit de luchthaven van
Deurne hebben de interesse van Belgen in
de Spaanse baksteen nog aangewakkerd.
Op een kwartier sta je in de luchthaven en
op twee uur tijd in je vakantieverblijf. Als je
file hebt, ben je even lang onderweg naar
de Belgische kust, zonder zonzekerheid.
Met HiP Estates bieden wij op de luchtha-
ven gratis wifi aan op de parking, de in-
komhal en op de tarmac in Deurne. Via de-
ze nieuwe vorm van wifi-marketing com-
municeren wij met klanten.”

Koopjes
De periode van de echte koopjes, zoals tij-

dens de crisis het geval was, is voorbij. 
“Maar de prijzen blijven onder het niveau
van het vastgoed aan de Belgische kust. 
Vanaf 134.00 euro heb je al een modern
nieuwbouw gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers, twee badkamers, on-
dergrondse garage en zwembad. Vrijstaan-
de villa’s met zwembad beginnen vanaf
190.000 euro. Voor 700.000 euro heb je
een luxevilla met vier slaapkamers, zwem-
bad en ruime tuin vlakbij de kust.”

Rustadresje
Hoe het komt dat steeds meer dertigers en

veertigers zich een stek in Spanje aanschaf-
fen? Hebben zij dan geen hypotheek in Bel-
gië af te lossen? “Wij zien dat de ouders
vaak merken dat hun spaargeld op de bank
niets opbrengt. Ze willen de risico’s van be-
leggen in aandelen niet meer lopen, schen-
ken al een deel aan de kinderen die zo’n
tweede verblijf in Spanje als een investe-
ring én een persoonlijk rustadresje zien. Bij
een verlengd weekend vliegen ze over en 
weer, of ze verhuren ook aan vrienden.
Dankzij het internet gebeurt het ook meer 
en meer dat Vlamingen een week per
maand vanuit Spanje werken. Dat kan per-
fect dankzij de moderne technologie.”

De costa’s worden nog meer
een geduchte concurrent voor
de Noordzee. Sinds Jetairfly
vanuit Deurne voor minder

dan 50 euro vluchten naar zuiderse 
bestemmingen aanbiedt, zag Hip 
Estates uit Schilde de Belgische 
interesse in Spaanse bakstenen nog 
stijgen.

Verkoper ziet boost door goedkope vluchten vanuit Deurne naar Alicante, Mallorca en Barcelona 
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Leen Vermeulen en Steven Theunis van 
HiP Estates bij een maquette van een 
moderne villa in Spanje. FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

In Antwerp Expo vindt volgende week van 5 tot en met 7 juni Second Home International plaats, de Belgische beurs voor het tweede verblijf. Vorig jaar schaften maar 
liefst tien Belgen per dag zich vastgoed in Spanje aan. Na de crisis werden de appartementen en vakantiehuizen in het zuiden spotgoedkoop. En al zitten de prijzen 
opnieuw in stijgende lijn, door de lage rente op het spaargeld en de goedkope leningen blijft de Belg lonken naar een optrekje in de zon. Uw krant zocht in Schilde 
een verkoper van vakantiehuizen op, maar sprong ook binnen op enkele campings, want een tweede verblijf in eigen achtertuin  is ook plezant.

“Vrienden brachten ons op het idee”
Schoten Noëlla VanderschuerenDe Laet 
(37) en haar man kochten half maart een ca
ravan op verblijfsrecreatiepark Dennenbad 
in Schoten. “We vonden het tof voor de kin
deren en de honden. Onze dochter Yana (7) 
kan veilig met de fiets en step rondrijden. 
En onze twee border collies vinden het hier 
zo leuk dat ze de liefde bedreven, en we 
binnenkort voor het eerst een nest met 
pups verwachten. Dat was niet voorzien, 
want onze reu is al elf jaar, maar blijkbaar 
gaf de zuurstofrijke lucht hem vleugels. We 
wonen in Deurne, aan de Bosuil. Over een 
halfuurtje zijn we thuis. Het waren vrienden 
die hier een stacaravan aan de overkant 
hebben, die ons op het idee brachten van 
een buitenverblijf.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

b Vrijstaande villa met golf
en zeezicht Costa Blanca,
plaats San Miguel De 
Salinas

b 1.500 m²
b 3 ruime slaapkamers en 3 

ruime badkamers
b Prijs 755.000 euro
b HiPe Estates

b Vrijstaande moderne villa 
met 3 slaapkamers op 5 km
van de kust Costa Blanca, 
dorp Rojales

b Prijs 239.000 euro incl. 
autostaanplaats en privaat
zwembad en ingerichte 
tuin

b Dakterras van 100 m² met 
BBQ

b HiP Estates
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Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)

“Ik ga alleen nog naar Spanje voor de zwerfhonden”
Schoten Marcella Johnson (51) en Pe
ter Vervoort (51) uit Deurne genieten 
voor het achtste jaar op rij van hun bui
tenverblijf op Dennenbad in Schoten. 
“We organiseren hier nu mee een re
vueshow. Die sociale contacten en acti
viteiten vind ik plezant”, vertelt Peter, 
die binnenkort wel een weekje naar 
Zweden trekt, maar voor de rest geen 
behoefte meer heeft aan verre buiten
landse trips. Marcella reist alleen nog 
naar Spanje om er zwerfhonden te gaan
halen. “Ik zet me in voor de organisatie 
SHIN, die honden in nood opvangt. 
Thuis wonen we in een appartement. 
Voor onze poezen is het hier op de cam
ping ook leuker.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Indertijd op 
Schildestrand”

Schoten Willy Verlinden (64) uit Merksem trok als 
tiener met zijn ouders al naar Schildestrand. “Maar 
toen het daar allemaal veranderde, kwamen we hier 
op Dennenbad kamperen. Ik zit hier al van mijn ne
gentien jaar. Indertijd zijn we nog van plaats moeten
veranderen omdat de E19 werd aangelegd. Vroeger 
hadden de campinggasten 35 volleybalploegen. 
Hier werd enorm veel gesport. Ook nu nog, maar te
genwoordig zijn we op petanque overgeschakeld. Er 
is ook een grote visvijver. Ik hoop hier zo lang moge
lijk gezond te blijven. Of het nu de Ardennen, de zee 
of de bossen van Schoten zijn: de natuur trekt de 
mensen altijd aan.”  (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN

“Vanaf de lente
leef ik anders”  

Viersel ’s Winters verblijft Louis Scheltjens (71) in 
zijn flat in Hoboken. “Maar vanaf de lente ga ik an
ders leven. Dan kom ik naar mijn stacaravan op cam
ping Waterschap in Viersel. Het geeft een commu
negevoel: zo’n camping. De gemeenschap is klein. 
De camping heeft een nieuwe eigenaar en onder
gaat een upgrade. Vroeger trok ik met de caravan 
naar Spanje, maar sinds mijn bypasses blijf ik liever 
hier.” (kma)

FOTO KRISTIN MATTHYSSEN
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Schilde 

b Op de Second Home-beurs volgende
week staan exposanten die huizen aanbie-
den in Oostenrijk, Zwitserland, Turkije,
Hongarije, Oostenrijk, Griekenland, de
Verenigde Staten en Portugal. Maar de 
grootste pleisterplaats voor Belgen in het 
buitenland blijft Spanje met stip. 

HiP Estates uit Schilde is al eenentwintig
jaar actief in het verkopen van Spaanse wo-
ningen en appartementen. Zeker vijfhon-
derd landgenoten kochten bij deze make-
laar de voorbije twee decennia een stek on-
der de zon. Steven Theunis en zaakvoerster
Leen Vermeulen zien enkele grote trends.
“De Spaanse hacienda-stijl met de Moorse
torentjes en typische Spaanse dakpannen
is volledig ‘out’. De Belg wil een strakke,
moderne woning in het buitenland, met de
perfecte afwerking zoals ze die in België
ook vinden. Dus grote glaspartijen die vol-
doende isoleren, schuiframen, glazen bal-
konnen en inloopdouches. Met een terras 
in terracottategeltjes, een roze of groene
badkamer en keukentegels met een fruit-
mand of melkkit op, moeten wij niet meer
afkomen.”

Wifimarketing
“We horen van kandidaat-kopers: ‘Thuis

woon ik al in een fermette, geef mij in
Spanje dan maar zo’n moderne strakke vil-
la.’

HiP Estates verkocht al exclusieve villa’s
in afgesloten domeinen aan een ex-pre-
mier van België, aan de Nederlandse voet-
baller Arjen Robben en de tennissende
broers Rochus.

“De goedkope vluchten naar Spaanse be-
stemmingen vanuit de luchthaven van
Deurne hebben de interesse van Belgen in
de Spaanse baksteen nog aangewakkerd.
Op een kwartier sta je in de luchthaven en
op twee uur tijd in je vakantieverblijf. Als je
file hebt, ben je even lang onderweg naar
de Belgische kust, zonder zonzekerheid.
Met HiP Estates bieden wij op de luchtha-
ven gratis wifi aan op de parking, de in-
komhal en op de tarmac in Deurne. Via de-
ze nieuwe vorm van wifi-marketing com-
municeren wij met klanten.”

Koopjes
De periode van de echte koopjes, zoals tij-

dens de crisis het geval was, is voorbij. 
“Maar de prijzen blijven onder het niveau
van het vastgoed aan de Belgische kust. 
Vanaf 134.00 euro heb je al een modern
nieuwbouw gelijkvloers appartement met 
twee slaapkamers, twee badkamers, on-
dergrondse garage en zwembad. Vrijstaan-
de villa’s met zwembad beginnen vanaf
190.000 euro. Voor 700.000 euro heb je
een luxevilla met vier slaapkamers, zwem-
bad en ruime tuin vlakbij de kust.”

Rustadresje
Hoe het komt dat steeds meer dertigers en

veertigers zich een stek in Spanje aanschaf-
fen? Hebben zij dan geen hypotheek in Bel-
gië af te lossen? “Wij zien dat de ouders
vaak merken dat hun spaargeld op de bank
niets opbrengt. Ze willen de risico’s van be-
leggen in aandelen niet meer lopen, schen-
ken al een deel aan de kinderen die zo’n
tweede verblijf in Spanje als een investe-
ring én een persoonlijk rustadresje zien. Bij
een verlengd weekend vliegen ze over en 
weer, of ze verhuren ook aan vrienden.
Dankzij het internet gebeurt het ook meer 
en meer dat Vlamingen een week per
maand vanuit Spanje werken. Dat kan per-
fect dankzij de moderne technologie.”

De costa’s worden nog meer
een geduchte concurrent voor
de Noordzee. Sinds Jetairfly
vanuit Deurne voor minder

dan 50 euro vluchten naar zuiderse 
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“Vrienden brachten ons op het idee”
Schoten Noëlla VanderschuerenDe Laet 
(37) en haar man kochten half maart een ca
ravan op verblijfsrecreatiepark Dennenbad 
in Schoten. “We vonden het tof voor de kin
deren en de honden. Onze dochter Yana (7) 
kan veilig met de fiets en step rondrijden. 
En onze twee border collies vinden het hier 
zo leuk dat ze de liefde bedreven, en we 
binnenkort voor het eerst een nest met 
pups verwachten. Dat was niet voorzien, 
want onze reu is al elf jaar, maar blijkbaar 
gaf de zuurstofrijke lucht hem vleugels. We 
wonen in Deurne, aan de Bosuil. Over een 
halfuurtje zijn we thuis. Het waren vrienden 
die hier een stacaravan aan de overkant 
hebben, die ons op het idee brachten van 
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“Je leeft hier veel meer buiten”
Schoten Maria Patein (60) en Jozef Vankerckhove (62) 
zitten te rummikubben op het terras voor hun chalet in 
Dennenbad. “We heten Maria en Jozef, maar onze zoon is 
niet Jezus”, grapt het koppel, “maar Tommy.” Het koppel 
komt uit de Antwerpse Seefhoek. “Sinds 1963 kom ik al 
met mijn ouders naar Dennenbad. Mijn halve familie 
heeft hier een tweede verblijf. In de beginjaren hadden 
we geen stromend water. We moesten kitten water gaan 
vullen aan de kraan. De televisie was op de autobatterij 
aangesloten. ’s Avonds waren er kampvuren. Dat was nog 
echt kamperen. Intussen hebben we al het modern com
fort hier in ons vakantiehuisje. In de Seefhoek wonen wij 
op 25 meter van een gsmmast. Dat kan niet gezond zijn. 
Hier in de Kempense bossen zit er niet zo veel fijn stof in 
de lucht. Behoefte om naar Spanje of de zee te gaan, voe
len wij niet. Wij leven hier ook al buiten. Het druppelt 
vandaag en toch zitten we op ons terras.” (kma)FOTO KRISTIN MATTHYSSEN
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