staat nu een kleine caravan waar je
een kopje koffie
kan bestellen. De
komende
tijd
start de bouw van
enkele kiosken
donderdag
maart 2015
die 19
pop-upwinkels zullen huisvesten op het
middenplein.
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De bar op het middenplein is helemaal weg. Achter de schutting bouwt
brouwerij Corsendonck ondertussen voort aan een nieuwe horecazaak. Foto Laenen
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Filip Koch en zoon Vincen
(FM)

«Niets kan t

SCHILDE

Makelaar uit Schilde verkoopt vlot Spaanse huizen
HiP Estates, een vastgoedmakelaar uit Schilde, is hip in Spanje. Nooit werden er zoveel
woningen in het buitenland gekocht. Zaakvoerder Leen Vermeulen en partner Steven
Theunis zijn al 21 jaar gespecialiseerd in buitenlandse vastgoedmarkt. Ze wonnen zelfs
een award met hun werk, de ‘Property
Award Best Sales Agent 2014’.
«De vraag naar een woning in het buitenland
wordt elk jaar groter», zegt zaakvoerder

Leen. «Spanje is heel populair vanwege het
goede klimaat en de korte afstand. De prijzen van appartementen en huizen liggen
momenteel erg laag.»
«Veel jonge mensen zien het als een investering. Hun spaargeld op de bank brengt
toch bijna niks meer op», gaat Leen verder.
«Jonge gezinnen die in het hoogseizoen een
hotel boeken in Spanje, betalen vaak veel
geld. Daarom investeren ze liever in een apAO

Spanje, por favor!

Een tweede verblijf in Spanje is terug HIP

partement dat ze tijdens de rest van het

jaar dan weer kunnen onderverhuren», alBERENDRECHT
dus Leen.
Wie een huis of appartement in Spanje wil

kopen deed
kan dat al
vanaf 150.000
«Daar
Nooit
iemand
heteuro.
student
Vince
kan je al een erg leuk appartement mee kopen», gaat
Leen
verder.bij
«We
hebben
natuurKoch
(18)
voor
het
gansrijden:
de t
lijk ook luxueuze appartementen van
euro of 300.000
en zelfsvader.
villa’s Zonda
tel200.00
afpakken
van jeeuro
eigen
van een miljoen euro en zelfs meer.» (KCS)
mogen vader Filip (44) en zoon Vincen
De ov
dus beiden deelnemen aan het keizer
den. «Wie van ons beiden de titel pak
bijzaak. Wij willen de kroon opnieuw
naar Berendrecht halen, om volgend
jaar het keizerschap hier te mogen or
ganiseren.»

FONS SCHRYVERS

Maak nu je droom waar ...
Meer dan ooit is het de uitgelezen moment om te investeren in een tweede verblijf in spanje. Uw spaargeld op
de bank brengt zo goed als niets op. beter is te investeren in een tweede woning. U beleeft er niet alleen plezier
aan, maar u geniet eveneens van een mooi rendement.
vorig jaar kochten er maar liefst elke dag 10 mensen een
huis in spanje! vooral de kustgebieden zoals de costa
del sol, costa brava en costa blanca zijn daarbij favoriet.

Prijzen dalen of prijzen
stijgen?
Het recente
koningrijden

staat

grote letters
de kroniek
de markt trekt al weermet
geruime
tijd aan,inwat
dan weer
van de Berendrechtse familie
gevolgen heeft voor deKoch.
prijzen.
verwacht
wordt,
dat de
Op dezelfde dag dat vader
prijzen van nieuwbouwwoningen
in werd
de kuststreken
Filip thuis nog
uitgehaald in
alszullen
uittredende
2015 met gemiddeld 5%
stijgen! koning bij de
Nieuwe Gans, trok zoon Vincent
enkele uren later de ganzenkop.
Een historische
gebeurtenis
waarom dus nog wachten?
Genieten doe
je nu! in de
67-jarige geschiedenis van zijn
maatschappij. Nog nooit werd
een koning opgevolgd door zijn
zoon. Ook niet bij andere gansrijdersmaatschappijen. Beiden treden zondag opnieuw in het strijdperk om de keizerkroon te pakken. De hoogste titel voor een
gansrijder, enkel voorbehouden
aan ruiters die al een koningstitel
op zak hebben. Tijdens het keizerschap strijden
recente koDOOR24ONZE
ningen van zeven gansrijdersZORGELOZE
maatschappijen
en de uittredenAANPAK
de keizer tegen
elkaar.

GENIET
100%

Eigen kans grijpen
In de familie Koch is Vincent al de
derde generatie van gansrijders.
«Zowel mijn overgrootouders, vader als schoonvader reden de
gans», vertelt vader Filip. «Ik rij
zelf al 24 jaar mee en ben al twee
keer koning geworden. Toen Vincent de kop triomfantelijk in de
hoogte stak, was ik door het dolle

ANTWERPEN

Toen Vincent ko
werd, was ik do
het dolle heen.
Het was emotio
dan bij mijn eige

F

heen. Zijn eerste winst
mij emotioneler dan b
gen titel.» Toch moet Vin
dag niet rekenen op hu
vader. «Ik grijp mijn ka
volle 100 procent. Ho
koningskroon ook is, h
tippen aan de titel van
wil ik zelf voor de eerst
halen. Wat niet wil zeg
het Vincent niet gun.» V
ageert onmiddellijk: «S
mijn vader, maar ik laa
niemand de kop hange

Stoere binken

Koning Vincent rijdt
vier jaar mee, maar is be
het gansrijden. «Op ba
Noordland reden we al
ook de gans. Als kleuter
drie keer koning. De

Bar in Shop
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