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Pro-Bizz uit Geel neemt op ﬂexibele freelancebasis de
administratieve zorgen weg van ondernemers in de
bouwsector. Zo kunnen hun klanten hun bouwpassie
en -expertise voluit uitleven op de werf.

10 MISSELIJKMAKENDE
WERELDRECORDS ETEN

“Er zijn dus geen extra vergoedingen zoals maaltijdcheques, vakantiegeld... Je hoeft geen aanwervingen te doen, wat weer kostbare tijd en
administratie is uitgespaard. Wij kunnen ﬂexibel
inspringen om te ondersteunen als een van de
medewerkers uitvalt, maar we staan ook klaar
om permanent bij te staan. We kunnen het hele
proces administratief ondersteunen: van architect
over aannemer naar schrijnwerker tot technicus. Ik
draag mijn praktijkkennis uit de bouwsector mee.
Als bouwkundig ingenieur heb ik als werﬂeider
gewerkt en ik had ook een eigen bouwﬁrma. Ik ken
het reilen en zeilen achter de schermen van een
bouwproject. Uit de praktijk leerde ik de noden
van collega’s kennen: ‘mijn administratie blijft altijd
liggen en ik doe het niet graag’. Door de collega’s
te helpen is het idee voor Pro-Bizz ontstaan. Door
onze administratieve ondersteuning kunnen
bouwﬁrma’s zich zorgenvrij focussen op
hun corebusiness en hun passie helemaal
PRIJSuitleven.”
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Er zijn helden en dan zijn er hélden:
de onverschrokken, moedige krijgers
die hun hele lijf zonder verpinken
met pure doodsverachting in de
strijd gooien. De Vikings hadden hun
‘berserkers’, de Mongolen kenden
hun Kreshig, en de eenentwintigste
eeuw heeft eetwonderen die bereid
zijn om elke wedstrijd of recordpoging opnieuw hun leven te riskeren,
puur voor de ‘roem’, het geld, en/of
de uitdaging. Hier enkele markante
wereldrecords op een rijtje, maar we
raden je wel aan om voor de zekerheid eerst een emmer en een nat
handdoekje in de buurt te plaatsen.
0,9 KG CHOCOLADEREPEN IN 6 MINUTEN
Sommige kwatongen beweren wel eens dat je
suiker nodig hebt. Dat heeft te maken met een
semantisch probleem: ja, we hebben suikers
(dus: koolhydraten) nodig, maar suiker? Het witte of bruine poeder dat je in jouw koffie doet?
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Nah. Wie helemaal geen suiker eet, riskeert diabetes
te ontwikkelen, maar de fructose die je in fruit vindt, is
al genoeg om dat te vermijden. Gelukkig, want suiker
kent bijna alleen maar slechte eigenschappen, van
mentale tot fysieke aard. Tja, als je er dan in slaagt om
bijna een volledige kilo barslechte chocoladerepen
binnen te spelen, dan voorspellen wij jou een slechte
rest van de dag.

14,5 BURRITO’S IN 10 MINUTEN
Een doorsnee burrito is doorgaans
goed voor zo’n 345 kilocalorieën en
bestaat grotendeels uit snelle (en dus
slechte) koolhydraten. We weten niet of
de 14,5 Mexicaanse snacks die voor dit
wereldrecord werden verorberd exact
voldeden aan dat gemiddelde, maar
we weten wél dat de winnaar achteraf erg lang op de wc-pot zal gezeten
hebben.

252 SNEETJES PIZZA IN 6 MINUTEN
Een van de slechtste dingen die je kunt
eten, is bewerkt rood vlees – zoals de
salami op een ‘pepperoni with cheese’-pizza. Als je daar dan ook nog eens
252 sneetjes van eet, dan moet je jezelf
en jouw lichaam wel écht haten… of
er érg veel geld aan kunnen verdienen.

44 KREEFTEN UIT MAINE
Wist je dat kreeften nooit tekenen van
ouderdom vertonen? Ze worden enkel
groter en groter. Die groei werd deze
44 kreeften uit Maine echter nooit gegund: hun 5,13 kg aan vlees verdween
integraal in de maag van een nieuwe
wereldrecordhouder.

“Wij nemen de taken van bouwﬁrma’s
over die zij in de regel niet graag doen”,
vat oprichter Jo Van Ballaer de missie
van Pro-Bizz samen. “We ondersteunen
vooral kleinere ﬁrma’s die liever op hun
werf staan dan achter hun computer te zitten.
We hebben ook een klant met meer dan vijftig medewerkers, maar we richten ons vooral op KMO’s of
eenmanszaken en dan liefst in onze eigen regio.

Zo kunnen we onze ﬂexibiliteit en bereikbaarheid
ten volle uitspelen. We werken in vertrouwen,
we werpen tenslotte een blik in de interne keuken van een bedrijf. Met de referenties die we
ondertussen kunnen voorleggen in de regio,
lukt het ons vrij snel het vertrouwen te winnen.
Mond-tot-mondreclame werkt nog steeds het
best. ”Met deze service op freelancebasis, die extra
administratie uitspaart, is Pro-Bizz exclusief in de
regio. “De klant betaalt ons per gepresteerd uur”,
zegt Jo.

“UW ADMINISTRATIE, ONZE ZORG”
Administratieve ondersteuning
voor (bouw)bedrijven van elk
formaat. Wil je meer weten?
Bekijk dan nu onze website:
www.pro-bizz.be

www.pro-bizz.be
Pro-Bizz • Bel 31, 2440 Geel
0498/18.63.51 • info@pro-bizz.be
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Bedankt!
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Oesters worden in zowat de hele westerse
wereld gezien als afrodisiaca. Als je er echter
in slaagt om binnen de tijdsspanne van 8 minuten 47 dozijn acme-oesters doorheen jouw
strot te slurpen, vermoeden we dat de gemiddelde dame je eventjes niet al te aantrekkelijk
meer zal vinden.

7 REPEN VAN 113 GRAM GEZOUTEN BOTER IN 5 MINUTEN
Goed, vergeleken met de cijfers die
je in de andere voorbeelden hier ziet,
lijkt 791 gram boter misschien niet
veel te zijn, maar bedenk daar dan toch
maar even bij dat het hier wel om 0,79
kilogram boter gaat. Kilogram. Boter.
Beurk.

4 POTTEN VAN 907 GRAM
MAYONNAISE
Alsof boter nog niet genoeg was: laten
we even in herinnering brengen dat
907 gram bijna een kilogram is. Als je
dan 4 dergelijk grote potten mayonnaise soldaat weet te maken, zou het ons
niet verbazen als je de volgende dag
Tromagewijs veteieren begint te leggen.
Wat dan wel misschien nog interessante
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nieuwe financiële mogelijkheden opent als de
eerste legbatterijmens, natuurlijk.

4,5 KG GEBAKKEN BONEN IN… 1 MINUUT
EN 45 SECONDEN
Voor wie zich afvroeg of je écht kunt vliegen
als je voldoende lucht in een keer weet uit te
scheiden..

48 OREO’S EN 1,89 LITER VOLLE MELK IN
2 MINUTEN 28 SECONDEN
Om dit even in perspectief te brengen: een
enkel Oreokoekje bevat ongeveer 53 kcal.
Zonder de melk mee te rekenen, betekent
dat dus dat iemand erin is geslaagd om binnen minder dan twee minuten en half 2.544
kilocalorieën toe te voegen aan een lichaam

dat wellicht sowieso constant wordt
aangevallen door suiker en andere
weinig voedzame stoffen. We weten niet precies hoe krankzinnig
je moet zijn om dat überhaupt te
willen doen, maar het zou ons niet
verbazen als dit soort ‘eetwonders’
best wel baat zou kunnen hebben
aan een geregeld bezoekje bij de
hypnotherapeut.
2,45 kg bolognaworst van varken en
kip in 6 minuten
Voor echte vleesliefhebbers is er tenslotte deze. We weten niet precies
hoevéél extra risico op maag- en
darmkanker je oploopt na het eten
van zoveel vlees, maar laten we
zeggen dat je toch al mag beginnen
sparen voor extra ziekteverzekering.

Tekst: Dirk Vandereyken

564 OESTERS IN 8 MINUTEN
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IXINA VERKOZEN TOT BESTE WINKELKETEN
IN DE CATEGORIE KEUKENS!
TURNHOUT
Steenweg op Zevendonk 11 B – 014 40 45 50
ZAC du– Landreau
GEEL – Antwerpseweg 146 – 014 71 19 39 BELLO LIFEstyle magazine 17
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