
Filip Geelen
“Of mensen makkelijker over seksualiteit praten? 

Ja, máár …”

L E V E N  E N  W E L Z I J N

Je gloednieuwe maandelijkse rubriek 
over (mentaal) welzijn

G E W I K T  E N  G E W O G E N

Waarom vieren we Valentijn 
op 14 februari?

D E  P A S S A N T  V E R H U I S T !

Een nieuwe stap naar een toekomst 
vol verbondenheid
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Een nieuwe stap naar een toekomst 
vol verbondenheid
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

INKOOP OUD GOUD
... WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS ...

Oud goud
Sloopgoud
Puur goud
Munten
Tandgoud (met of zonder 
tand)
Alle soorten zilver
Horloges
(Rolex, Breitling, Patek enz.)
Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)

Wat wij inkopen: INKOOP OUD GOUD
03 575 54 99
Statielei 34

2640 MORTSEL
Open: ma tot vrij 10 tot 16 u.

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 43 67 37

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

W W W . O U D G O U D M O R T S E L . B E

VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

Heerlijk groen wonen, 
puur genieten.
 Stijlvolle en lichte appartementen en 

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

www.hemixpark.be   verkoop@vooruitzicht.be

LAATSTE FASE 

NU IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60
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Molenstraat 21  
2550 Kontich 
03 457 16 28
ma-vr:  9.30u - 13u & 13.30u - 18u 
zat: 9.30 - 17u

W W W . L I N G E R I E M U S S E N B U R G . B E

T O F  I D E E  V O O R  V A L E N T � N  -  S U C C E S  G E G A R A N D E E R D !

O M D AT  W E  V E E L  M O O I S  VA N  V O O R B � E 
S E I Z O E N E N  O V E R  H E B B E N  G A A N  W E 

S T O C K V E R K O O P  D O E N  A A N  B O D E M P R � S J E S ! 

W AT  :  L O U N G E  E N  N A C H T M O D E ,  W I N T E R  E N  Z O M E R   
+  B A D M O D E  E N  A C C E S S O I R E S 

W A N N E E R  :  D E  E E R S T E  V E E R T I E N  D A G E N  V A N  F E B R U A R I 
T E L K E N S  V A N  W O E N S D A G  T O T  Z AT E R D A G

W A A R  : A C H T E R  D E  W I N K E L  I N  D E  V A N  D � C K S T R A AT  N R  4 0  
2 5 5 0  KO N T I C H 

A L L E S  Z A L  V E I L I G  V E R L O P E N  M E T  H E T  R E S P E C T E R E N 
V A N  D E  G E L D I G E  R E G E L S .

O P E N I N G S U R E N  : V A N  1 0  U  T O T  T O T  1 8 . 0 0  U

N I E U W E
C O L L E C T I E !
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Beste lezer

Februari is traditioneel de maand van Valentijnsdag, maar ook van beur-
zen, netwerkevenementen enzovoort. Februari betekent dan ook liefde, 
nieuwe plannen en ontmoetingen. Dit keer zullen we dat alles een andere 
invulling moeten geven en omdat we met z’n allen stilaan experts worden 
in ‘out of the box thinking’, zien we dat als een nieuwe opportuniteit!

Jackie DeShannon en Dionne Warwick wisten het al in de jaren ’60 van 
de vorige eeuw: ‘What the world needs now is love’. Nou en of! Over 
liefde voor en relaties met anderen en jezelf spraken we met seksuoloog 
Filip Geelen. Reis rond de wereld snoof dan weer de romantiek op in 
Madeira en Portret ging op zoek naar verbinding in de natuur. Maar er 
zijn nog zoveel andere vormen van liefde, verbondenheid en vriendelijk-
heid. Heb je bijvoorbeeld al eens gedacht aan vrijwilligerswerk? Kristel 
Van Doorslaer zet je op weg in haar gloednieuwe maandelijkse rubriek 
Leven en welzijn. Dat en veel meer lees je in dit magazine. Geniet ervan 
en tot heel gauw!

#gelukkigverbonden

•  Joyce Verschueren - content manager 

Volg ons ook op mensenzijnmedia.be,  Mensen zijn Media en

 Mensen zijn Media

1610

30zo(o) happy

het geschreven woord -
normale mensen

cover - 
filip geelen

hoe antwerps 
een wereldtaal werd 24

Coverfoto: © Annelies Boeykens

zo(o) happy

het geschreven woord -
normale mensen

cover - 
filip geelen

hoe antwerps 
een wereldtaal werd
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info@petruskokaanhuis.be 	  
Tel: 03 376 71 07

€ 10,00

MAALTIJDSERVICE 
Warme maaltijden aan huis 

SOEP - HOOFDGERECHT - DESSERT

Volledige maandmenu & info:  
www.petruskokaanhuis.be

1 feb Broccolisoep met 
kruidenkaas

Varkenshaasje met graanmosterdsaus 
Snijboontjes en gratin dauphinoise

2 feb Tomatenroomsoep 
met balletjes

ZalmÞlet met bŽarnaisesaus, stoemp van 
boerenkool en spekjes

3 feb Kippenbouillonsoep Kalfsgebraad met saliesausje, wortel en 
erwtjes en gekookte aardappel

4 feb Pompoen- 
paprikasoep

Vol-au-vent met koekje, fris slaatje en 
peterselieaardappeltjes

5 feb Courgettesoep Tagliatelli “Diabolique” met gebakken 
scampi, Olijfjes, kerstomaten en ricotta

6 feb Andalusische 
groentesoep

ParelhoenÞlet met cognacsausje, gebakken 
witloof en geroosterde aardappeltjes

8 feb Kervelroomsoep met 
balletjes

Gebakken hamburger “archiduc” met 
groene boontjes en gratin dauphinoise

9 feb Minestrone 
Groentesoep

Schelvishaasje met kreeftensaus, 
broccoliroosjes en zuiderse groentenpuree

10 
feb

Bloemkoolsoep Gebakken kipÞlet met dragonsausje, 
gebakken champignons, geroosterde wortel 
en krieltjes 

11 
feb

Witloof-dillesoep Wildstoverij met veenbessen, gebakken 
spruitjes en pompoengratin

12 
feb

Wortel-paprikasoep KabeljauwÞlet met beurre blanc van 
Hoegaerden, gestoofde prei en 
andijviepuree

INFO@DEWECO.BE
03/455 56 36

EXPERT IN GIETVLOEREN
Voor een nieuwe belevenis 
in uw woning of bedrijf.

BEZOEK ONZE 
SHOWROOM!

Prins Boudewijnlaan 7a-04, Konti ch
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Valentijn

De stilte draagt meer wijsheid in zich
dan menig woord.

Fik Verbiest

In de derde eeuw huwde Valentijn, een christelijke pries-
ter, jonge soldaten met hun geliefde. Hij ging hiermee in 
tegen een keizerlijke wet die dit verbood, omdat hij ervan 
overtuigd was dat de liefde alles overwint. De arme man 
werd geëxecuteerd op 14 februari 269 en een slordige 200 
jaar later heilig verklaard, als martelaar die opkwam 
voor de liefde. Buiten deze legende is er nauwe-
lijks biografisch materiaal terug te vinden over 
Sint-Valentijn. 

Pas aan het begin van de 19de eeuw bereikte 
de traditie van Valentijnsdag een veel ruimer 
publiek. In die tijd begon men in het strenge 
Victoriaanse Engeland anoniem kaartjes te 
versturen. Zo kon men - tegen alle preutsheid 
en sociale druk in - toch een passionele lief-
desverklaring bezorgen aan wie het hart sneller 
deed slaan. Algauw waaide de Europese traditie over 
naar de VS en werd Valentijnsdag voor miljoenen mensen 
een belangrijke feestdag.

Liefde is om elkaar geven 

Heel wat handels- en horecazaken maken vandaag dank-
baar gebruik van Valentijnsdag om de kooplust van mensen 
te bespelen. Het is trouwens fijn om elkaar nu en dan eens 
te verrassen met een leuk geschenkje of een heerlijk avondje 
uit. Zolang de intentie belangrijker blijft dan het cadeau, is 
een valentijnsgeschenk de ideale manier om de liefde voor 
je partner tastbaar te maken. Wanneer aan elkaar geven 
echter belangrijker wordt dan om elkaar geven, kan men 
moeilijk nog over liefde spreken. 

Liefhebben is lief zijn

‘Faire l’amour’, ‘to make love’, ‘die liefde maak’, ... Liefde 
lijkt in vele talen echt wel een werkwoord. Maar is het 
dat ook? Liefde is op zich geen werkwoord, maar dat wil 

niet zeggen dat men geen initiatieven kan nemen om 
iemand te tonen dat men hem of haar graag ziet. 

De liefde is wat ze is ... Je kan haar niet meten 
of wegen; niet horen, proeven, ruiken, aanra-
ken of zien. Wat je wel kunt, is haar tastbaar 
maken en dat doe je door lief te zijn. Wie lief 
is voor een ander, maakt de liefde tastbaar 
of maakt de liefde waar. Liefde is dus geen 
werkwoord, maar eerder een levenshouding 

waarin je gelooft. 

Liefde maakt gelukkig

Wie bewust aandacht, tijd en energie besteedt aan lief zijn, 
investeert in een wereld met meer geluk en verbonden-
heid. Een liefdevolle levenshouding zorgt voor een stevige, 
warme en respectvolle band met de andere, maar ook met 
jezelf. Wie liefde geeft of ontvangt, voelt dat liefde werkelijk 
bestaat en heeft doorgaans meer vertrouwen in het leven. 
Verras elkaar op Valentijnsdag, maar schenk elkaar vooral 
... veel liefde. 

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

Meer lezen? www.mensenzijnmedia.be/fik-blogt
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03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

WIJKOPENHUIZEN.BE
Heb jij een kennis of buurman die overweegt zijn huis te verkopen? 
Of ken je iemand die zijn woning liever kwijt dan rijk is? Laat het ons weten.
Wij kopen alle verschillende soorten vastgoed: renovatiewoningen, appartementen, opbrengsteigendommen, magazijnen, 
bouwgronden, ...

Ontvanger ...................................................................................................................................................... € 1000

 +32 489 36 20 97  •  info@wijkopenhuizen.be  •  wijkopenhuizen.be  •  VIIde-Olympiadelaan 134 Antwerpen  • 

WijKopenHuizen is op zoek naar renovatiewoningen en daar kan jij ons bij helpen! CHEQUE
€ 1000

Verdien makkelijk € 1000 met je tip.
Zoek met ons mee naar 

renovatiewoningen.

Geef je tip door 0489 36 20 97

Wij kopen uw huis, beslissen direct, geen rompslomp 
voor u en tot €25.000 voorschot

Uw huis snel en gemakkelijk verkopen zonder makelaar? Bel ons 0489/36 20 97 of 
stuur een bericht via WhatsApp met enkele foto’s van het pand. Wij komen bij u langs 
en geven meteen een prijsinschatting en eerste bod. Wij geven u ook een voorschot 
tot € 25.000!

Dankzij onze service onderscheiden wij ons van alle andere bedrijven.

• Aankoop zonder financieel opschortende voorwaarden
• Snel & discreet
• Alle attesten nemen wij voor onze rekening
• Gratis verhuisservice
• Kosteloos leegmaken van de woning

Wij antwoorden binnen 24u. Na afspraak krijgt u onmiddellijk een bod

U kan ons contacteren voor alle soorten vastgoed.

Www.wijkopenhuizen.be
Tel:+32489/36.20.97vrijblijvende gehoortest 

hoorapparaten 
gehoorbescherming 

zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

www.hoortoestel.be     www.veranneman-audio.be

Maantjessteenweg 54 | 2170 Merksem | 03 644 89 05
openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30

„De beste service aan de laagste prijs !”

Hoorcentrum Veranneman
Maantjessteenweg 54 | 2170 Merksem | 03 644 89 05      Grote Steenweg 680 - 2600 Berchem - 03/458.62.14

openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30
www.hoortoestel.be    www.veranneman-audio.be
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

WANNEER START IK BEST 
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen, 
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies 
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoor-
toestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere 
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven 
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

WANNEER START IK BEST 
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen, 
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies 
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoor-
toestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere 
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt,
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

03 644 89 05
info.merksem@veranneman-audio.be

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

Grote Steenweg 680
2600 Berchem
03 458 62 14
berchem@veranneman-audio.be
www.hoortoestel.be

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem
03 644 89 05
info.merksem@veranneman-audio.be
www.hoortoestel.be
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VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

WANNEER START IK BEST 
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen, 
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies 
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoor-
toestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere 
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven 
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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VEELGESTELDE
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

WANNEER START IK BEST 
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen, 
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies 
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoor-
toestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere 
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt,
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven
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probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

WANNEER START IK BEST 
MET HET DRAGEN VAN HOORTOESTELLEN?
Hoe eerder je hoortoestellen begint te dragen, 
hoe beter. Als je wacht tot je een zwaar gehoorverlies 
hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
allerlei geluiden. Iemand die voor het eerst hoor-
toestellen draagt, wordt van de ene dag op de andere 
geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven 
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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Slapen onder zachte lakens kan voelen als de 
hemel op aarde. Bij Bedtime zweren we bij 
natuurlijke materialen voor ons bedtextiel. We 
hebben dekbedovertrekken in verschillende 
uitvoeringen of sto� en, maar katoen vind je 
het vaakst terug in ons assortiment. Wist je 
dat satijn, perkal en fl anel gewoon katoen is? 
We zetten de verschillen en voordelen voor je 
op een rijtje.

katoen geeft!
Bedtextiel dat van Wat zegt de slaapadviseur?

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met 
winkels in Edegem en Essen. We werken 
enkel met de beste producten en merken. 
Combineer kwaliteit met de deskundige 
hulp van onze slaapadviseurs en je slaapt 
elke nacht als een roos. 

Niet alleen voor een slaapsysteem, maar 
ook voor het textiel gaan we tot het 
uiterste. Kan katoenen bedlinnen je niet 
bekoren? Geen nood. Bedtime heeft een 
uitgebreid gamma bedlinnen: van katoen 
en zijde tot linnen, bamboe of tencel. Kom 
langs en laat je inspireren en adviseren. 

Merk in de kijker: Mirabel Slabbinck

Maca bedtextiel

Mirabel Slabbinck is de vierde generatie aan het 
hoofd van Slabbinck en tevens de naam van het 
Belgisch label van huislinnen. Slabbinck is gekend 
van zijn liturgische gewaden die al sinds 1903 in 
Brugge vervaardigd worden. Vandaag is het Brugse 
atelier ook de plek waar men het fi jnste Egyptische 
katoen weeft tot prachtige dekbedovertrekken. De 
creaties worden gekenmerkt door strakke lijnen, 
eenvoud, subtiele details en puur vakmanschap. 
Mirabel is een expert op vlak van gepersonaliseerd 
en op maat gemaakt beddengoed. 

Bij Bedtime vind je de vaste collectie van Mirabel 
Slabbinck en gaan we graag samen met jou op 
zoek naar het perfecte bedlinnen.

Katoen weven

Katoen is een van katoendraad geweven 
stof. Het is zacht, soepel, vochtabsorberend 
en ademt goed. Het verschil tussen perkal, 
satijn en fl anel zit in de weeftechniek en de 
afwerking.
Perkal en satijn zijn beide 100% katoen en 
hebben daarom ook de fi jne eigenschappen 
ervan: ze ademen en zijn vochtabsorberend. 
Het verschil met ‘normaal’ katoen is het aantal 
gebruikte draden of thread count. Hoe hoger 
de thread count, des te mooier, zachter en 
soepeler de stof. 
Katoen perkal heeft een hogere thread count 
en fi jner garen en voelt daardoor zachter, 
gladder en prettiger aan dan ‘normaal katoen’. 
Bij de satijnweving liggen er verschillende 
inslagdraden los, waardoor de garens nog 
dichter op elkaar geweven kunnen worden en 
het weefsel soepel blijft. Een katoen satijnen 
dekbedovertrek voelt daardoor nog zachter en 
gladder aan.

Nama bedtextiel

Shavi bedtextiel
Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

“Eens klanten kiezen voor 
bedlinnen van Mirabel 

Slabbinck, keren ze nooit 
op hun stappen terug”
Tilla, slaapadviseur Bedtime Edegem

Bij katoen fl anel ‘kamt’ men het geweven garen. 
Hierdoor krijg je een donslaagje dat extra isolatie 
biedt. Zo wordt de warmte goed vastgehouden 
onder het dekbedovertrek

Benieuwd naar ons bedtextiel? Kom langs in onze 
winkel. Het bedlinnen van Mirabel Slabbinck zal 
ongetwijfeld in de smaak vallen.
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atelier ook de plek waar men het fi jnste Egyptische 
katoen weeft tot prachtige dekbedovertrekken. De 
creaties worden gekenmerkt door strakke lijnen, 
eenvoud, subtiele details en puur vakmanschap. 
Mirabel is een expert op vlak van gepersonaliseerd 
en op maat gemaakt beddengoed. 

Bij Bedtime vind je de vaste collectie van Mirabel 
Slabbinck en gaan we graag samen met jou op 
zoek naar het perfecte bedlinnen.

Katoen weven

Katoen is een van katoendraad geweven 
stof. Het is zacht, soepel, vochtabsorberend 
en ademt goed. Het verschil tussen perkal, 
satijn en fl anel zit in de weeftechniek en de 
afwerking.
Perkal en satijn zijn beide 100% katoen en 
hebben daarom ook de fi jne eigenschappen 
ervan: ze ademen en zijn vochtabsorberend. 
Het verschil met ‘normaal’ katoen is het aantal 
gebruikte draden of thread count. Hoe hoger 
de thread count, des te mooier, zachter en 
soepeler de stof. 
Katoen perkal heeft een hogere thread count 
en fi jner garen en voelt daardoor zachter, 
gladder en prettiger aan dan ‘normaal katoen’. 
Bij de satijnweving liggen er verschillende 
inslagdraden los, waardoor de garens nog 
dichter op elkaar geweven kunnen worden en 
het weefsel soepel blijft. Een katoen satijnen 
dekbedovertrek voelt daardoor nog zachter en 
gladder aan.

Nama bedtextiel

Shavi bedtextiel
Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

“Eens klanten kiezen voor 
bedlinnen van Mirabel 

Slabbinck, keren ze nooit 
op hun stappen terug”
Tilla, slaapadviseur Bedtime Edegem

Bij katoen fl anel ‘kamt’ men het geweven garen. 
Hierdoor krijg je een donslaagje dat extra isolatie 
biedt. Zo wordt de warmte goed vastgehouden 
onder het dekbedovertrek

Benieuwd naar ons bedtextiel? Kom langs in onze 
winkel. Het bedlinnen van Mirabel Slabbinck zal 
ongetwijfeld in de smaak vallen.
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

• Kim Jönsson

Normale mensen 
- Sally Rooney -

Enkele maanden geleden waagde ik me aan het veelbesproken Normale mensen van Sally Rooney, winnaar van verschillende prijzen, 
waaronder de Costa Book Award, en genomineerd voor o.a. de Women’s Prize for Fiction, het boek bestormde de literaire wereld. 
Al waren lezers wereldwijd verdeeld, ik vond het verhaal over twee jongeren die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn toch het 

lezen waard en twijfel er niet aan dat dit een moderne klassieker wordt.

Normale mensen vertelt ons het verhaal van 
Marianne en Connell, twee tieners die een 
erg verschillend leven hebben, maar toch 
een band ontwikkelen. Connell wordt 
opgevoed door een alleenstaande moeder, 
die al wat meer moeite heeft om de eind-
jes aan elkaar te knopen en als poetsvrouw 
werkt voor de ouders 
van Marianne. Hij is 
een populaire student 
en aanvoerder van het 
schoolteam. Marianne 
daarentegen groeit op in 
een liefdeloze, geweld-
dadige familie met veel 
geld. Ze is een excen-
triek buitenbeentje die 
- ondanks haar enorm 
intelligentie - school 
vooral als tijdverspil-
ling beschouwt. Door 
de immense aantrek-
kingskracht beginnen 
ze een seksuele relatie, 
die al snel uitgroeit tot 
een emotionele vertrou-
wensband, maar nooit 
meer wordt dan dat. Ze 
houden dit verborgen, omdat Marianne be-
seft dat hun relatie wel eens de doodsteek 
kan zijn voor Connells populariteit. Na de 
middelbare school gaan ze beiden naar de 
universiteit, waar de rollen omkeren: Con-
nell is het buitenbeentje, terwijl Marianne 
er eerder haar plek vindt. Door eenzaam-
heid en schaamte over hoe hij populariteit 
boven Marianne plaatste, raakt Connell in 
een zware depressie. Ondertussen bevindt 
Marianne zich op een zelfdestructief pad, 
getekend door haar pijnlijke jeugd. Tijdens 

al die jaren op de universiteit, blijven ze 
rond elkaar draaien, op zoek naar andere 
mogelijkheden en liefde, maar ze worden 
elke keer als magneten naar elkaar gezogen.

Sally Rooney schreef een scherp psycho-
logisch verhaal over familie, vriendschap, 

de spanning van eerste 
liefde en de zoektocht 
naar een eigen identi-
teit. Ze doet dit op een 
koelere, afstandelijkere 
wijze dan verwacht, met 
een schaars gebruik van 
woorden en geen rede-
nen om tussen de regels 
te lezen. Het maakt 
het soms moeilijk om 
je in te leven, maar het 
voegt alleen maar toe 
aan het verhaal. Door 
het op deze manier te 
benaderen wordt er 
niets verbloemd en blijft 
het objectiever, wat een 
zekere rauwe echtheid 
creëert. Dit doet ze ook 
door het gebruik van 

aanhalingstekens in gesprekken achterwe-
ge te laten en verwarrende tijdsprongen te 
nemen, alsof ze daarmee aangeeft dat het 
soms inspanning vraagt om communicatie 
te begrijpen. Bijkomende personages blij-
ven bewust redelijk vaag, wat nog meer de 
indruk geeft dat Marianne en Connell zich 
in hun eigen wereldje bevinden en weinig 
belang hechten aan andere mensen.

Ondanks de afstandelijkere schrijfstijl 
slaagt ze erin een melancholisch, rokerig 

sfeertje doorheen het hele boek te laten 
vloeien, waarin we subtiel de tienerangsten 
blijven voelen. Op deze manier benadrukt 
ze de intimiteit tussen de twee hoofdperso-
nages en maakt ze van een verhaal dat rustig 
lijkt voort te kabbelen iets energetisch. Hun 
innerlijke leven en interactie, hoe ze zich 
afzonderlijk ontwikkelen en uiteindelijk 
toch samen lijken te smelten en een iden-
titeit lijken te delen, gecombineerd met een 
resem mentale problemen, maken van dit 
boek iets opwindends.

Al bij al pende Rooney een intelligent ver-
slag neer van de innerlijke leefwereld van 
twee jongeren, die zich een weg banen in 
een soms oneerlijke wereld, op zoek naar 
zichzelf en de liefde. Ik pinkte een traantje 
weg bij de scènes waarin we leren over het 
huiselijke geweld bij Marianne, de depres-
sie van Connell en de zelfmoord van een 
klasgenoot en ben uiterst dankbaar dat we 
in een wereld leven waarin mentale proble-
men meer en meer bespreekbaar worden. 
Normale mensen brengt daardoor een spran-
keltje hoop in donkere dagen en doet ons 
geloven dat er licht is aan het einde van 
de tunnel.

Normale mensen is Rooneys tweede roman, 
dus wie graag nog meer wil lezen kan dat 
doen met haar debuutroman Gesprekken met 
vrienden. Indien je niet genoeg krijgt van 
het boek, niet getreurd: BBC maakte samen 
met de Amerikaanse streamingdienst Hulu 
de kortserie Normal people die trouw blijft 
aan het boek. Absoluut het kijken waard!
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Immo De Laet bestaat 25 jaar. Sinds een kwarteeuw zijn we
uitgegroeid tot dé lokale vastgoedexpert in alle prijsklassen
met duizenden tevreden klanten.
 
U kan bij ons terecht voor vastgoedbegeleiding van A tot Z.
 
 Naar aanleiding van onze 25ste verjaardag
 bieden wij het EPC en de elektriciteitskeuring GRATIS aan.
  

GEVOEL VOOR
VASTGOED

VRAAG NU UW GRATIS
SCHATTING AAN

J A A R

Contacteer jij ons?
+32 (0)3 644 00 88 
info@immodelaet.be

SCAN HIER
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Houden van 
Weldra is het weer Valentijnsdag. Kleine liefdesengel Cupido spant zijn boog en vliegt rond terwijl hij zoekt naar harten die open-
staan voor ... de liefde. Maar is liefde niet veel meer dan de aantrekkingskracht van twee mensen die elkaar graag zien? Hoe mooi 

de innige band tussen geliefden ook mag zijn, ware liefde reikt veel verder. 

Niet van deze wereld

We leven in een wereld waarin we onszelf 
dubbel plooien om dingen te kopen die we 
vaak niet nodig hebben om daarmee 
indruk te maken op mensen 
die we niet echt graag zien. 
Zo brengen veel mensen 
hun kinderen naar de 
opvang, hun ouders 
naar een woonzorg-
centrum en stappen 
zij in een ratrace om 
dit alles te bekosti-
gen. We werken hard 
en stress ademt ons 
voortdurend in de nek. 
De gezellige avondjes-uit 
en enkele jaarlijkse vakanties 
mogen we onszelf dan toch zeker 
wel veroorloven ... Deze manier van den-
ken en leven schept helaas afstand tussen 
mensen, zonder dat ze het beseffen.

Ondertussen leven we al bijna een jaar in 
een ander soort wereld. De reizen en ge-
zellige avondjes-uit behoren voorlopig tot 
het verleden en we worden teruggeworpen 
op onszelf. Nu we meer dan ooit in 
een wereld leven, waarin afstand 
nemen van elkaar verplicht is, be-
seffen we hoezeer we elkaar missen. 
Grootouders mogen hun kleinkin-
deren niet knuffelen en veel mensen 
moeten afscheid nemen zonder hun 
dierbaren aan hun zijde. Bovendien 
kunnen we onze familie en vrienden 
niet op gepaste wijze troosten bij de 
pijn die dit afscheid teweegbrengt. 

Als de anderhalve-meter-maat-
schappij ons iets heeft bijgebracht, 
dan is het wel hoe waardevol men-
selijke nabijheid is. Afstand is echter 
niet alleen pijnlijk wanneer we ertoe 
worden verplicht. De groeiende 
kloof tussen mensen dateert van 
voor de coronacrisis en bestaat dus 

al veel langer. We waren ons er alleen niet 
echt van bewust. 

De remedie

Gelukkig bestaat er een zeer 
efficiënte remedie tegen 

de pijn die afstand tus-
sen mensen creëert: de 
liefde. Onze drukke 
prestatiemaatschap-
pij heeft de liefde 
verdrongen tot een 
marginaal fenomeen 
dat thuishoort in de 

cultuursector of in de 
christelijke traditie. 

Hoewel de liefde krachtiger is 
dan alles, zal zij zich nooit opdrin-

gen. Liefde is bescheiden en dat is ook hij 
of zij die werkelijk liefheeft ...

• Wie echt liefheeft, is begaan met wat an-
deren voelen en doet er alles aan om hen 
geborgenheid te schenken, te troosten, 
een goed gevoel te geven; kortom, om 
anderen gelukkig te maken. 

• Wie echt liefheeft, voelt zich pas goed 
als het de mensen rondom hem of haar 
aan niets ontbreekt. Liefde zonder zorg-
zaamheid, is niet volmaakt.

• Wie echt liefheeft, deelt voor- en te-
genspoed en heeft nooit een verborgen 
agenda of bijbedoelingen. Echte liefde is 
eerlijk en oprecht. 

• Wie echt liefheeft, zet graag een stapje 
achteruit, opdat diegenen die hij of zij 
liefheeft voldoende ruimte krijgen om 
zichzelf te zijn. 

Word superverspreider van liefde

Meer dan aan ‘het nieuwe normaal’ hebben 
we nood aan een nieuwe remedie. Een re-
medie waarvoor geen speldenprik nodig is. 
Een remedie die eigenlijk reeds lang in ons 
bloed aanwezig is en die dringend opnieuw 
dient geactiveerd te worden. Een remedie 
die geen afstand duldt, maar nabijheid eist. 
Een remedie die mensen weer menselijk 
maakt. Een remedie die ‘liefde’ heet. 

Tot het zover is, zullen we elkaar moeten 
sensibiliseren om afstand te houden, 
maar elkaar zeker niet los te laten. 
‘Het nieuwe normaal’ mag geen kans 
krijgen om ons in zijn greep te krij-
gen. Laten we elkaar besmetten met 
het liefdesvirus, omdat het leven pas 
echt de moeite waard is, wanneer 
liefde eindelijk de centrale plaats 
krijgt die ze verdient! 

Fik Verbiest

Wil jij ook liefde uitstralen? 
Bekijk onze hartcollectie op 
mensenzijnmedia.be/winkel!
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S E C T I O N A A L P O O R T E N
www.matrixdoors.be

03 843 35 00
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www.matrixdoors.be
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

Z e t e l b e d r i j f

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1 6/01/21   10:26ANNIK 
DE MEY

U U R W E R K E N 

J U W E L E N 

O P T I E K

Kioskplaats 81-83 · 2660 Hoboken · 03 830 21 12

info@annikdemey.be ·  · DONDERDAG GESLOTEN

VALENTIJNSACTIE!
BIJ AANKOOP 

VANAF 200 EUR
KRIJG JE 

EEN SWAROWSKI 
GESCHENK GRATIS!

(ZOLANG DE VOORRAAD STREKT)

DE VALENTIJNSCOLLECTIE VAN PANDORA IS GEARRIVEERD!

KOOP 

GEMAKKELIJK 

EN VEILIG ONLINE 

VIA ONZE 

WEBSHOP
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R e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Bloemeneiland Madeira
Het Portugese eiland Madeira is een wondermooie reisbestemming vol natuurschoon en met een heerlijk klimaat. Het eiland staat 
bekend om groene valleien, uitgestrekte wijngaarden, tropische bloemen, ruige bergkammen en metershoge kliffen. Het is een kleurrijk 
eiland met een weelderige en altijd weer verrassende natuur. Zo verrassend dat de bloemen en de exotische vruchten wel een wedstrijdje 
lijken te spelen om de mooiste kleuren en de meeste variatie en dan is er nog de zee, immer blauw en vanaf elk plekje op het eiland te 

zien. Madeira is een waar feest voor je zintuigen!

Dankzij het gunstige klimaat kan je hier het 
gehele jaar door in de vrije natuur genie-
ten van bloemen als orchideeën, strelitzia’s, 
anthuriums, magnolia’s, azalea’s, protea’s en 
vele andere. Dat geldt ook voor de tropische 
vruchten zoals ananas, papaja, avocado en de 
minder bekende zoetsappige vrucht anona. 
Bezoek zeker het bos Laurisilva met zijn lau-
rierbomen in het Natuurpark van Madeira, 
het grootste groenblijvend woud ter wereld en 
uitgeroepen tot UNESCO werelderfgoed. Er-
vaar hoe het subtropische klimaat ervoor heeft 
gezorgd dat zich hier een weelderige vegetatie 
heeft kunnen ontwikkelen, rijk aan aroma’s, 
kleur en onvoorstelbaar mooie landschappen. 
Daarom is Madeira ook een romantisch ei-
land. Exotische planten en bloemen ... overal!

Het smaragdgroene Madeira heeft een cen-
trale bergketen die het eiland verdeelt in twee 
berghellingen: Noord en Zuid. Klim naar de 
hoogste toppen en leer de indrukwekkende 
passen kennen, de diepe dalen, de grootse 
bergen en de imponerende kliffen. Voel je 
dichter bij de hemel door de hoogste bergtop 
van Madeira te beklimmen: de Pico Ruivo 
met een hoogte van 1862 meter. Vanaf hier 
kan je de krater van een inactieve vulkaan 
ontdekken, de Curral das Freiras. De top 
Pico das Torres, de op één na grootste, is 
1851 meter hoog en wordt vaak gebruikt voor 
buitenactiviteiten zoals kletteren en trekking. 
De Pico do Areiro, met 1818 meter, is dan 
weer de meest bezochte bergtop, omdat deze 
toegankelijk is met de auto. Vanaf hier moet 
je zeker een romantische zonsondergang zien, 
die is magisch! Ga naar de kaap Cabo Girão 
met een hoogte van 580 meter. Je zal  versteld 
staan van het fantastische uitzicht op de zee. 
Hier vind je een glazen skywalk waardoor je 
ook recht naar beneden kan kijken. Klim dan 
naar de hoogvlakte Paul da Serra, op 1500 

meter hoogte, waar het groen overheerst en 
doorsneden wordt door prachtige rotsforma-
ties die afsteken tegen de lucht.

Funchal, de hoofdstad van de archipel, ligt 
aan de zuidkust van Madeira, in een prachti-
ge baai tegenover de Atlantische Oceaan en 
omringd door groene heuvels en steile berg- 
engten. Bezoek hier de weelderige tuinen en 
de kerk van Nossa Senhora do Monte, of fla-
neer over de Lidopromenade. De populaire 
badplaats Porto Moniz staat bekend om zijn 
vulkanische zeezwembaden. Huishoge klif-
fen, gigantische golven en afgelegen valleien 
kenmerken het wilde en romantische noorden. 
Santana, een klein dorp aan de noordooste-
lijke kant van het eiland, staat bekend om de 
traditionele, driehoekige, witte huisjes ‘Palhei-
ros’ met rieten daken.

Madeira is ideaal voor de actieve vakantie-
ganger. Uiteraard zijn er tal van wandelingen 
en trektochten mogelijk, al dan niet begeleid. 
Denk ook aan coasteering, canyoning, moun-
tainbiken, jeeptours, klimmen, kajakken … 
Walvissen en dolfijnen kunnen het hele 
jaar door worden gespot in de wateren rond 
Madeira. Dikwijls zijn ze al te zien op slechts 
een paar meter van de kust. De beste periode 
is april-oktober.

Ook het eiland Porto Santo, gelegen op 40 
km van Madeira, is een waar paradijs op aarde! 
Met een 9 km lang gouden strand dat over-
spoeld wordt door het heldere water, is dit 
eiland de ideale plek voor een ontspannen en 
deugddoende vakantie. De eilanden Desertas 
en Selvagens zijn een geheel van onbewoonde 
eilandjes, geklasseerd als natuurlijke reserva-
ten. Ze herbergen enkele zeldzame soorten 
fauna en flora.

Hoewel het eiland het hele jaar door prima 
te bezoeken is dankzij het milde klimaat, zijn 
de maanden april tot en met oktober de beste. 
Er valt dan minder regen en de temperaturen 
liggen tussen 21 en 26 graden. Je hebt in het 
voorjaar wel het voordeel dat de bloemen in 
bloei staan en het eiland één groot kleuren-
tapijt wordt.

#kooplokaal #winkelhier #treiskoffertje

Meer foto’s van Madeira bekijken? Dat 
kan op mensenzijnmedia.be/bloemenei-
land-madeira.

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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te
koop

deurne
Aimé de Graevestraat 4, Residentie L'étoile.
Kleinschalige gebouw van 5 appartementen in 
doodlopende straat. Prijzen vanaf € 239.500

wilrijk
Hoge Aardstraat 53 bus 1, PRESALE 30/01 - 
Gelijkvloers appartement met garagebox 
EPC: 381kWh/m² Richtprijs: 220.000

aartselaar
Guido Gezellestraat 82, Uiterst ruime woning 
met polyvalent bijgebouw.
EPC: 228kWh/m² VP: €820.000     

Isabellalei 16, Instapklare studio met terras in 
centrum Antwerpen! 
EPC: 162kWh/m² VP: €139.500

antwerpen

te
koop

te
koop

wilrijk
Niedernhausenlaan 12 bus 2, Lichtrijk nieuw 
1slaapkamer appartement in doodlopende straat 
EPC: 54,97kWh/m² HP: €750

wilrijk
Gemzenstraat 14 1EVR, Goed gelegen 
appartement met 2-3 slaapkamers. 
EPC: 247 HP: €690

te
huur

antwerpen
Belgiëlei 100 bus 5.02, Modern en instapklaar 
1 slaapkamer appartement. 
EPC: 94kWh/m² HP: €700

borgerhout
Bikschotelaan 257 3EV, Volledig gerenoveerd 
app. met 3 slaapkamers nabij Boelaerpark! 
EPC: 235kWh/m² VP: €259.000

te
koop

antwerpen
Paardenmarkt 63,  Commercieel gelijkvloers op 
een centrale toplocatie.
VP: €450.000

te
huur

antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 164 6EV, Prachtig 
appartement met 2 slaapkamers. 
EPC: 260kWh/m² HP: €950

te
huur

te
huur

laat je overtuigen door onze expertise
en haal habicom in huis!

mortsel antwerpsestraat 292   |  kontich antwerpsesteenweg 55  |  boechout a. franckstraat 2  |  wilrijk boomsesteenweg 281  |  antwerpen paleisstraat 2

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (nu open!)

hallo@habicom.be bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

te
koop

5 uur gratis klusjes!

wij pimpen jouw
huis voor verkoop!
* informeer naar de voorwaarden bij onze habicom-experten.
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In feite geldt dit voor alle relaties: 
als je tegen elkaar kan uitspreken wat 
je verwacht, dan kom je vaak heel ver.

16
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Onlangs verscheen in de media het bericht dat seksuo-
logen in Vlaanderen het de laatste maanden heel druk 
hebben. Betekent dat dat mensen makkelijker over 
seksualiteit praten dan vroeger?

Het is inderdaad drukker de laatste tijd. Dat ligt volgens 
mij in de eerste plaats aan de coronacrisis: mensen worden 
meer geconfronteerd met hun relatie en hebben meer 
tijd om over hun relatie na te denken. Ik denk dat het 
ook te maken heeft met de visibiliteit van onze job, nu 
er een aantal bekendere seksuologen in de media komen. 
Lotte Vanwezemael, bijvoorbeeld, een vlotte jonge vrouw 
waarvan je geen schrik hoeft te hebben.

Praten mensen ook makkelijker over seksualiteit? Ja, maar 
toch nog altijd niet zoals het zou moeten. Mensen voelen 
nog altijd een bepaalde schaamte en houden het onder-
werp liever binnenskamers, wat ergens ook logisch is: 
het is niet iets dat je zomaar aan iedereen toevertrouwt.

“Nog niet zoals het zou moeten”, horen we je zeggen. 
Hoe zou het wel moeten?

Als we het taboe echt willen doorbreken, dan zouden 
mensen over hun psychische problemen moeten kunnen 
spreken zoals ze bijvoorbeeld over kinesitherapiesessies 
zouden praten. Dat blijft moeilijk, omdat bij veel mensen 
over therapie toch nog een bepaalde connotatie heerst: 
“Oei, wat is er mis met jou?” Het zou toch aangenamer 
zijn als we daarover als maatschappij opener zouden kun-
nen zijn, er vlotter over zouden kunnen praten. Natuurlijk 

hebben we allemaal het recht om sommige zaken voor 
onszelf te houden, maar we zijn er allemaal bij gebaat om 
therapie en psychische en/of seksuele problemen wat ‘nor-
maler’ en bespreekbaarder te maken. Praten werkt, zelfs 
gewoon met vrienden. Zolang je je problemen maar niet 
alleen draagt, want zoiets wreekt zich uiteindelijk altijd.

Ons beroep is trouwens nog altijd niet erkend, waardoor 
men misschien terechtkomt bij mensen die niet de juis-
te opleiding hebben genoten. Het is bovendien jammer 
dat er nog steeds geen terugbetalingsregeling geldt, want 
daardoor zou therapie voor veel meer mensen haalbaar 
zijn en zo zouden seksuele problemen ook weer minder 
specifiek en dus minder taboe worden. Therapie blijft nu 
te veel een luxeproduct, terwijl seksuologische en psychi-
sche problemen geen luxeproblemen zijn, integendeel, ze 
gaan om heel fundamentele dingen.

Kan je seksuologie los zien van relatietherapie?

Mensen komen naar hier met allerlei problemen - som-
migen zijn de verbinding met elkaar kwijt of ervaren 
communicatieproblemen. Qua seksualiteit gaat het dan 
bijvoorbeeld weer over een verschil in verlangen of het 
uitblijven van seksualiteit. Voor heel veel mensen is seks 
een teken van graag zien en een manier van verbinding 
maken met elkaar en als daar iets misloopt, lijkt het soms 
alsof je elkaar niet meer graag ziet. Heel jammer, want 
liefde is veel meer dan alleen seks. Seksualiteit is een 
ingangspoort om het over het hele lichaam en de hele 
beleving te hebben.

Filip Geelen 
Filip Geelen is klinisch seksuoloog, relatietherapeut en binnenkort weer expert bij het nieuwe seizoen van Blind 
Getrouwd. Een jaar geleden verhuisde hij zijn praktijk van Antwerpen naar Boechout en net als veel andere sek-
suologen in Vlaanderen merkt hij dat steeds meer mensen als koppel of als single naar de therapeut trekken. Een 

positieve evolutie, maar er is nog werk aan de winkel.

16



18

Maar ik zie ook veel singles, waaronder 
heel veel jonge mannen met erectiepro-
blemen. Eens je begint te worstelen met 
erectieproblemen, gaat het vaak snel van 
kwaad naar erger, want als het één keer 
niet lukt, ga je je zorgen maken over de 
volgende keer en zo kom je in een vicieu-
ze cirkel terecht. Met die mannen praat 
ik eerst over het seksuologische aspect 
ervan, maar daarna kijken we veel breder 
en dan blijkt dat die mannen niet alleen 
druk ervaren tussen de lakens, maar ook 
daarbuiten. Ik ben seksuoloog, maar heb 
ook een therapieopleiding gevolgd, pre-
cies om verder te kunnen kijken dan alleen 
seksueel gedrag. Ik wil een hele persoon 
kunnen helpen en beter maken, want ja, 
seks is een belangrijk deel van het leven, 
maar tegelijk is het ook maar seks.

De druk is in elk geval groot en de manier 
waarop wij onze maatschappij vandaag in-
richten, maakt het veel mensen moeilijk op 
veel gebieden. Veel van mijn single cliën-
ten geven bijvoorbeeld aan dat ze veel druk 
ervaren om toch in een relatie te stappen. 
Zij krijgen heel vaak dingen te horen als: 
“Wanneer ga je nu eens een lief vinden?”, 
alsof singles niet gelukkig kunnen zijn.

Ik ontvang trouwens mensen van diverse 
leeftijden. Het oudste koppel in mijn prak-
tijk was bijna 80 jaar. Ook zij vonden het 
belangrijk om te blijven investeren in hun 
relatie. Het waren mensen die altijd hard 
hadden gewerkt, kinderen en kleinkinde-
ren hadden opgevoed, maar nooit geleerd 
hadden om bij zichzelf en hun relatie stil 
te staan. Met kleine dingen kan je bij zo’n 
mensen toch nog heel wat veranderen en 
zij zijn daarvoor heel dankbaar.

Wat kan mensen tegenhouden om naar 
de therapeut te gaan?

Schaamte. Mensen zijn dikwijls bang dat 
ze anders zijn dan anderen. Ze vragen 
hier heel vaak: “Is dat normaal, zijn er nog 

mensen die zo denken?”, maar eigenlijk 
maakt dat niet uit: het moet goed werken 
voor jou en voor je eventuele partner. Of 
hetzelfde geldt voor je buurman is irre-
levant. Zelfs tegenover mij als therapeut 
willen mensen ‘normaal’ zijn, terwijl ik 
net getraind ben om niet te oordelen of 
te veroordelen. Er heerst ook nog een 
bepaalde angst voor de therapeut die cli-
enten van naaldje tot draadje analyseert en 
dingen over hen ontdekt die ze zelf nog 
niet wisten. Zo werkt dat nochtans niet: 
mijn cliënten leggen bij mij iets op tafel 
en daar gaan we dan samen naar kijken en 
mee werken. Hoe kan ik mijn expertise aan 
jouw ervaringen haken en wat kunnen we 
daarmee doen? Daar gaat het om. Het is 
geen examen. Niks moet.

Eens mensen de stap hebben gezet, kan 
het ook snel gaan. Aan het begin van 
een traject hoor ik regelmatig: “Ik 
ben niet zo’n prater hoor”, waarna er 
meestal heel vlotte gesprekken vol-
gen (lacht). Hier krijgen mensen een 
veilige omgeving om te praten en dat 
doen ze dan ook met gemak, omdat 
ze aanvoelen dat ze hier mogen den-
ken en zeggen wat ze willen. Ik spoor 
hen ook aan om het te benoemen 
wanneer ze iets vreemds voelen of als 
ze twijfelen en dat stelt hen gerust.

Als koppel thuis in de fauteuil gaan zitten 
en zeggen “en nu gaan we een uur over ons 
praten”, dat gebeurt heel weinig. Zelfs als 
er thuis wordt gepraat, dan wordt er nog 
niet altijd goed geluisterd. Ik vraag aan 
partners vaak om te herhalen wat de an-
dere net gezegd heeft en heel vaak lukt dat 
niet. Dat is ook wat er thuis vaak gebeurt, 
zeker als er ruzie is: je wil zo graag gehoord 
worden dat je niet 
echt luistert naar 
de boodschap 
van de andere, 
maar in de the-
rapieruimte kun 
je gerust fouten 
maken en vooral 
ook oefenen met 
communiceren. 
Het echte werk 
is natuurlijk voor 
thuis, maar bij 
mij kunnen ze 
‘trainen’.

Je hebt er ook 
een boek over 
geschreven: Waar 

is de liefde gebleven? In het kabinet van de 
relatietherapeut.

Klopt, ik wilde informeren, normaliseren 
en de drempel minimaliseren en dat op een 
toegankelijke manier. Ik krijg ook als feed-
back dat het boek vlot leest en herkenbaar 
is. Ik heb gebruikgemaakt van echte verha-
len uit mijn praktijk, met respect voor de 
anonimiteit uiteraard. Zo kunnen mensen 
dingen herkennen uit hun eigen leven, wat 
hen er hopelijk toe aanzet om sommige 
zaken anders te bekijken of het gesprek 
met hun partner te openen. Aan de andere 
kant is het geen zelfhulpboek dat thera-
pie vervangt, want echte therapie is altijd 
een-op-een, toegespitst op een specifieke 
situatie van één persoon of koppel.

Bij Blind getrouwd brengen jullie men-
sen samen op basis van een hele reeks 
parameters. De gouden formule bestaat 
uiteraard niet, maar zijn er vuistregels 
voor wat werkt in een relatie en wat niet?

In theorie is het niet zo dat ‘opposites at-
tract’. Je kan wel een karaktereigenschap 
in iemand zien die je aantrekt of prikkelt, 
maar in het algemeen is het zo dat hoe 
meer overeenkomsten mensen hebben, 
hoe groter de kans wordt dat ze lang bij 
elkaar blijven. Mensen hebben name-
lijk ook vaak graag een licht aangepaste 
versie van zichzelf (lacht). Dat werkt. Ge-
meenschappelijke interesses, maar ook de 
manier waarop ze in de wereld staan, so-
ciaaleconomische achtergrond, enzovoort. 
Wat héél belangrijk is, zijn de verwach-
tingen die je hebt van jezelf, van elkaar en 
je relatie. Als je verwachtingen te hoog 
zijn, is de kans heel klein dat ze allemaal 
ingelost worden. Het kan heel nuttig zijn 

Als we het taboe echt willen 
doorbreken, dan zouden mensen 
over hun psychische problemen 
moeten kunnen spreken zoals ze 
bijvoorbeeld over kinesitherapie-
sessies zouden praten. 
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om je verwachtingen aan te passen of 
zelfs zonder verwachtingen in een relatie 
te stappen.

We hebben dat ook gezien bij deelnemers 
aan het programma. Stijn en Nuria (een 
koppel uit het eerste seizoen van Blind 
getrouwd, nvdr), bijvoorbeeld, voelden 
initieel helemaal geen aantrekking. Ze 
hebben toen allebei heel bewust nagedacht 
over waarom ze aan elkaar gelinkt waren 
en ze zijn open-minded naar elkaar toe 
gaan leven. Ondertussen hebben ze twee 
kinderen. Een mooi voorbeeld, maar dat 
geldt in feite voor alle relaties: als je tegen 
elkaar kan uitspreken wat je verwacht, dan 
kom je vaak heel ver.

Daarnaast is open kunnen praten als het 
even niet goed gaat ook van belang. Je kan 
van de andere niet verwachten dat hij of 
zij zomaar weet wat er in jou omgaat of 
een pasklare oplossing heeft. Het gebeurt 
nog vaak dat mensen bepaalde gevoelens 
jarenlang opkroppen en laten borrelen en 
dat die er tijdens een ruzie plots allemaal 
uitkomen in de vorm van verwijten naar 
de andere, die op dat moment helemaal 
niet weet wat er gebeurt. Dan is het 
moeilijk communiceren. Zoiets kan je 
vermijden door je bewust te blijven van 
je eigen (veranderende) verwachtingen 
en daarover ook open te zijn.

Dat brengt ons bij het cliché: je kan 
niet iemand anders graag zien als je 
jezelf niet graag ziet ...

Ja, al is het nog niet zozeer hoe graag je 
jezelf ziet, maar wel hoe goed je jezelf kent. 
Ken je je eigen sterktes en valkuilen? Want 
als je bijvoorbeeld veel negativiteit mee-
draagt, met jezelf in de knoop zit of wat 
dan ook, dan neem je dat mee in je relatie. 
Besef je dat niet van jezelf, dan groeit de 
kans dat je alle dynamieken van je relatie 
op jezelf neemt of dat je heel veel in het 
mandje van je partner legt, wat dan weer 
de oorzaak kan zijn van onevenwicht en 
van onenigheid.

In een relatie is het belangrijk dat je een 
gemeenschappelijke grond vindt en dat je 
elkaar in het midden tegemoet kan komen, 
maar dat kan pas als je jezelf graag genoeg 
ziet om ook genoeg terug te geven voor de 
dingen die je uit je relatie haalt en vooral 
de andere ook kan toelaten om jou graag 
te zien. Als je zelf niet het gevoel hebt dat 
je liefde waard bent, dan is het moeilijk om 
liefde toe te laten of zelfs te begrijpen dat 

iemand je graag kan zien. Hetzelfde geldt 
voor seksualiteit. Het is belangrijk dat je je 
lichaam goed kent en dat je begrijpt wat je 
graag hebt - pas dan kan je je openstellen, 
iemand anders leren kennen en je eigen 
verwachtingen eventueel aanpassen aan de 
verlangens van die persoon.

Binnenkort komt het volgende seizoen 
van Blind getrouwd op tv en daar ben je 
voor de tweede keer een van de experts. 
Voor sommige mensen blijft het vreemd 
of zelfs ‘not done’ dat koppels die elkaar 
nog nooit gezien hebben met elkaar trou-
wen. Wat wil je daarover kwijt?

De koppels trouwen om een duidelijk 
kader te scheppen, om te zorgen dat de 
situatie niet vrijblijvend is. Ze gaan echt 
een engagement aan om op dat moment 
die bepaalde persoon aan zich te binden. 
We doen dat trouwens op een heel respect-
volle manier - die feedback krijgen we ook 
van de deelnemers zelf en het is een van 
de redenen waarom ik heb toegezegd om 

opnieuw mee te werken. Zo geven we een 
inkijk in dynamieken, in hoe mensen el-
kaar vinden en waarmee zij worstelen. Dat 
maakt het trouwens ook heel herkenbaar 
voor de kijkers.

Ikzelf vind het ontroerend hoe kwetsbaar 
de koppels zich laten zien voor zoveel 
mensen, zeker in een tijd waarin negatie-
ve opmerkingen heel snel gemaakt zijn. 
Gelukkig kunnen we hen daarin goed on-
dersteunen en ik vind het heel belangrijk 
dat ze altijd bij ons terecht kunnen.

Hoe blik jij terug op 2020 en welke raad 
heb je voor wat nog moet volgen?

In de eerste coronagolf was het al duide-
lijk dat er meer echtscheidingsaanvragen 
waren. Op zich is dat ook logisch: het 
dagelijkse leven veranderde en we heb-
ben allemaal moeten pauzeren, waardoor 
mensen zich minder konden verschuilen 

achter of vluchten in hun werk of hun 
hobby’s. Mensen die al een barst in hun 
relatie hadden, werden verplicht om naar 
die barst te kijken en sommigen moesten 
concluderen dat het eigenlijk niet meer 
werkte. Veel koppels draaien ook rond 
praktische afspraken over werk, kinderen, 
huishouden enzovoort. Als die afspraken 
overhoop gehaald worden en ze weer ge-
confronteerd worden met de persoon die 
erachter zit, dan kan dat heel ingrijpend 
zijn. Anderzijds ken ik persoonlijk ook wel 
wat mensen die nu een baby’tje verwach-
ten (lacht) dus er is ook heel veel moois 
gebeurd.

Sowieso heeft de coronacrisis voor heel 
veel mensen grote impact gehad. We heb-
ben bijvoorbeeld al gezien dat het aantal 
zelfmoorden is toegenomen. Zekerheden 
werden plots op losse schroeven gezet, uit-
laatkleppen vielen weg en voor mensen die 
al niet zo stevig in hun schoenen staan, kan 
dat heel ontwrichtend zijn. Als ik één ding 
mag meegeven, dan is het: praten werkt. 

Besef dat het geen schande is als je je 
slecht voelt en probeer je gevoel uit te 
spreken. Ook andersom: vraag hoe het 
met de andere gaat en als er iemand 
tegen jou zegt dat het niet goed gaat, 
luister dan. Probeer ook niet meteen te 
positief te zijn. Het is heel menselijk om 
te willen troosten, te willen focussen op 
de toekomst, enzovoort, maar vaak helpt 
dat mensen niet. Als iemand zich slecht 
voelt, is hetgeen dat op dat moment het 
beste helpt: even naast die persoon in de 
put gaan zitten. Bevestigen dat het lastig 

kan zijn doet veel meer, want dan voelen 
mensen zich erkend in hun gevoel en dan 
weten ze dat het oké is om zich even zo 
te voelen. Smijt gerust een ladder in die 
put, maar voor je hem of haar eruit trekt, 
daal je best eerst even mee af. Oprecht een 
klankbord zijn en waakzaam zijn voor el-
kaar, dat levert veel op.

Filip Geelen, Waar is de liefde gebleven?, 
uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts, 
22,99 euro, verkrijgbaar bij Standaard 
Boekhandel. 

Filip volgen? Dat kan via Instagram: 
seksuoloog.filip.geelen.

• Tekst: Joyce Verschueren - Foto’s: © Annelies 
Boeykens

Mensen zijn dikwijls bang dat ze 
anders zijn dan anderen. Ze vra-
gen hier heel vaak: “Is dat nor-
maal, zijn er nog mensen die zo 
denken?”, maar eigenlijk maakt 

dat niet uit.
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

Waarom vieren we Valentijn 
precies op 14 februari?

Op 14 februari wordt internationaal Valentijn gevierd, de dag van de verliefden. Waarom op 14 februari? Valentijn is de naam van drie 
of vier martelaren en heiligen uit de derde of vierde eeuw. Onder hen een bisschop Valentijn, de patroonheilige van de verliefden. 
Hij overleed op een 14de februari en om zijn overlijden in herinnering te brengen werd precies deze dag internationaal tot de dag 

van de verliefden uitgeroepen. Waarom werd bisschop Valentijn de beschermheilige van de verliefden?

De feestdag van de verliefden is gebaseerd 
op een legende, een volksvertelling. Volgens 
deze legende kwam ooit een jong en ver-
liefd koppeltje bij bisschop Valentijn met 
het verzoek hen te trouwen. Hun verzoek 
was in zekere zin bijzonder, want hij was 
een heidense soldaat en zij, het meisje, 
was christen. Daarmee was de kerk niet 
zo gelukkig, maar bisschop Valentijn was 
op zijn tijd vooruit en vond de liefde be-
langrijker dan de gangbare wetten van dat 
ogenblik, de wetten van keizer Claudius. 
Het inspireerde andere gemengde kop-
pels (vrijzinnigen en christenen) om het 
huwelijk bij deze bisschop aan te vragen. 
Als mensen de bisschop om raad vroegen, 
kregen zij bovendien altijd een bloem mee. 
Vandaar de gewoonte om je geliefde bloe-
men te schenken op Valentijnsdag. Het was 
een schitterend idee van de bloemensector 
om de Heilige Valentijn in ere te houden, 
maar terug naar onze legende.

Claudius vond dat de bisschop te veel zijn 
gezag ondermijnde en liet Valentijn aan-
houden, martelen en onthoofden. Over de 
dag waarop dat gebeurde, is de geschiedenis 
duidelijk: 14 februari. Over het jaar is er 
geen duidelijkheid. Volgens een afwijkende 
versie van deze legende zou Valentijn in de 
gevangenis het verzoek hebben gekregen 
van de gevangenisbewaarder, de stadhou-
der van Rome, om zijn blinde dochter te 
genezen. De vader poogde tevergeefs de 
onthoofding tegen te houden. Toch wist 
Valentijn, net voor het vonnis werd uitge-
voerd, iemand nog een envelop te bezorgen 
met het verzoek die aan de blinde dochter 

van de gevangenisbewaarder te geven. Na 
de executie opende het meisje de envelop. 
Er viel een gele bloem uit en een nota 
waarop stond: van Valentijn. Direct kon 
het blinde meisje opnieuw zien. Nog altijd 
volgens dezelfde legende bekeerde de vader 
van het meisje zich door dit voorval tot het 
christendom.

Romeo en Julia

Het prototype van de verliefdheid en van de 
onmogelijke liefde is de tragedie die Wil-
liam Shakespeare op het einde van de 16de 
eeuw schreef. De oorspronkelijke titel was: 
The Most Excellent and Lamentable Trage-
dy of Romeo and Juliet. Het is en blijft het 
populairste liefdesverhaal dat ondertussen 
vele versies heeft gekregen in het theater, 
in de film, in mu-
zikale symfonieën 
en balletvormen, 
tot musicals toe.

Het verhaal is on-
dertussen bekend. 
Het speelt zich af 
in Verona (Italië) 
en gaat om twee 
rivaliserende, adel-
lijke families: de 
familie Montague 
en de familie Ca-
pulet. Romeo is 
een Montague en 
ontmoet op een bal 
Julia, een Capulet. 
Ze worden verliefd 

op elkaar, maar het is een verboden liefde, 
door de rivaliserende tegenstellingen tus-
sen de twee families. De vader van Julia wil 
geen toestemming geven voor het huwelijk, 
want hij heeft Paris voor haar in gedachten, 
die tot de eigen soort (Capulet) behoort, 
maar Julia trouwt in het geheim toch met 
Romeo. Om een huwelijk met Paris te 
vermijden neemt Julia een slaapmiddel 
waardoor het lijkt dat ze overleden is. Ook 
Romeo denkt dat Julia overleden is, koopt 
vergif voor zichzelf en reist naar Verona om 
afscheid te nemen van Julia. Bij de graf-
kelder komt hij Paris tegen. Het komt tot 
een gevecht tussen Romeo en Paris, waarbij 
Paris gedood wordt. Romeo kust de lippen 
van de slapende Julia in haar grafkelder en 
neemt vervolgens zelf gif in. Wanneer Julia 
ontwaakt, ziet ze dat Romeo dood in de 
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• Frank Blatt 

Foto 1: Een van de populairdere filmversies 
van ‘Romeo en Julia’ was deze van 1996 met 
Leonardo DiCaprio en Claire Danes in de 
titelrollen. - Foto 2: De meest tot de verbeel-
ding sprekende versie van Romeo en Julia was 
ongetwijfeld de musicalversie ‘West Side Story’ 
met Richard Beymer en Nathalie Wood in de 
titelrollen.

grafkelder ligt. Van verdriet neemt ze een 
dolk en steekt die in haar hart.

Omdat er toch een goed einde (happy end) 
aan het verhaal hoort te zijn komt de vorst 

van Verona nog ten 
tonele die de gebeur-
tenissen veroordeelt 
en de twee families 
Capulet en Monta-
gue straft. Hierop 
besluiten de twee fa-
milies de strijdbijl te 
begraven en sluiten 
ze vrede.

West Side Story

Tot vandaag blijft het 
verhaal van Romeo 
en Julia de kunstwe-
reld inspireren. Er 
zijn in totaal zo’n 
veertig filmversies 
bekend van dit stuk, 
al dan niet in ge-
moderniseerde (aan 
de tijd aangepaste) 
versies. De bekend-
ste filmversie is deze 
van Franco Zeffirelli 
in 1968 met Olivia 

Hussey en Leonard Whiting in de hoofd-
rollen. De huidige generatie is mogelijk 
meer vertrouwd met de verfilming van 
Baz Luhrmann uit 1996 met Leonardo 
DiCaprio en Claire Danes in de titelrollen.

Ook operacomponisten zoals Bellini, 
Gounod en Delius lieten zich door dit 
liefdesverhaal inspireren, maar de bekend-
ste muzikale versie is zonder enige twijfel 
de musical ‘West Side Story’ (1961) van 
Robert Wise en Jerome Robbins op muziek 
van Leonard Bernstein en tekst van Step-
hen Sondheim. Het werd een wereldsucces 
dankzij de weergaloze balletten van Jerome 
Robbins en de meeslepende, afwisselend 
melancholische en jazzy symfonische mu-
ziek van Leonard Bernstein.

Broccolisoep
Kalkoenlapje met erwtjes 

op Franse wijze 
en patatjes

Taart

Groentesoep
Vleesbrood met 
winterstoemp

Soesjes

Witloofsoep
Chipolata, broccoli met 
kaassaus en gekookte 

aardappelen
Rijstpap

Kippensoep
Blinde vink met 

schorseneren in witte saus 
en gekookte aardappelen

Koek

Kervelsoep met ballekes
Visfi let met preiroom

en gekookte aardappelen
Flan

Soep
Vol-au-vent met patatjes

Dessert

Slaatje kop
Broccolisoep

Tongrolletjes op Oostendse 
wijze met puree

Taart

Groentesoep
Waterzooi met kip en
peterselieaardappelen

Soesjes

Kippensoep
Kalfsborst met witloof en 

kruidenpatatjes
Koek

Slaatje krab
Kervelsoep met ballekes

Zuiders varkenslapje met worteltjes 
en patatjes

Flan

Lasagne of spaghetti

Broccolisoep
Kalkoenlapje met erwtjes op 

Franse wijze en patatjes
Suikervrij gebak

Groentesoep
Vleesbrood met
winterstoemp

Suikervrij gebak

Kippensoep
Blinde vink met schorseneren 

in witte saus en gekookte 
aardappelen

Suikervrij gebak

Kervelsoep met ballekes
Visfi let met preiroom

en gekookte aardappelen
Fruit

Dagmenu € 10,00 Chefmenu € 11,50 Diabeetmenu € 10,50

E L K E  D A G  1  L I T E R  S O E P  v e r k r i j g b a a r  a a n  €  3 , 5 0  B I J  A F N A M E  va n  e e n  M A A LT I J D !

Slaatje paté
Witloofsoep

Zalm met dillesaus en 
spinaziepuree

Rijstpap

Witloofsoep
Chipolata, broccoli met 
kaassaus en gekookte 

aardappelen
Magere yoghurt

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

H K  T R a i t e u r
&  c at e r i n g

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

Vind onze menu’s online
www.hk-traiteur.be

Contacteer ons vri jbl i jvend voor meer info op 
hkcatering24@gmail.com of 0496 87 43 67

bij aankoop van 10 bonnetjes:
dagmenu € 95 i.p.v. € 100 

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
15.02

DINSDAG
16.02

WOENSDAG
17.02

donderdag
18.02

vrijdag
19.02

weekend
20-21.02

W E E K M E N U
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“It ain’t about how 
hard you hit …”
Knok of chill jezelf naar de absolute top met 
deze kamerjas van Rocky Bilboa, alias de 
Italian Stallion. Boksen met je spiegelbeeld 
op de tonen van Eye of The Tiger is verplicht!

radbag.be - 39,95 euro

Cadeaus die zeggen: 
‘Ik zie jou graag’

14 februari is een hoogdag voor alle geliefden. Cliché, horen we je zeggen? Niet 
noodzakelijk!  Waarom niet ervoor kiezen om eens iemand anders in de bloeme-
tjes te zetten - je zoon of dochter, broer of zus, vriend of vriendin, collega, buur, 
dokter, postbode, …? Wil je toch je partner verrassen op deze ene dag van het 
jaar? Natuurlijk, waarom niet! Of beslis je in 2021 om eens lief te zijn voor die 
andere belangrijke persoon in je leven, jijzelf? Alles kan! Omdat er altijd meer 

liefde mag zijn en omdat geven nog veel leuker is dan krijgen!

f e b r u a r i  l i e f d e s m a a n d

Geluk in 
6 minuten
Met Het 6 minuten dagboek begeleidt Dominik 
Spenst jou terwijl je jezelf gelukkig schrijft. Met 
een luttele drie minuten elke ochtend en avond 
focus je op het goede in jezelf en op alle dingen 
waarvoor je dankbaar bent. Zes minuten per dag 
maken zo een wereld van verschil!

Standaard Boekhandel - 16,99 euro

Vuur liefde af
Wie liefde de wereld wil insturen, neemt best eens een kijkje in onze webshop. Met 
onze personaliseerbare hartcollectie toon je aan iedereen je grote hart. Zo word jij 

ook een ‘soldier of love’.

mensenzijnmedia.be/winkel - meerdere ontwerpen

Even ademen
Helemaal tot jezelf komen of zonder aflei-
ding genieten van elkaars gezelschap. Dat is 
een verblijf op Recreatiedomein Warredal in 
Limburg. In de unieke natuurhuisjes kom je 

helemaal tot rust. Zonder wifi!

warredal.be - verschillende prijzen
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Verwennerij 
in tubes

Geef iemand (of jezelf ) pure luxe 
cadeau met deze giftbox van Cîme. 
In de doos vind je de Nuts About 
You hand & body wash en de For 

Your Hands Only handcrème. Bel-
gisch, ecologisch en fair trade! Een 
deel van de opbrengst gaat naar het 

Little Doctorsproject van 
Nepal Trust.

cime-skincare.com - 29,90 euro

Stoer cocoonen
Lief zijn voor jezelf, dat is af en toe ook 
schaamteloos bankhangen. Zolang de lente 
niet in het land is, doe je dat bij voorkeur onder 
een warm deken. Stoere gezelligheid haal je in 
huis met deze prachtige Coelho Plaid.

belgiandesignlab.com - 121 euro

Heerlijk eerlijk 
kaarslicht
Niks straalt meer romantiek (of gewoon gezel-
ligheid) uit dan kaarslicht. Met deze duurzame 
waxinelichtjes van Europese koolzaadwas, gemaakt 
bij een sociaal project voor Sustainable Family, hou 
je het ook helemaal verantwoord.

sustainablefamily.be - 4,95 euro voor 10 stuks

Een feestje voor 
je reukzin
Men zegt dat geur de meest intense her-
inneringen opwekt. Tijdens de Parfum 
Ateliers van Perfume Stories in het hart-
je van Antwerpen geniet je van en leer 
je over heerlijke geuren met prachtige 
verhalen, samen met vrienden en fami-
lie. Een cadeau voor een onvergetelijke 
beleving!

Perfume Stories Antwerpen 
verschillende formules

Samen rond 
de potten

Waarom alleen koken als je er ook 
samen een feestje van kan maken? 

Hakken, kneden, braden (en eten) - 
dubbel zoveel pret met lieve mensen 

rond je in de keuken. Delicious! Samen 
koken. van Valli Little bezorgt je een 

hoop leuke ideeën.

Standaard Boekhandel - 9 euro
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Hoe Antwerps een wereldtaal werd
Begin 2013 ontstond in het Gentse een beweging onder leiding van de redactie van De Morgen om het woord ‘allochtoon’ te verbieden 
en te vervangen door een vriendelijker geacht woord: ‘Nieuwe Belg’. Het is mij nog altijd niet duidelijk welke negatieve bijklank 
het woord ‘allochtoon’ zou vertonen als je het woord ‘autochtoon’ in gebruik laat. In Antwerpen volgde men de stelling niet en het 

lokte op sociale media de reactie uit om een beter passend woord te bedenken dan ‘Nieuwe Belg’.

Het is niet duidelijk wie voor het eerst 
met de uiteindelijke, onovertroffen vondst 
tevoorschijn kwam die helemaal bij de 
goedlachse volksaard van de Antwerpenaar 
past. Het woord dat men in Antwerpen be-
dacht was ‘nifanier’.

Om de Antwerpse taal naar waarde te kun-
nen schatten mag men niet te bescheiden 
zijn, moet men best een beetje chauvinis-
tisch zijn, zo niet ontgaat je de humor die 
achter woordkeus of uitdrukking schuilgaat. 
Je moet meegaan in het verhaal waarom 
sinjoren het Antwerps een wereldtaal noe-
men. Geen enkele Antwerpenaar zal deze 
verklaring overigens betwisten en dat heeft 
zo zijn redenen. Antwerpen is - door zijn 
haven - de meest bezette stad van België 
geweest in het verleden. Elke historische 
bezetter of bevrijder van ons land heeft niet 
nagelaten zijn stempel op Antwerpen en 
zijn taaleigen te drukken.

De bewoners van de Schelderegio, op 
weg naar de Noordzee, hebben in-
vloeden van Noormannen, Romeinen, 
Spanjaarden, Oostenrijkers, Duitsers, 
Fransen, Joden, Nederlanders, Britten, 

Canadezen, Amerikanen en ondertus-
sen ook Noord-Afrikanen en gewezen 
Oost-Europeanen geabsorbeerd met een 
groot gevoel en vermogen tot aanpassing, 
humor en klanknabootsing. Elke bezetter of 
bevrijder heeft de Antwerpse taal verrijkt. 
De Antwerpenaar heeft de vele invloeden 
ondergaan en in grammatica en zinsopbouw 
verwerkt. Zo worden woorden en gezegden 
gebruikt als ...

Comment ça flodder?

Portemonnee voe bjain

Daor moette culloo veur hebbe

’t Is ne corottentrekker

Derangeer ik ni?

...

Een enorme bron van taalverrijking zijn 
ook vele eeuwen uitbreiding van ’t Scheld, 
de haven, de havenarbeiders en de gele-
genheidsbezoekers geweest. In de vorige 
eeuwen waren dat vooral schippers en ma-
trozen, die uit alle hoeken van de wereld 
tijdelijk in het Antwerpse verbleven en zich 
in de verschillende havenkroegen verstaan-

baar maakten met toelichtende gebaren en 
woorden waarvan er vandaag nog vele in 
de officiële woordenlijst van de Antwerp-
se taal opgenomen zijn. De invloed van de 
havenbezoekers op de Antwerpse taal kan 
niet overschat worden. Daarom zijn vele 
woorden, begrippen en uitdrukkingen nogal 
seksueel, volks tot ietwat vulgair getint en 
niet altijd geschikt om elk gezelschap voor 
de voeten te gooien.

De taal van de straat - In landen waar 
dezelfde taal gesproken wordt, kan men 
vaststellen dat hoe zuidelijker men gaat, 
hoe zangeriger en aantrekkelijker die taal 
gesproken wordt. Dat geldt voor het Oos-
tenrijks ten opzichte van het Duits. Dat 
geldt voor het Provençaals ten opzichte van 
het Parijse Frans, of voor het Texaans ten 
opzichte van het New Yorks of zeker het 
Britse Engels. Dat is ook van toepassing 
op het Vlaams tegenover het Nederlands 
en in uitbreiding het Antwerps tegenover 
het Vlaams. Oordeel zelf maar: wat klinkt 
het aangenaamste?

Hoe gaat het met jullie? Hoe ist mee olle?

Wat doe je nu? Wadoedegaana?

Doe me niet lachen - Zwaanst na ni, hé

Dat maak je mij niet wijs - Mee hiël Aant-
waarpe mor ni mee maa

Het was zijn schuld niet - Aakosternion-
doeng

Hij heeft het begrepen - Ajeegetdeur

Ook in het bedenken van vergelijkingen, 
gezegden of uitdrukkingen is de Antwerp-
se taal bijzonder spitsvondig en kleurrijk. 
Oordeel zelf maar ...

Veel volk in de staosse - Een vrouw met grote 
boezem

Mee alle Chineeze mor ni mee den deze - Dat 
geloof ik niet
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• Foto 1: Auteur Freddy Michiels (links) samen met De Strangers van wie hij 
het Antwerps geleerd heeft. © Wilfried Deferme

Foto 2: De omslag van het nieuwe boek over de Antwerpse taal en de Antwerpse 
humor

‘k Zen zot van A - Ik zie je graag

Da kan maanen broine ni trekke - Dat is te duur

Achter Kontich woëne ook nog mense - Laat me niet op je rug 
kijken

Er zijn nog tal van uitdrukkingen die kleurrijk tot het Ant-
werpse erfgoed behoren. Het zou mij verbazen dat de lezer 
niet zou weten wat de Antwerpenaar bedoelt wanneer hij 
zegt ...

Van diën boer giën aare

Ik stond erbaa as Piet Snot

’t Is rink aoniën hetzelfde

Haa wet van giën oephaawe

Das van den hond ze’en kont

De Antwerpenaar is er zeker van dat iedereen zijn taaltje 
verstaat. Hij is ervan overtuigd dat zijn taal geen dialect is. 
Antwerpenaren zijn lichtjes beledigd wanneer hun uitspraken 
voor televisie ondertiteld worden. Het chauvinisme van de 
Antwerpenaar is legendarisch en hij laat dat ook anderen 
regelmatig voelen, maar nooit zonder humor. Het staat even-
wel niet vast dat de mensen die nifanier zijn de humor van de 
sinjoor wel altijd kunnen smaken. De legendarische komiek 
Charles Janssens heeft ooit een liedje gemaakt dat dit gevoel 
uitstekend illustreert toen hem in Brussel gevraagd werd wat 
het mooiste was in Brussel. Charles Janssens antwoordde: Het 
schoënste in Brussel is den iërsten traan nor Aantwaarpe.

Antwerpse les en Antwerpse humor

Met bovenstaande tekst leidt onze redacteur Freddy Michiels 
zijn nieuw boek over de Antwerpse taal in. Hij heeft alle Ant-
werpse woorden alfabetisch gerangschikt volgens uitspraak en 
verduidelijkt met toepasselijke zinnen.

FREDDY MICHIELS

ANTWERPSE LES
ANTWERPSE HUMOR
voor beginners en gevorderden

met de topliedjes van 

DE STRANGERS
met

QR
code

Daarnaast heeft hij een reeks 
typisch Antwerpse grappen 
verzameld, voor het meren-
deel verteld door bekende 
sinjoren. Het is vaak hilarisch 
grappig.

Om af te sluiten heeft hij de 
tekst van 20 topliedjes van 
De Strangers in het boek op-
genomen, vergezeld van een 
QR-code. Wie met de camera 
van zijn smartphone op deze 
QR-code klikt, krijgt ook de 
muziek van deze liedjes te 
horen. Ook het lied ‘Antwâr-
pe’ is daarbij. Het werd zopas 
door het stadsbestuur van 
Antwerpen uitgeroepen als 
het Antwerpse volkslied. Een 
heerlijk boek als Antwerpen 
u(w) lief is!

Het boek Antwerpse les & Antwerpse humor telt 528 bladzijden, is uitge-
geven door kmo Promoties vzw en kost 29,95 euro. U kan het bestellen 
via freddymichiels.com/antwerpse_les.php.

Bezorg ons jouw favoriete Antwerpse woord! Een onschuldige hand zal 
tussen alle antwoorden drie gelukkigen trekken die een gratis exemplaar 
van Antwerpse les & Antwerpse humor winnen. Stuur je inzending 
samen met je naam en postcode naar redactie@mensenzijnmedia.be. 
Winnaars worden persoonlijk verwittigd.

HOOFDKANTOOR
COPRIMMO BERCHEM

FRUITHOFLAAN 1A

COPRIMMO AARTSELAAR
KAPELLESTRAAT 73

COPRIMMO ANTWERPEN
VOLKSTRAAT 38

COPRIMMO MORTSEL
GROTENHOF 13

COPRIMMO KONTICH
ANTWERPSESTEENWEG 11A.

 

N I E U W B O U W :  
NU TIJDELIJK AAN 6% BTW*

(i.p.v. 21%)
 

INFO@COPRIMMO.BE

03 449 49 77
RESIDENTIE GONTHIER

*Indien aan de nodige voorwaarden is voldaan. Meer info: contacteer ons!

WWW.COPRIMMO.BE

OPLEVERING ZOMER 2021
(KONTICH)
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P O R T R E T

... van de natuur en een punt, 
Natuurpunt

Sinds de eerste lockdown (maart 2020) 
zoeken vele mensen hun heil in de natuur 
en worden er flink wat paden afgewandeld. 
De toename van het aantal wandelaars was 
van bij het begin duidelijk merkbaar. Het 
mooie weer lokte iedereen naar buiten, 
maar ook toen het kouder werd, bleven 
de wandelwegen druk bevolkt. Vele men-
sen (her)ontdekten de natuur, nu andere 
ontspanningsmogelijkheden, zoals bio-
scoop- of theaterbezoek, een terrasje doen 
of ‘funshoppen’, niet mogelijk waren. Die 
drang naar de natuur is niet zo verwonder-
lijk. De natuur heeft immers een positieve 
invloed op de mens, zowel fysiek als men-
taal en dat kan elkeen in alle tijden goed 
gebruiken. Bovendien had je zo tijdens de 
lockdowns de mogelijkheid om mensen 
buiten je bubbel te ontmoeten en zo je 
sociale leven toch wat op peil te houden. 

Vermits er niet altijd een beperking van 
het aantal kilometers was dat je je mocht 
verplaatsen, kwam je overal veel volk tegen, 
vaak op plaatsen waar in ‘normale’ tijden 
weinig drukte was. Zo zorgde een fikse 

wandeling ervoor dat je flink wat zuurstof 
door je lichaam stuurde en dat je batterij-
en weer werden opgeladen om de dagen 
van ‘eenzaamheid’ door te komen. Eén 
ding werd me duidelijk: waar men gaat 
langs Vlaamse wegen overal komt men 
Natuurpunt tegen. Zoals die keer in Ko-
ningshooikt, waar iedereen met dezelfde 
wandelkaart in de hand liep. Dat was best 
grappig. Op veilige afstand van elkaar alle-
maal dezelfde richting uit! Die wandelkaart 
was een bijvoegsel in het laatste nummer 
van het magazine dat hoort bij je lidmaat-
schap van Natuurpunt.

Ik ben zelf nog maar anderhalf jaar lid en 
ik vind het jammer dat ik me niet vroeger 
heb aangesloten, want mij is het sindsdien 
opgevallen hoeveel werk die vrijwilligers 
verrichten voor de toch zo kostbare na-
tuur. Waar je je ook in de natuur begeeft, 
je vindt op plakkaten of bewegwijzerde 
wandelingen de aanwezigheid van Na-
tuurpunt. Het deed me dan ook deugd 
te zien dat er nogal wat aanhangers van 
Natuurpunt waren in Koningshooikt. Als 

ik de tijdschriften Natuur.blad en Polder.
blad (van de plaatselijke afdeling Hoboken) 
lees, is het duidelijk dat ze nog veel meer 
steun kunnen gebruiken. Wat die vereni-
ging allemaal doet voor de natuur! Ik heb 
het even opgezocht op de website en het is 
enorm hoeveel werk er wordt verzet door 
de talrijke vrijwilligers, bijgestaan door pro-
fessionele ploegen. Ze zorgen in de eerste 
plaats uiteraard voor de natuur en beheren 
vele hectaren natuurgebied. Een belangrijk 
‘punt’ is het openstellen van gebieden voor 
wandelaars, want iedereen moet toegang 
tot de natuur krijgen. Zij verzorgen deze 
natuurgebieden tot in de ‘puntjes’ en het is 
dan ook niet verwonderlijk dat ze de vele 
wandelaars vragen om respectvol met de 
natuur om te gaan. Ze willen er geen ‘punt’ 
van maken, maar vragen bijvoorbeeld om 
geen afval achter te laten, klapdeurtjes met 
zachtheid te behandelen en honden aan de 
lijn te houden (Polder.blad januari 2021). 
De natuur beschermen is één doel van de 
organisatie, maar verder organiseert Na-
tuurpunt ook tal van activiteiten (gegidste 
wandelingen, cursussen, workshops, e.a.) 
die mensen samenbrengen en als ‘puntje’ bij 
paaltje komt, wanneer bijvoorbeeld natuur-
gebied bedreigd wordt door de nabijheid 
van industrie of hoogbouw, treedt Natuur-
punt in actie!

Aan die vereniging kan men een ‘punt’ 
zuigen!

Ik kan mijn lofzang over Natuurpunt nog 
verder zetten, maar wellicht is het duide-
lijk genoeg. Natuurpunt verdient ons aller 
steun, want de natuur is ons hoogste goed! 
Ik zet er nu een ‘punt’ achter in de hoop dat 
jij op het ‘punt’ staat lid te worden.

‘Punt’ uit!

• Annie Poelmans
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In de prijzen voor openbaar groen
HOBOKEN-WILRIJK – De Vereniging voor Openbaar Groen 
(VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van 
de Openbaargroen-awards (voorheen Groene Lente). Met deze 
awards wil VVOG openbaar groen promoten door creatieve en 
vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. De stad 
Antwerpen en haar districten zijn dit jaar zes keer laureaat in de 
categorie Groene Gemeente. Acht Antwerpse districten behaal-
den ook bijen- en/of bloemensymbolen. Het district Hoboken 
werd maar liefst twee keer laureaat. In de categorie Speelgroen 
werd de Meetjeslandstraat de eerste en in de categorie Plein werd 
de Kioskplaats tweede laureaat. In het ontwerp werd rekening 
gehouden met ruimte voor de bestaande bomen en in de nieuwe 
plantsoenen werden bloembollen en vaste planten aangeplant. 
Zo is er heel het jaar door kleur op het plein. In de categorie 
‘Bijenvriendelijke gemeente’ beloont VVOG, in samenwerking 
met het Departement Omgeving, de gemeenten die in 2020 bij-
envriendelijke initiatieven hebben opgezet. De districten Hoboken 
en Wilrijk ontvangen een bord met 2 bijensymbolen.              FM

Realiseer je project met stadssteun
ANTWERPEN & DISTRICTEN – Heb je een project dat po-
sitief is voor het imago van Antwerpen? Dan kan je financiële 
steun krijgen. Zo kreeg ‘Opera on Brainwaves’ een toelage van het 
stadsmarketingfonds. Misschien ook iets voor jouw project? De 

stad ondersteunt graag projecten van creatieve en innovatieve on-
dernemers. Wie een project heeft dat de (inter)nationale uitstraling 
van Antwerpen versterkt, komt in aanmerking. Het project kan 
aan stadsmarketing voorgelegd worden. Toets je idee vrijblijvend 
af via stadsmarketingfonds@antwerpen.be.      FM

Groenstraat afgesloten
WILRIJK -  Bij de heraanleg van de Terbekehofdreef worden ook 
de Moerelei en het kruispunt met de Groenstraat en de Moerelei 
aangepakt. Door deze werkzaamheden zal de Groenstraat tot mid-
den april worden afgesloten. De straat wordt grondig vernieuwd en 
het industriepark wordt daarbij ook voorzien van een warmtenet en 
een vernieuwde riolering. Er is een omleiding voorzien via de Sint-
Bernardsesteenweg en de Krijgsbaan.       FM

Immo Point Drie Eiken  I  Strijdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80  I  edegem@immopoint.be

GRATIS SCHATTING

Bent u benieuwd hoeveel
uw woning écht waard is?

IMMO POINT
SCHAT ALLES NAAR WAARDE

www.immopoint.be

EDEGEM

GERENOVEERD 1 SLAAPKAMER APPARTEMENT.
Opp 50m²: inkomhal met vestiairekast, leefruimte, 
uitgeruste keuken, 1 slaapkamer (10m²), badkamer 
met regendouche, gastentoilet, terras (9m²).
EPC: 178 kWh/m2 - Vg, Wg, Gvkr, Gvv
€ 169 000

EDEGEM

TE RENOVEREN BEL ETAGE WONING. WONING.
Opp 228 m²: Inkomhal, garage, technische ruimte 
met apart toilet, L-vormige leefruimte, gesloten 
keuken, terras op 1e verdiep, 3 slaapkamers, 
badkamer, mooi tuin + terras - Vg, Wg
€ 315 000
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l e v e n  e n  w e l z i j n

Een nieuwe start
Wat ons in 2020 is over-
komen, een pandemie, dat 
hebben velen onder ons nog 
niet meegemaakt. De im-
pact voelen we nu nog op ons 
leven, elke dag. Ik hoor veel 
mensen zeggen, ‘laat ons het 
voorbije jaar maar gauw ver-
geten want veel goeds heeft 
het niet gebracht.’

Bedrijven die stil werden ge-
legd, scholen die tijdelijk sloten, 
je kan er niet omheen. Cultu-
rele activiteiten mochten niet 
doorgaan, ineens lege agenda’s, 
voor iedereen. 2020 was onge-
meen hard voor wie afscheid moest nemen 
van een geliefde, familielid of vriend, want 
dit mocht niet verlopen zoals we gewoon 
zijn. Samen rouwen bleek geen optie.

En toch durf ik zeggen dat er ook positieve 
kanten zitten aan heel deze situatie. Ik had 
zelf voor de pandemie het gevoel ‘de we-
reld draait door’, om het met de titel van 
een Nederlands tv-programma te zeggen. 
En niet alleen doordraaien, maar zelfs in 
overdrive gaan. Altijd maar meer werken, 
meer presteren, meer uren draaien, meer 
winst, meer, meer, …

Door het wegvallen van de planning in 
onze overvolle agenda’s kregen we ineens 
tijd, veel tijd. Terug stilstaan bij de gewone 
zaken van elke dag, tijd nemen voor jezelf, 
je partner, je kinderen. Hetgeen niet mocht, 
waarderen we hopelijk in de toekomst des 
te meer: ons samen amuseren, een terrasje 
of uitstapje doen met vrienden of familie 
of samen op restaurant gaan.

Door meer vrije tijd en veel binnen zitten 
ontdekten we de nood om naar buiten te 
gaan. Wandelen of fietsen, het bleek plots 
een nationale sport. Ik hoor je al denken: 
‘dat was nog het enige wat we mochten 
doen’. Ja, maar dat had wel een positief 
effect als gevolg. We bewogen buiten, in 

open lucht. Zeker in het voorjaar met een 
zalig temperatuurtje onder een knalblauwe 
hemel, dat was toch genieten! Zelfs nu, in 
het winterseizoen kan je prachtige wande-
lingen maken, goed ingeduffeld tegen de 
koude. Dat heeft ook zijn charme. Crea-
tiviteit ontstaat als de nood het hoogst is. 
Sommige mensen gebruiken zelfs hun baby 
of peuter als ‘gewicht’ voor hun fitnessoefe-
ningen. Zo kan het ook! Anders hoeft niet 
altijd slechter te zijn.

Alleen, we mochten niet veel ‘samen’ doen. 
Nieuwe woorden kwamen spontaan in onze 
woordenschat: ‘anderhalvemetersamenle-
ving’, ‘bubbels’ (andere dan die van cava of 
champagne) en ‘huidhonger’. ‘Knuffelcon-
tact’ werd zelfs verkozen tot woord van het 
jaar. We voelden de nood aan een goede 
babbel, live gesprekken van mens tot mens. 
Want online is toch niet hetzelfde, het is 
een alternatief, beter toch iets van contact 
dan helemaal niets.

Dit contactverbod leidde tot veel vereen-
zaming, bij jong en oud. Neen, het is niet 
gemakkelijk als je alleen woont en je con-
tacten beperkt zijn en je niet de normale 
dingen mag doen zoals anders om onder 
de mensen te komen. Maar ook in groep 
kan je eenzaam zijn. Je hebt persoonlijk 
contact nodig.

Vrijwilligen

Wie daarop inspeelden zijn 
de mensen die hun goede hart 
toonden door als vrijwilliger te 
gaan werken op plaatsen waar 
extra hulp nodig was zoals in 
klinieken en woonzorgcentra. 
Om mensen van de nodige 
zorg en aandacht te voorzien. 
Hoef ik het nog te vermelden, 
de zorgsector heeft ons applaus 
dubbel en dik verdiend! We 
beseften plots hoe kwetsbaar 
we zijn en hoe afhankelijk van 
mekaar. Maar ook de dagelijk-
se kleine zaken van helpende 

handen tellen mee: zoals boodschappen 
doen voor een zieke of oudere buur of een 
praatje slaan met iemand die alleen woont. 
Mooie voorbeelden van kleine attenties die 
zo waardevol bleken.

Vrijwillig helpen doe je niet enkel voor de 
ander, je haalt er voor jezelf zoveel uit: vol-
doening, warm menselijk contact, je nuttig 
voelen, dankbaarheid, enkel positieve erva-
ringen. Het maakt dat we ons goed voelen 
in ons vel. Dat heeft een positief effect op 
ons mentaal welzijn. Van een win/win-si-
tuatie gesproken!

Goede voornemens

Laten we vooruit kijken met open blik 
naar een nieuw jaar, een nieuwe start. Meer 
quality time voor onze onszelf en onze om-
geving, niet terug naar de stress van elke 
dag, maar wel dagen met verdraagzaamheid, 
mildheid en balans in ons leven. Dan wordt 
dit nog een mooi jaar voor ons ‘samen’!

Mocht je hulp nodig hebben van een stress- 
coach om het evenwicht in je leven terug 
te vinden, neem dan een kijkje op activa-
tional.be.

• Kristel Van Doorslaer
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AARTSELAAR € 225.000 AARTSELAAR        € 374.000NIEL € 199.000

AARTSELAAR      € 1.250.000

AARTSELAAR € 249.000

REET € 339.000 AARTSELAAR € 295.000 AARTSELAAR € 299.000

Frits Van den Berghelaan, vernieuwd app. (90m²) 
2de verd, living (32m²), ing kkn (8m²) met toestellen, 
waspl, wc, ing badk met ligbad+douchescherm & 
lavabo, 2 slpk (14-9m²), terras (6m²), kelder, EPC: 
265 kWh/m², garagebox verplicht aan meerprijs 
€20.000,  VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Hoevelei, vernieuwd appartement (88m2) 
op de 1ste verdieping nabij centrum, living 
(45m2) met open ing kkn, wasplaats, apart 
toilet, ing badk met ligbad, douche en dub-
bele lavabo, 2 slpks (11-10m2), terras (14m2), 
garagebox mogelijk, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Berkenlaan, rustig gelegen nieuwbouw 
BEN-woning op 152m² nabij centrum met 
oprit, fi etsenberging, living met open keuken, 
technische ruimte, ZUIDtuin, 3 slpk, 2 badk, 
VG/WG/GMO/GVKR/GV

Sint-Leonardusstraat, volledig te renoveren 
bel-etage op 270m² nabij centrum, garage, 
bureel/slpk, wasplaats, berging, omheinde 
tuin, living, keuken, veranda met trap naar 
tuin, badk, 3 slpk, bergzolder, EPC: 618 kWh/
m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Poortelei, modern nieuwbouwproject met 19 
BEN-appartementen, ondergrondse parkeer-
plaatsen en kelders, bewoonbare opp. tussen 
78m2 en 128m2, vanaf € 199.000 (registratie 
op grondaandeel + BTW op constructie) 
VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Oever, Oever, goed onderhouden villa op 3.096 
m², zwemvijver, aangelegde ZUIDtuin en 2 aan-
palende bouwgronden voor HO bebouwing, ga-
rage, bureel, living, veranda, nieuwe ing kkn met 
toestellen, waspl, 4 slpk, 2 ing badk, kruipkelder 
& bergzolder, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Langlaarsteenweg, kleinschalig nieuwbouw-
project met ondergrondse staanplaatsen op 
wandelafstand centrum, bewoonbare opper-
vlaktes 80-120m², prijzen vanaf €299.000
(registratie op grondaandeel + BTW op con-
structie), VG/WGLK/GMO/GVKR/GVV

Guido Gezellestraat, gelijkvloerse nieuw-
bouw BEN-appartementen in afgesloten park-
domein (Residentie Finesse) nabij centrum, 2 
slaapkamers, badkamer, living met open keu-
ken, aangelegde tuin met terras, prijs vanaf € 
374.000, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

REEDS 70% VERKOCHT ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

REEDS 4 VAN DE 7 VERKOCHT

Uw huis van vertrouwen!

Onze allerbeste wensen en een goede gezondheid voor 2021!

Een professionele website of webshop tegen 
een betaalbare prijs!

Speciaal voor KMO’s en zelfstandigen.

Een functionele website of webshop die meer klanten 
aantrekt!






Ontvang vrijblijvend een voorbeeld 
via Web-AmiGo.com of stuur een 

mailtje naar info@web-amigo.com

www.Web-AmiGo.com - info@web-amigo.com - 03 80 80 221

Toe aan een nieuwe website 
of webshop?of webshop?

VOORJAARSACTIES

VROEGBOEKKORTING 
OP ZONWERING 

EN VOORZETROLLUIKEN

BIJ AANKOOP 
VAN EEN 

SECTIONALE POORT 
GRATIS MOTOR!

toonzaal open: alle weekdagen van 9-12 u. en van 13-17 u. (‘s avonds na afspraak), za tot 16u.

Hermansstraat 19, 2570 Duffel
Tel. 015 30 61 91
www.boeynaems.be

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

sinds 1946



va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

Heb je hulp nodig voor klusjes of werken thuis of 
in je tuin? Zoek je een boekhouder of een jurist? 
Is je wagen aan onderhoud toe? 
Of laat je jezelf graag verwennen met een 
schoonheidsbehandeling? Met de expertise van een 
vakmens spaar je tijd en kopzorgen uit. Neem een 
kijkje in onze handige gids, want winkelhieren werkt, 
ook voor diensten!  
Spreek een vakmens in je buurt aan 
en steun de lokale economie! 

Vind je hier niet de dienst die je zoekt? 
Meer vakmensen in je regio vind je 
op dezuidrandgids.be.

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

web  www.callensglas.be
mail  info@callensglas.be GSM +32 475 86 94 93 TEL 03 457 49 53

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

Oudebaan 124 - 2610 Wilrijk - 03 828 37 80 - 0498 75 69 14
schrijnwerkerij@vandeweyerp.be • www.vandeweyerp.be

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u

woe avond
18.30u tot 20.30u

zat
op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER

ª Ramen en deuren in pvc, aluminium en hout
ª Binnenhuisinrichting: laminaat, binnendeuren,
 valse pfafonds
ª Kasten, dressings, badkamerkasten
ª Keukens en renovatie van bestaande keukens
ª Service aan doe-het-zelvers: 
 wij zagen, frezen en schaven volgens uw plan!

ma-woe-vrij

Frans Vangeel
❖ tuinaanleg/onderhoud
❖ snoeien en vellen van bomen 
 en hagen, ook op moeilijke plaatsen
❖ verhakselen van takken, 
 al het tuinafval wordt meegenomen
❖ tevens ook alle algemene klinkerwerken 
 (terrassen, opritten, ...)
❖ gratis prijsoff erte

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

 al het tuinafval wordt meegenomen
 tevens ook alle algemene klinkerwerken  tevens ook alle algemene klinkerwerken 

onze specialiteit: 
grasmatten

30 31

• Tekst en foto: A. Charrin

Zo(o) happy
De Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) is een private vzw die haar eigen boontjes moet doppen. De enkele 
beperkte subsidies zijn zeker onvoldoende om rond te komen. Corona heeft de deuren van zowel Zoo Antwerpen als Zoo Planckendael, 
buiten een beperkte periode in de zomer, gesloten gehouden. De dieren moeten echter verder verzorgd worden en het kostenplaatje 

voeding loopt jaarlijks toch op tot een astronomische 900.000 euro. Daarom is elk initiatief tot steun zeer welkom.

Geslaagd mogen we zeker de interventie 
noemen van superfan Ronny Mullens, die 
daarbij ook nog een begenadigd fotograaf 
is. De man uit Mortsel runt sinds een aantal 
jaren een besloten Facebookpagina “Zoo 
van Antwerpen”, een groep van enkele dui-
zenden leden. In de groep werden ideeën 
naar voren gebracht om iets te doen voor 
de Zoo. Met Kerstmis voor de deur koos 
men voor digitale kerstkaarten. Ronny heeft 
een rijk Zoo-archief van foto’s en met de 
hulp van Photoshop werden er een 80 om-
gevormd tot heuse kerstkaart. Flamingo’s, 
leeuwen, gorilla’s, ... allemaal kwamen ze 
aan bod. De kaarten gingen vanaf oktober 
op aanvraag naar de leden en iedereen kon 
een bijdrage naar keuze doen. De donaties 
gingen van 5 tot zelfs 250 euro. Ronny had 
zijn streefdoel gezet op 3000 euro. Uitein-
delijk is de teller uitgekomen op 11.611 
euro. Geen druppel op een hete plaat, want 
alle beetjes helpen voor de beestjes.

Op 30 december werd de cheque symbo-
lisch door een trotse Ronny overhandigd 

aan een personeelsdelegatie op een verlaten 
Flamingoplein, tegelijkertijd toch ook een 
hart onder de riem van het personeel.

“Een actie als deze is zeer welkom en hart-
verwarmend”, zei ons Amanda Wielemans, 
persverantwoordelijke van de Zoo. “We zijn 
ook supertrots op onze abonnees”, verklaar-
de ze. “Het aantal is zelfs wat gestegen van 
216.000 naar 220.000. We hopen dat ze 
verder hun abonnement willen verlengen. 
Ze zijn in feite onze basis en we hebben 
deze mensen nodig. Sommige bouwprojec-
ten zijn on hold gezet. Van het Masterplan 
Planckendael is maar een klein stukje ge-
realiseerd en hier in Antwerpen wordt het 
Jubileumcomplex (kant Station) uitgesteld. 
Gelukkig hebben we nog het neushoorn-
complex kunnen afronden met het in ere 
herstellen van de oude buffelstallen. Ook 
de historische volières kregen op de valreep 
nog hun afwerking.

Ja, onze shop heeft ook weinig opgebracht 
door de sluiting. De shop was niet online te 

bezoeken. Misschien iets voor de toekomst. 
Logistiek was dit nu niet te ondernemen 
en doordat hieraan ook kosten verbonden 
waren, was dit niet doenbaar.

Toekomstgezien moeten we alles bekijken. 
Het hangt ook af van wanneer en hoe we 
weer kunnen opstarten met openen. We 
kunnen elke cent gebruiken en promotie 
maken is dan weer heel moeilijk. Misschien 
kunnen we hulp krijgen of samenwerken 
met onder meer Vlaanderen Vakantieland 
en de Stad Antwerpen zelf is ook een mo-
gelijkheid. We krijgen van hen wel steun 
bij onder meer communicatie. Van federale 
kant hebben we echter nog niets gehoord.”

Misschien is de actie van Ronny een wake-
upcall voor de politici?
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Stijn Bevers BVBA

0472 41 78 37
info@stijnbevers.be • Klokkestraat 3 Kontich

www.stijnbevers.be

Bestratingswerken
Aanleg oprit - parking - terras
 Sierbetonklinkers
 Natuursteen
 Keramische tegels
 Megategels
 Siergrind
 ...
Graaf en grondwerken
 Uitgraven van opritten en terassen
 Ophogen/afgraven van tuinen

Rioleringswerken 

Afkoppelingswerken / scheiden
  hemel en afvalwater
Alle herstelling / vernieuwen van
 rioleringen
Leveren en plaatsen van 
 septische- en regenwaterputten
Camera-inspecties

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

Alle renovatie- en herstellingswerken
Herstellen van platte daken met roofing, EPDM Resitrix en coatings.
Herstellen van schouwen, nokken, pannen, leien, goten en afvoeren.

Staalplaten of golfplaten voor tuinhuizen en afdaken.
Ontmossen daken, gevels, opritten, terrassen en beton.

Ontstoppen of vernieuwen van riolering, septische putten / geurhinder.
Metsel / betonwerken / voegwerken / terrassen en afbraakwerken.

Plaatsen van gevelbekledingen en watervaste cementeringen.
Schilderen en waterdicht maken van kelders of waterputten.

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

BIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICE
MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE 
BOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZEN

Boek nu uw afspraak online of in de app en 
maak kans op fantastische Bosch-prijzen!

Garage J. Janssens bvba
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout) 

03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Bij Bosch Car Service maakt u iedere maand kans op één van de vele 
Bosch-prijzen. Ruitenwissers, blenders, wasmachines, koelkasten, stofzuigers, 
accuschroefboormachines, hogedrukreinigers en nog veel meer. 
Kijk voor de voorwaarden en spelregels op www.boschcarservice.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

ALPHA BVBA
- Nieuwbouw, renovatie, kleine en dringende herstellingen
- Pannen, leien, roofing, ...
- Isoleren van platte en hellende daken
- Alle lood-, zink- en koperwerken
- Bekleden van dakgoten en gevels
- Zelfwerkend patroon, verzorgd werk met waarborg

Tolbroek 38 - 2560 Bevel - GSM: 0475 82 60 51  Erkenning: 30.829Tolbroek 38 - 2560 Bevel - gsm: 0475 82 60 51 - alphadakwerken@telenet.be

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73
info@alu-paul.be - www.alu-paul.be

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

Zelfstandig werkende patroon - gratis offerte
0496 34 36 41 - verheyden.robert@hotmail.com

0495 52 61 28

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817

IEDEREENCONTENT N U
B E D A C H T  &  G E B R A C H T

.

Totaaloplossing 
voor offl ine en online respons!

Met IedereenContent.nu bieden wij 
een complete 365° marketingoplossing

voor ondernemers, organisaties, 
lokale overheden, verenigingen, ...

IedereenContent.nu in een notendop:
Combinatie online en offl ine

Publicatie op website en social media
Online promotie (Adwords/Social)

Content bedenken
Content creëren

Content verspreiden

www.iedereencontent.nu
03 448 16 63

VOOR RECLAME MET RESPONS,
BEL JE BEST EVEN MET ONS!

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE
32 33
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

Ronny Braeckmans - 0477 601 276 - info@decoron.be

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

zelfwerkend patroon - gratis offerte
Heirbaan 64 - 2640 Mortsel - 03 454 00 41
www.neveplastics.be - info@neveplastics.be

 Zelfwerkend patroon

Een huis of appartement kopen? 

De aankoopcoach geeft 
onafhankelijk advies 
bij het kopen en vinden 
van vastgoed.
Mechelsestwg. 115 / Mortsel - T +32  477 / 777.956
www. deaankoopcoach.be - info@deaankoopcoach.be

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Deze vakmensen en andere lokale ondernemers 
vind je voortaan terug op 

dezuidrandgids.be
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Er mag meer in de blauwe zak
In de pmd-zak mogen alleen plastic flessen en flacons, metalen 
verpakkingen en drankkartons. Vanaf 1 maart mogen we meer in 
deze blauwe zakken deponeren, zoals: plastic flacons van bijvoor-
beeld shampoo, douchegel, badschuim, wasmiddel, spuitbussen 
van voedingswaren en cosmetica, aluminium schotels en bakjes, 
kroonkurken en metalen deksels en doppen. Let op: de verpak-
kingen moeten volledig leeg zijn en het volume per zak mag niet 
hoger liggen dat 8 liter.                      FM

Heraanleg Cogels-Osylei
BERCHEM – De Cogels-Osylei met de statige herenhuizen en 
de brede waaier aan architectuurstijlen, krijgt een nieuw kleedje 
dat past bij de uitstraling en hoge erfgoedwaarde van de straat. 
Begin dit jaar gaat het district in gesprek met de buurt over het 
conceptontwerp. Er komen extra bomen in de straat, in functie 

Meer groen, minder stenen
ANTWERPEN – De stad maakt 5 miljoen euro vrij om in haar 
straten en pleinen de verharde oppervlaktes te vervangen door groen 
en waterdoorlatende materialen. Er komen dus meer tuinstraten. 
Het gaat onder meer om de straten Regentstraat (Antwerpen), 
Hogeweg (Berchem), De Hertstraat (Hoboken) en Jan De 
Groofstraat (Wilrijk) en ook de straten die al eens met waterover-
last af te rekenen hebben zoals Verschansingstraat (Antwerpen), 
Edmond Cretsstraat (Hoboken) en Sterrenlaan (Wilrijk).     FM

Bredere voetpaden
ANTWERPEN – In het voorjaar van 2021 past de stad Antwerpen 
in 11 straten in de wijk het Zuid de infrastructuur aan om meer 
plaats te geven aan de voetgangers. Ze komt zo tegemoet aan de 
toegenomen behoefte aan wandelruimte in de stad. Bijkomend 
voordeel van de bredere voetpaden is dat de vrijgekomen ruimte 
het makkelijker zal maken om de regels op het vlak van ‘social 
distancing’ toe te passen. Het gaat om de straten Pacificatiestraat, 
IJzerenpoortkaai, Verbondsstraat, Verschansingstraat, Tolstraat, 
Graaf Van Egmontstraat, Scheldestraat, Karel Rogierstraat, 
Visserskaai, Vrijheidsstraat en Verlatstraat.      FM

Tour Elentrik

WILRIJK – De voorbije maanden gaven straatkunstenaars in 
Wilrijk tientallen nutskasten een nieuw en kleurrijk uitzicht 
onder de naam Tour Elentrik. Iedereen kan deze kunstwerken 
nu ontdekken via een wandel- en fietsroute, waarbij ieders top 3 
mag doorgegeven worden. De artiesten – lokaal Antwerps talent 
- brachten tekeningen aan op nutskasten in de wijken Oosterveld, 
Elsdonk en Valaar. De kunstwerken draaien rond thema’s als kleur-
rijke dieren, Olympische Spelen en Ferre Grignard. Treepack 
bracht de 23 kunstwerken van Tour Elentrik samen in een wan-
del- en fietsroute. Het traject staat op de website van Street Art 
Cities. Aan dit initiatief is ook een wedstrijd verbonden: welke 
nutskast is de mooiste.        FM

Op de foto onze favoriet, Ferre Grignard

Stemmen kan tot en met 31 maart. Ga naar het stemformulier via 
wilrijk.be/tourelentrik. 

Info: antwerp.streetartcities.com/routes/tour-elentrik-wilrijk-206 

van het zicht op de woningen. De omschakeling naar ledtechno-
logie zal de verlichting efficiënter en zuiniger maken. Fietsen in de 
straat zal veiliger en comfortabeler worden. De hobbelige kasseien 
worden vervangen door gezaagde natuursteen. Zowel voetgangers 
als fietsers krijgen meer ruimte. De tramsporen worden vernieuwd 
en dat is een bonus zowel op het vlak van rijcomfort voor de tram-
reizigers als op het vlak van trillingen en geluidsoverlast voor de 
omwonenden.             FM

WINKELKARRETJE VERPLICHT
Sinds het begin van de coronamaatregelen hangt er in elke su-
permarkt een mededeling: ‘Geachte klant, u bent verplicht een 
winkelkarretje te nemen’.

En nu begint dat hier bij mij thuis vol te staan, ik heb er nu al 
ongeveer 45. Wat doen jullie daarmee?

HUMOR
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Periodiekske en De Passant 
verhuizen!

Tijden veranderen en wie open van geest is en sterk wil staan voor de toekomst, verandert mee. Zo ook Mensen zijn Media! De uitda-
gingen van het afgelopen jaar brachten ons tot nieuwe inzichten en moedige beslissingen. Centraal staat de komende maanden onze 
nauwere samenwerking met ons zusterbedrijf WinDistributie, dat al jaren trouw werk levert met de verdeling van onze magazines 
Periodiekske en De Passant. Daarbij hoort een werking onder hetzelfde dak en Mensen zijn Media trekt daarom in bij WinDistributie. 

Onze zaakvoerder Niko Milojevic en eigenaar-bezieler Fik Verbiest lichten hun visie op de toekomst toe.

Wat zijn precies jullie plannen?

Niko - De twee bedrijven gaan een kantoor 
delen. Concreet houdt dat in dat Mensen 
zijn Media vanaf 1 februari mee intrekt in 
het kantoor van onze zustermaatschappij 
WinDistributie aan de Borsbeeksesteenweg 
in Deurne.

Mensen zijn Media en WinDistributie zijn 
al langer nauw met elkaar verbonden?

Fik - Dat klopt. De geschiedenis van Mensen 
zijn Media gaat terug tot 1964, toen ‘t Peri-
odiekske (toen nog met ‘‘t’, n.v.d.r.) voor de 
eerste keer werd uitgegeven door drukkerij 
Peeters-Augustijnen uit Mortsel. Later werd 
het blad overgenomen door Drukkerij Van 
den Brande, die vanaf 2007 een klein pand op 

de hoek van de Sint-Benedictusstraat en de 
Vestinglaan huurde. Nauwelijks 7 jaar later 
- An en ik waren ondertussen eigenaars ge-
worden van de zaak - was er al plaats te kort 
en we kochten een gloednieuw eigen kantoor 
aan de Sint-Benedictusstraat 134.

Ondertussen vonden we Antwerp Dis-
tribution bereid om ‘t Periodiekske apart 
te verdelen, wat een extra boost gaf aan 
het succes van het magazine. Samen met 
Martijn Damad, de eigenaar van Antwerp 
Distribution, kopieerden we vanaf 2012 de 
succesformule van ‘t Periodiekske met een 
nieuwe uitgave: ‘De Passant’. Die veroverde 
op korte tijd het hart van heel wat lezers in 
Berchem, Wilrijk, Aartselaar en Hoboken. 
De twee magazines brachten we later samen 
in uitgeverij Mensen zijn Media. De missie 

werd vanaf toen meer dan ooit een heel be-
wuste keuze om bij te dragen tot meer geluk 
en verbondenheid.

Toen Martijn besliste om te stoppen met al 
zijn commerciële activiteiten, werden An en 
ik geconfronteerd met het idee De Passant 
te moeten opdoeken en ons succesvolle Pe-
riodiekske opnieuw te laten verdelen in een 
dik reclamepakket. Heel wat jobs dreigden 
verloren te gaan en wij wilden onze positieve 
boodschap graag blijven verspreiden in de 
hele Zuidrand. Daarom namen we Martijns 
aandelen in De Passant over en organiseer-
den we een eigen, aparte folderverdeling: 
‘WinDistributie’.

Mensen zijn Media en WinDistributie zijn 
dus inderdaad al lang verbonden en samen 
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blijven we werken aan meer geluk en verbon-
denheid. Omdat we zoveel mogelijk mensen 
willen bereiken en het belang van digitale 
communicat ie 
exponentieel toe-
neemt, besloten 
we in 2019 om 
de operationele 
leiding van Men-
sen zijn Media in 
handen te geven 
van Niko Milo-
jevic. Hij is een 
absolute expert 
in de digitale we-
reld en begeleidt nu volop de reorganisatie 
die ons bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. 
Zo implementeerde hij tijdens het bijzonder 
moeilijke afgelopen jaar op een succesvolle 
manier het telewerken. Bovendien bouwt hij 
onze afdeling ‘Iedereen Content’ verder uit, 
die van Mensen zijn Media een volwaardig 
marketing- en communicatiebureau maakt.

Vanwaar deze bijkomende stap?

Niko - We hadden al langer door dat er een 
transformatie bezig was van de manier waarop 
we leven en werken. Het begin van de corona- 
crisis bevestigde dat idee. De hele evolutie 
kwam ermee in een stroomversnelling en we 
geloven dat we niet meer terugkeren naar hoe 
het vroeger was. We schakelden dan ook heel 
snel om naar thuiswerken waar mogelijk. Ons 
mooie kantoor in Mortsel bleek al snel voor 
90% van de tijd niet gebruikt te worden, wat 
ons op het idee bracht om samen te gaan 
‘wonen’ met WinDistributie.

Door de twee bedrijven onder één dak te 
brengen en middelen te delen, dalen onze 
gezamenlijke kosten. Bovendien - en dat is 
niet onbelangrijk - neemt onze ecologische 
voetafdruk af. Anderzijds kunnen we sneller 
inspelen op de vraag van de klant, waardoor 
die tijd en geld bespaart. Door de activiteiten 
van beide bedrijven te bundelen, vindt er een 
kruisbestuiving plaats waar zowel onze klan-
ten als onze lezers de vruchten van plukken.

Fik - Heel concreet past de folderverdeling 
van WinDistributie perfect in de uitgebreide 
portfolio die Mensen zijn Media aanbiedt 
onder ‘Iedereen Content’. Bovendien kan 
Mensen zijn Media de klanten van Win-
Distributie perfect verder helpen met hun 
grafisch ontwerp en drukwerk. Ik zou zeg-
gen: ‘Iedereen content!’ (lacht)

Hoe past dat alles in jullie missie en visie?

Niko - Mensen zijn Media heeft als missie 
meer geluk en verbondenheid te realiseren. 

Dat doen we o.a. via onze magazines: we laten 
ons niet meeslepen in de ‘sensatie- en angst-
cultuur’. Integendeel, we brengen positieve 

en ruimdenken-
de artikelen die 
mensen met el-
kaar verbinden. 
Daarmee bieden 
we ook een con-
structief medium 
voor lokale on-
dernemers om 
te connecteren 
met mensen uit 
de Zuidrand. 

Met onze afdeling Iedereen Content willen 
we lokale ondernemers een totaaloplos-
sing aanbieden voor hun online en offline 
communicatie. Door nog nauwer samen te 
werken met WinDistributie zetten we weer 
een volgende stap in de uitvoering van dat 
concept en dus ook in het verwezenlijken 
van onze missie.

Het nieuwe normaal wordt dus voor jullie 
ook een realiteit. Wat willen jullie zeggen 
tegen iedereen die nog twijfelt om ook een 
dergelijke stap te zetten?

Niko - Besef heel goed dat we nooit meer 
terug gaan naar hoe het vroeger was. Ik merk 
dat veel mensen denken dat het even vol-
houden is vooraleer we weer naar ‘normaal’ 
gaan. Dat is volgens ons een illusie. Er komt 
een nieuwe realiteit die we samen moeten 
vormgeven. Een pracht van een kans! Hoe 
wil jij dat die nieuwe realiteit eruitziet of zal 
uitzien? Ik roep iedereen op om daarover 
na te denken en zijn of haar steentje bij te 
dragen. Besef dat iedere actie die je doet ge-
volgen heeft, want echte verandering begint 
bij jezelf. (knipoogt)

Sommige lezers en adverteerders vinden 
het misschien jammer dat jullie kantoor uit 
Mortsel vertrekt ...

Fik - Kijk, onze missie blijft exact dezelfde. 
We werken gewoon, samen met onze lezers 
en adverteerders, ‘volle bak’ verder aan een 
wereld met meer geluk en verbondenheid. 
Waar we dat doen, is uiteindelijk van on-
dergeschikt belang, al moet het gezegd dat 
we op de grens met Mortsel blijven. Be-
langrijker zijn de stappen die we realiseren. 
Door de krachten van Mensen zijn Media 
en WinDistributie te bundelen, worden we 
efficiënter.

Onze magazines blijven trouwens iedere 
maand meer dan 85.000 gezinnen in de 
Zuidrand bereiken en Mensen zijn Media 
maakt verder werk van nog interessantere, 

positieve inhoud. Alle mooie herinneringen 
en ervaringen uit Mortsel nemen we mee 
en Mortsel blijft de geboorteplek van zowel 
het Periodiekske, De Passant als Mensen 
zijn Media. Uiteindelijk wordt onze kan-
toorruimte verhuurd en niet verkocht. Wie 
weet komen we ooit nog terug ...?

Niko - Mortsel is en blijft belangrijk want 
daar zijn we ontstaan en gegroeid, maar we 
leggen onze focus op de hele Zuidrand. We 
kennen de mensen en de mensen kennen 
ons en hetzelfde geldt voor zelfstandigen en 
bedrijven in de regio. We blijven met alle mo-
gelijke middelen onze band met de Zuidrand 
verder uitbouwen. Zo houden we de vinger 
aan de pols en blijven we bereikbaar. Zodra 
we weer volop ‘uit ons kot’ mogen komen 
en er weer evenementen doorgaan in de 
Zuidrand, zal je ons daar vast en zeker weer 
zien verschijnen!

Hoe zien jullie de toekomst?

Niko - Ik zie een toekomst waarin mensen 
de mogelijkheid krijgen om met hun passie 
en talent aan de slag te gaan en ik kijk uit 
naar sterke lokale economieën gebaseerd op 
waarde in plaats van schuld. We moeten ook 
af van de ‘9 to 5’-mentaliteit die nog stamt uit 
het industriële tijdperk. Persoonlijke vrijheid 
zal en moet opnieuw een belangrijke waarde 
worden. Veel aspecten van ons leven kunnen 
anders en beter ingericht worden, maar daar-
voor moeten we uit ons vertrouwde kader 
durven te stappen. Technologische ontwik-
kelingen en een eerlijkere verdeling maken 
dat allemaal mogelijk. Dat betekent een over-
gangsperiode die voor grote uitdagingen zal 
zorgen, maar ook voor mogelijkheden om te 
werken aan onze visie en missie … Wij zijn 
er alvast klaar voor!

Fik - Leven is keuzes maken en daarvan de 
gevolgen dragen. An en ik hebben doorheen 
de jaren bekwame en geëngageerde mensen 
samengebracht. Met Niko hebben we de ge-
knipte man gekozen om van deze mensen 
een team te maken dat bergen kan verzetten 
en dat is ook wat we in de toekomst zullen 
doen ... Tot iedereen ‘content’ is!

• Joyce Verschueren

Foto: Niko Milojevic, An Adriaenssen en Fik 
Verbiest onderbreken het werk even voor een 
foto in het kantoor van Mensen zijn Media en 
WinDistributie

M E N S E N Z I J N M E D I A
G E L U K K I G  V E R B O N D E N

“Onze missie is meer dan ooit 
een heel bewuste keuze om bij te 

dragen tot meer geluk en 
verbondenheid.”
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• Een reis van duizend mijl eindigt met de laatste stap.
Scarritt Adams

• Loop nooit weg voor een beer, tenzij je vlugger kan lopen 
dan de anderen.
Peter Darbo

• Liefde is een martelende tandpijn van het brein.
Henry Murger

• De gemiddelde hypotheek is zo’n twintig jaar, wat de eige-
naar de tijd geeft om - op voorwaarde dat hij er elke week hard 
aan werkt - het huis in orde te hebben om het te verkopen.
Gene Brown

• Het is niet voldoende om gelukkig te zijn; het is ook nodig 
dat anderen het niét zijn.
Jules Renard

• Er zijn altijd duizend zonnen achter de wolken.
Frans gezegde

Mijn waarzegger vertelde mij dat ik een kleine som geld zou 
verliezen. Hij had gelijk, net voor ik hem verliet, stal hij mijn 
portefeuille.
Eileen Mason

• De gelukkigste momenten in het leven van de mens zijn de 
momenten waarop hij ‘s morgens wakker in bed kan blijven 
liggen.
Samuel Johnson

• Geluk is een vegetariër die kijkt naar de prijs van het vlees.
Abel Green

• Een fatsoenlijk meisje is er eentje dat niet met iedereen 
naar bed gaat.
Mervyn Griff ith-Jones

• Geluk is leven in vrede met jezelf.
Georges Simenon

• Vooruitgang heeft voor betere medische wetenschap ge-
zorgd, maar ook voor betere bommen.
Prins Philip

• De generatiekloof is het verschil tussen een ukelele en een 
elektrische gitaar.
Mitzi Gaynor

k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

Kan je een huurder weigeren?
Het is een vraag die geregeld ge-
steld wordt. Het antwoord is ‘ja’. Je 
mag als verhuurder een eigen keuze 
maken. Daarentegen is het verboden 
om je te bezondigen aan discrimina-
tie, maar waar ligt die grens tussen 
selecteren en discrimineren?

Criteria

Wanneer is er volgens de wet spra-
ke van discriminatie? Wel, zodra 
een verhuurder een ongerechtvaar-

digd onderscheid maakt op basis van één van de beschermde 
criteria, ongeacht of de verhuurder dat zo bedoelde of niet. 
Die beschermde criteria zijn: leeftijd, genderidentiteit, gen-
derexpressie, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, huidskleur, 
geslacht, geboorte, geloof of levensbeschouwing, politieke over-
tuiging, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, 
een fysieke of genetische eigenschap, sociale afkomst, nationali-
teit, zogenaamd ras, afkomst, nationale of etnische afstamming, 
taal en vermogen.

Professionele hulp

Meer en meer verhuurders kiezen ervoor om de professionele 
hulp van een vastgoedexpert in te schakelen. ‘Dat merken we 
ook bij habicom’, zegt Naranjo Decamps van habicom. ‘In 2020 
hebben we maar liefst 30% meer verhuringen gedaan dan in 
2019, een opmerkelijke stijging, maar een logische. Bij habicom 
kunnen verhuurders op dezelfde service rekenen als bij verkoop. 
We gaan zéér ver. Ons team helpt niet alleen bij het vinden 
van de juiste en geschikte huurder, maar zorgt echt voor alles. 
Zelfs als de huurder nadien een slechte betaler blijkt te zijn, 
staan we de verhuurder bij. Wij bereiden de ingebrekestellingen 
voor en maken zelfs het verzoekschrift voor uitzetting door de 
vrederechter op, als dat nodig blijkt te zijn’, bevestigt Naranjo. 
‘Onze verhuurders besparen zo snel enkele duizenden euro’s, 
omdat ze geen advocaat moeten inschakelen. Nog een reden 
om habicom in huis te halen’, besluit Naranjo.

Naranjo Decamps

habicom

• Benieuwd naar de juiste huurprijs of verkoopprijs van 
jouw woonst? Laat een gratis habicomcheck door één van 
onze experten uitvoeren. Bel 03 449 42 41 of mail naar 
hallo@habicom.be.

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

Jouw droomwoning er niet bij? Je vindt ze zeker op www.habicom.be
Informeer ook naar onze verhuurdienst.
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boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

Frans Van Der 
Meurenstraat 12 2EV Antwerpsesteenweg 118 R1.3 Antwerpsesteenweg 118 R3.2

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

‘Project Gonthier‘ Mooi hoekappartement van 
112m² en terrassen van 21m²! 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

Op 1 januari 2019 is het appartementsrecht, voor het beheer van de gemeenschappelĳke, delen aangepast.  
Met gemeenschappelĳke delen wordt doorgaans verwezen naar de hal, traphal, lift, tuin, het dak of de gevel 
van een appartementsgebouw. 

De vereiste meerderheden om beslissingen te nemen tĳdens de jaarlĳkse algemene vergadering van mede-ei-
genaars worden versoepeld. De bedoeling is dat de besluitvorming minder makkelĳk geblokkeerd raakt.  Zo zal 
bĳ verouderde gebouwen waar een afbraak en heropbouw wenselĳker zĳn dan een doorgedreven renovatie een 
viervĳfdemeerderheid van de eigenaars moeten akkoord gaan.  Vroeger moesten alle eigenaars akkoord gaan. 

De statuten vormen de basis voor het beheer van de mede-eigendom. Maar wĳzigingen in de statuten zĳn 
omslachtig en kunnen alleen met tussenkomst van een notaris. Daarom kunnen in de toekomst meer zaken 
worden geregeld in het huishoudelĳk reglement. Een andere nieuwigheid is dat er verplicht een spaarpot moet 
worden aangelegd voor kosten zoals het schilderen van de gevel en dergelĳke.

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.

te
koop

kontich
Reepkenslei 51, Bouwgrond voor open 
bebouwing. VP: €339.000

mortsel
Statielei 101, Commercieel handelshuis - 
momenteel verhuurd. VP: €400.000

boechout
Appelkantstraat 10B, Uitzonderlijke en grote 
werkruimte met toonzaal.
VP: €349.000

te
koop

Baillet Latourlei 19, PRESALE 26/09 - 
Modernistische hoekwoning op een topligging 
EPC: in aanvraag Richtprijs: €420.000

brasschaat

te
koop

kontich
Holleweg 72 A002, Trendy gelijkvloers 
nieuwbouw app. met tuin en autostaanplaats. 
EPC: 125 kWh/m² HP: €925

mortsel
Lindenlei 9, Charmante woning met 3 
slaapkamers in de mooie Lindenlei! 
EPC: 186 kWh/m² HP: €1.290

te
huur

boechout
Jacques Corstienslei 16 bus 1, Nieuwbouw 
gelijkvloers appartement met autostaanplaats. 
EPC: in aanvraag HP: €795

kontich
Groeningenlei 80, Te renoveren hoeve met 3 
schuren op 11.000m², met tal van mogelijkheden 
EPC: 308 kWh/m² VP: €999.500

te
koop

edegem
Rozenhof 8, PRESALE 26/09 -  Gerenoveerde 
gezinswoning in een rustige woonwijk 
EPC: 267 kWh/m² Richtprijs: 299.000

te
huur

hove
Boechoutsesteenweg 164 bus 9, Super de luxe 
nieuwbouw appartement. 
EPC: in aanvraag HP: €1.200

te
huur

te
huur

laat u overtuigen door onze expertise
en haal habicom in huis!

mortsel antwerpsestraat 292   |  kontich antwerpsesteenweg 55  |  boechout a. franckstraat 2  |  wilrijk boomsesteenweg 281  |  antwerpen paleisstraat 2

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (opening oktober)

’t stad haalt habicom in huis!

hallo@habicom.be bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen
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KOOPT

W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 03 485 58 92 - 03 475 94 27 - 0477 284 807 - 0476 903 329

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

Alsook aankoop oude meubels, verlichting, klokken, spiegels, vazen, 
beelden, schilderijen enz. GEEN moderne of recente zaken.

Foto’s mogen vrijblijvend via mail verstuurd worden of via WhatsApp. 
email: clint_ds@hotmail.com - gsm: 0498 44 28 52 

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

• Te koop gevraagd: postzegelverzamelingen/muntenstrips.  
Hoogste prijs en contante betaling. Tel 0475 62 29 78.             (0)

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                   (1-3)

• Tandprothese vakkundig herstellen, onderhoud, ontkalken,  
polijsten, tel. 03 216 09 65 of gsm 0478 73 73 13.                        (o)

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

gsm 0494 26 24 39 - francis.cierkens@telenet.be

• OPRUIMEN VAN INBOEDELS VAN KELDER TOT ZOLDER:  
GALLOWAY 4765, vrijblijvend overleg ter plaatse. Wij nemen alles mee. 
Ook aankoop meubelen en oude juwelen. Bel me: 0486 89 74 83.(1-10)

• BERCHEM TAXI - BEL: 03 239 60 60.                            (10-2)

• ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN, VAN ZOLDER TOT 
KELDER. Toch geen probleem!!! - Gewoon bellen!!! 0475 489 131.

• Verzamelaar koopt aandelen en obligaties oude en vervallen alle  
hoeveelheden, tel. 03 321 25 15.                                                                  (o)

• BEZETWERK: kom ook voor 1m2 of kleiner, binnen & buiten +  
uitslijpen en terug opvoegen van dals en tegels en andere werken met  
garantie, 30 jaar ervaring, 0475 76 50 02.                                             (1-11)

• ALLE SCHILDERWERKEN binnen en buiten door Poolse mannen, tel. 
0496 63 79 78 of 0496 08 41 68.                                                 (8-2)

• Vellen en snoeien van bomen, snoeien van hagen, onderhoud van tuin 
en opkuis, verhakselen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te 
Wilrijk – Tel. 0470 03 75 16.                                                          (10-3)

TUNNELSERRES - HOBBYSERRES - KIPPENRENNEN - 
VOLIÈRES - MOBILHOME EN ZWEMBAD OVERDEKKINGEN
GELIEVE EERST TE BELLEN - Mag ook op zondag voormiddag.
VANDEVOORDT • VERLAERSTRAAT 90 • 3850 NIEUWERKERKEN

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !
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a l l e r l e i

• Bent U op zoek naar een vaste HUISHOUDHULP met dienstencheques 
 FLEXI+ SERVICES, tel. 03 290 35 36 of info@flexiservices.be. (1-10)

• ALLE SCHILDER- en BEHANGWERKEN door zelfwerkende patroon,  
Serge Bocxtaele, tel.03 230 19 28.

• Te koop: piano Collard & Collard London - prijs overeen te komen - tel. 
03 457 00 05.

• Poolse mannen doen renovatiewerken: bezetting, Gyproc, betege-
len, parket, schilderen, afbraakwerk, Nederlandstalig, gratis prijsofferte,  
referenties, tel. 0496 63 79 78 of 0496 08 41 68.                          (8-2)

• TE KOOP: 100x klassiek cd aan 2 euro per stuk, tel. 03 230 03 43.

• Gezocht Edegem: poetsvrouw Nederlandstalig, bij voorkeur voor vrijdag  
5 à 6 uren, gsm 0499 46 13 71.

C O N T A C T E N

GOED NIEUWS VOOR GEPENSIONEERDEN EN ZELFSTANDIGEN: 
u kunt bij ons aan de slag in de bouw als stielman, helper, … 

Er is tevens een wettelijke in ordestelling. 
Uren en dagen naar keuze. 

Bel ons op 0486 39 34 68 of mail naar info@dekarweiman.be
De Karweiman bvba - Duwijckstraat 17 - 2500 Lier

p e r s o n e e l

AUTO’S GEZOCHT
Alle types, elke staat, rijdend, niet rijdend ...

Verkoop uw wagen ZONDER zorgen!

Overnameprijs in uw garage te laag?

BEL WESLEY 0479 732 418

Overnameprijs in uw garage te laag?Overnameprijs in uw garage te laag?Overnameprijs in uw garage te laag?

Wil je iets in de kijker zetten met een zoekertje? 
Dat kan! 

• online: www.mensenzijnmedia.be
• per mail: sonja@mensenzijnmedia.be
• via whatsapp of sms: 0491 46 45 05
• in onze brievenbus: 
Sint-Benedictusstraat 134, Mortsel 
(daar vind je ook blanco bons 
waarop je je zoekertje kan invullen). 
Wij contacteren je daarna 
voor de betaling.

l Merken 
 Bulex, Valliant, Junkers
l	Gratis offerte
l	Ondernemingsnummer
 0748 845 938

Alle herstellingen, plaatsing en onderhoud 
van CV-ketels en sanitair - 7/7, 24/24

Tel: 0468 31 34 52 - mail: info@mwtechniek.be

• Slanke heer, zeventiger, geen familie of kinderen, gans alleen, niet  
roker of drinker, zoekt dame tot plus minus 70 jaar voor vriendschap, tel.  
0484 14 27 20.

P l aa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !
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Pladijsparadijs (*)

Elke dag weer etaleert de vitrine een wonderbaarlijke vangst.

Alle soorten en maatjes spoelden aan:

van naïeve bakvisjes over

ietwat gehaaidere exemplaren en

gladde palingen tot de baarlijke zeeduivel …

Grote vissen en kleine garnalen,

sommige wat volslanker, andere … graatmager -

de meeste erg leergierig, daar ze vaak in scholen zwemmen …

Maar oesters, kreeften en andere crustaceeën zijn het neusje:

feestelijk strelen ze de … tongen

van je disgenoten

die zeewatertandend van de vis genoten.

Vinnige vis, rode poon of zilver glimmende kabeljauw,

schitter op ons bord -

je kleuren en overheerlijke aroma’s

brengen ons in maritieme vervoering!

Frank Kloeck (Kunstkring Sirkel)

(*) pladijs was de vis van het jaar 2020

Gedichten
maand
2021
Van 28 januari tot 28 februari leidt een poëzieroute je vol-
komen coronaproof langs diverse Mortselse handelszaken. 
Deze coronaveilige invulling van Gedichtendag 2021 is een 
initiatief van Kunstkring Sirkel, in samenwerking met stad 
Mortsel (Cel lokale economie en Bibliotheek).

Volgende bijdrage ontdek je bij vishandel Steloy, 
Antwerpsestraat 56.

Alle info: mortsel.bibliotheek.be

M E N S E N Z I J N M E D I A
G E L U K K I G  V E R B O N D E N

L E E S  l  D E E L  l  R E A G E E R  l  G E N I E T

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

ma - vr  10u00 - 12u00
 13u30 - 17u30
zaterdag  10u00 - 14u00
zondag gesloten

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

info@miele-meulders.be
www.miele-meulders.be

Carl Meulders
(sinds 1977)

- Premium Partner -

* Bij aankoop van een Miele W1 TwinDos®-wasmachine. Geldig van 1 februari t/m 31 december 2021. Info en voorwaarden op www.miele.be

6 maanden

wasmiddelen
gratis*
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Bij grote keuzemomenten is het dus goed om stil te staan bij de zaken 
die jij als persoon fundamenteel belangrijk vindt in het leven. 

42
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Is keuzestress een ziekte van deze tijd?

Hoewel hierover weinig rechtstreekse cijfers bestaan, zijn 
er inderdaad redenen om aan te nemen dat het probleem 
van keuzestress tegenwoordig groter is dan vroeger. In ver-
schillende domeinen van het leven is het aantal mogelijke 
opties toegenomen. 

Hoe bedoel je?

Er bestaan nu bijvoorbeeld meer 
types opleidingen dan vroeger 
en door de democratisering van 
het onderwijs is de toegang tot 
die verschillende opleidingen 
ook toegenomen. Zowel voor 
kinderen, jongeren, als ouderen 
bestaat er een diverser aanbod 
voor vrijetijdsbesteding. Er is 
ook meer diversiteit in de sa-
menstelling van gezinnen en 
een groeiende tolerantie voor 
niet-traditionele samenlevings-
vormen, zoals het homohuwelijk, 
bewust alleenstaand ouderschap, 
co-ouderschap, … 

Meer opties hebben, leidt toch 
niet automatisch tot meer 
stress?

Neen, dat klopt, maar hand in hand met deze toename in 
mogelijke opties is er ook een afname van sociale richtlijnen 
over levenskeuzes. Maatschappelijke krachten zoals religie 
en politieke achtergrond bepalen minder dan voorheen de 

agenda en de levensloop van mensen. Mensen vallen dus 
meer op zichzelf terug om belangrijke beslissingen in het 
leven te nemen.

Dat mensen meer dan vroeger alleen staan bij het maken 
van keuzes is de kern van het probleem? 

Inderdaad, want daardoor voelen ze zich soms individueel 
verantwoordelijk voor hun keuzes. Vooral bij het maken 

van een verkeerde keuze, kunnen 
ze alleen zichzelf met de vinger 
wijzen. Dit verpletterende ge-
voel van verantwoordelijkheid 
kan verlammend werken bij het 
maken van keuzes en dus stress 
met zich meebrengen.

Komt het vaker voor bij jonge-
ren dan bij ouderen?

Het lijkt er inderdaad op dat 
ouderen - meer dan jongeren 
- beter kunnen omgaan met keu-
zes. Hiervoor zijn verschillende 
redenen. Zo hebben jongeren 
meer dan ouderen de neiging 
om de lat zeer hoog te leggen: 
the sky is the limit. Zeker jong-
volwassenen staan doorgaans erg 
ambitieus in het leven: ze nemen 

beslissingen op veel belangrijke vlakken tegelijk: een car-
rière opbouwen, een huis kopen, een gezin stichten, … 
en willen daarbij op al die vlakken het allerbeste. Vanaf 
de middelbare volwassenheid hebben mensen de neiging 
om meer realistische en haalbare doelen voorop te stellen, 

Bart Soenens
Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, 
wetenschap, design, … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren, daarom komt in deze rubriek elke keer  

een held aan het woord. 

Van kleine tot levensgrote, dag na dag maken we keuzes, maar kiezen betekent ook altijd verliezen, dat weten we 
allemaal en het is die angst om kansen te verkijken die stress veroorzaakt, want hoe weet je in godsnaam of je de 
juiste keuze hebt gemaakt? Nu vele studenten zich opnieuw voorbereiden op hun studiekeuze, helpt Bart Soenens, 

professor in de ontwikkelingspsychologie aan de UGent, ons om onze keuzestress de baas te kunnen.

i n  v l a a m s e  h e l d e n

Ik denk dat het vooral belangrijk 
is om jongeren tijd en ruimte te 
geven om keuzes te maken. Een 
belangrijke taak voor ouders en 
grootouders is de druk van de 
ketel te houden. Vooral bij het 

maken van belangrijke beslissin-
gen kan het goed zijn om jongeren 
een stapje terug te laten nemen en 

te laten aanvoelen dat het nor-
maal is om enige druk en stress te 

ervaren. 
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waardoor de keuzes die ze maken ook vaker 
gerealiseerd kunnen worden. 

Jongeren ervaren ook heel wat druk van 
buitenaf … 

Ook dat vormt een belangrijk verschil 
tussen jongeren en ouderen. Jongeren 
vergelijken zich vaker met anderen dan 
ouderen: ze bekijken vaker hoe goed ze 
het doen ten opzichte van leeftijdsgenoten 
en ze zijn ook gevoeliger voor de verwach-
tingen van anderen. Zeker in het tijdperk 
van de sociale media schuilt hier het gevaar 
om steeds geconfronteerd te worden met 
iemand die al verder staat in het leven, een 
mooier huis heeft, of meer geld verdient. 
Nogal wat jonge mensen lijden daardoor 
ook onder het fenomeen FOMO of de Fear 
Of Missing Out.

FOMO?

Het gevoel dat je heel wat mist ten op-
zichte van anderen. Ouderen hebben 
eerder de neiging om de blik naar binnen 
te richten en zich vooral af te vragen wat 
ze zelf willen: hun criterium is niet zozeer 
wat anderen doen en denken, maar wel hoe 
een beslissing kan tegemoetkomen aan hun 
eigen noden. Wanneer keuzes in het leven 

meer afgestemd zijn op dergelijke persoon-
lijke noden, hebben mensen een grotere 
kans om een gevoel van voldoening over 
te houden aan hun keuzes.

Moeten we onze jongeren wat meer bij de 
hand nemen?

Ik denk dat het vooral belangrijk is om jon-
geren tijd en ruimte te geven om keuzes te 
maken. Een belangrijke taak voor ouders en 
grootouders is de druk van de ketel te hou-
den. Vooral bij het maken van belangrijke 
beslissingen kan het goed zijn om jongeren 
een stapje terug te laten nemen en te laten 
aanvoelen dat het normaal is om enige druk 
en stress te ervaren. Door de keuze wat tijd 
te geven creëer je ruimte bij jongeren om 
bij zichzelf na te gaan welke opties best bij 
hen passen. Een belangrijke boodschap is 
ook dat het oké is om soms eens verkeerde 
keuzes te maken en om mee te geven dat je 
later kan terugkeren op een keuze.

Lopen we dan niet het risico dat jongeren 
het gevoel krijgen er alleen voor te staan 
en dus nog meer stress zullen ervaren?

Sommige jongeren hebben natuurlijk wel 
nood aan bijkomende ondersteuning. Zeker 
wanneer ze zelf aangeven dat ze door de 

bomen het bos 
niet meer zien, is 
het goed om mee 
structuur te bieden 
en als klankbord 
te dienen voor de 
overwegingen die 
jongeren maken.

Het klinkt zo 
negatief, maar de 
vrijheid hebben 
om je eigen keu-
zes te maken biedt 
toch ook voorde-
len?

Dat is inderdaad 
op zich een goede 
zaak, en doorgaans 
bieden situaties 
waarin je zelf kan 
kiezen kansen om 
meer autonomie 
en geluk te erva-
ren. Er zijn echter 
uitzonderingen. 
Zo komt het voor 
dat mensen geen 
uitgesproken inte-

resse hebben voor bepaalde opties, of geen 
duidelijke voorkeur ervaren voor deze of 
gene optie. 

Kan je eens een voorbeeld geven?

Omdat ik zelf niet erg begaan ben met 
mode, maakt het me niet zoveel uit welke 
kledij ik draag. Een namiddag doorbrengen 
in een shopping centrum met een overaan-
bod aan opties draagt niet bepaald bij aan 
mijn levensgeluk, integendeel. In dergelijke 
situaties draag ik mijn keuze liever over aan 
iemand anders, en heb ik bijvoorbeeld lie-
ver dat mijn vriendin de knopen doorhakt. 
Omdat ik haar oordeel vertrouw, voelt het 
in die situatie beter om zelf niet te kiezen. 
Een andere uitzondering zijn situaties 
waarin mensen zich niet bekwaam voelen 
om een keuze te maken. Een voorbeeld 
hiervan zijn medische beslissingen. Omdat 
een arts dikwijls meer zicht heeft op de 
voor- en nadelen van verschillende behan-
delingen, leggen nogal wat mensen hun lot 
in handen van de arts. Ze kiezen er op dat 
moment bewust voor om het oordeel van 
een beter geïnformeerd iemand te volgen.

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we de 
juiste keuzes maken? 

Hiervoor is het belangrijk om contact 
te maken met wat wij het ‘interne kom-
pas’ noemen: de waarden, interesses en 
voorkeuren die voor jou als persoon het 
belangrijkste zijn. Er bestaat in het leven 
altijd een risico dat we ons - bewust of 
onbewust – te veel laten leiden door wat 
anderen van ons verwachten. Of dat we 
bij het maken van keuzes louter afgaan op 
competentie, de zaken waarin we goed zijn. 
Het is echter even belangrijk om ook bij 
jezelf na te gaan wat je wilt. Voortdurend 
dingen doen die je wel goed kunt, maar 
waarvoor je geen passie hebt, is namelijk 
geen ideaal recept voor een betekenisvol 
leven. Bij grote keuzemomenten is het dus 
goed om stil te staan bij de zaken die jij 
als persoon fundamenteel belangrijk vindt 
in het leven. Als je dit moeilijk vindt, kan 
het ook goed zijn om hierover te spreken 
met iemand die jou goed kent en die weet 
waarvoor je staat.

• TV - Mensen zijn Media - Foto man: © 
Bart Soenens - Foto vrouw: © Pixabay
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Aartselaar - Residentie Hermitage II
Laatste 2 energiezuinige luxeappartementen

Gelijkvloersappartement met 
ruim terras en aangelegde tuin
2 slaapkamers
 Prijs: € 375.000
       (excl. registratiekosten en btw)

Appartement op de 1ste verdieping
met ruim terras
2 slaapkamers
 Prijs: € 299.000
       (excl. registratiekosten en btw)

• 6% btw mogelijk op constructie – contacteer ons 
voor de voorwaarden

• Uniek vrij uitzicht over natuurgebied
• Afwerking en inrichting naar eigen keuze
• Zuid gelegen tuinen en grote terrassen
• Ondergrondse parking en lift
• E-peil: 30
• Centrale en goed bereikbare ligging tussen A12  

en E19

Aartselaar Centrum - Residentie Finesse
Laatste energiezuinige luxeappartementen

• Afgesloten domein met parktuin 
• Warmtepomp met vloerverwarming
• Op wandelafstand van het centrum van Aartselaar
• Ondergrondse staanplaatsen en garageboxen 

beschikbaar
• Lift aanwezig
• E-peil: 45
• Centrale en goed bereikbare ligging tussen A12  

en E19

Gelijkvloersappartement fase 1
met ruim terras en aangelegde zuidtuin
Bew. opp.: 105 m2 - 2 slaapkamers
 Prijs: € 399.000
        (excl. registratiekosten en btw)

Gelijkvloersappartement fase 2
met ruim terras en aangelegde tuin
Bew. opp.: 120 m2 - 2 slaapkamers
 Prijs: € 395.000
       (excl. registratiekosten en btw)

Gelijkvloersappartement fase 2
met ruim terras en aangelegde tuin
Bew. opp.: 90 m2 - 2 slaapkamers
 Prijs: € 374.000
       (excl. registratiekosten en btw)

03 385 86 86
7 op 7 telefonisch bereikbaar

Turnhoutsebaan 532, 2970 Schilde

www.waterhuys.be

B E ZO E K O O K O N S M O D E L A P PA RT E M E N T

B E ZO E K 
O O K O N S 

M O D E L A P PA RT E M E N T

R E A L I S A T I E :  H E R M I T A G E  V A S T G O E D
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 dagmars 5 alpenhut 10 via 11 Bijbelse priester 12 label 
15 op een plaats 17 kloosterzuster 18 deel v.h. jaar 19 deel v.e. 
tennispartij 20 kreet 21 een weinig 23 waterzuchtige zwelling 

25 gemalen steen 27 honkbalterm 28 betalingsbewijs 
29 aftands 32 medemens 34 een zeker iemand 35 akker 
36 bloeimaand 38 naar achteren 39 pers. vnw. 41 griezel 

43 alarmtoestel 45 watering 46 achterkant v.d. hals 47 fantast 
48 rugzak

Verticaal
1 lusthof 2 vrouwtjesaap 3 teer 4 bijzondere beloning 6 kudde-

hoeder 7 wier 8 huidplooi 9 proef 13 gedogen 14 treuzelaar 
15 erg leuk 16 telwoord 20 zeer begaafd persoon 22 rookgerei 

24 iel 26 inheems roofdier 30 binnenkomst 31 droefenis 
32 reukorgaan 33 keelontsteking 36 jonge vrouw 37 ijshut 

39 sprookjesfiguur 40 bakpoeder 42 water in Utrecht 
44 hok met gaas

Maak kans op een waardebon 
voor onze webshop!
14 februari is Valentijnsdag, dag van de geliefden, maar 
bij Mensen zijn Media maken we van heel februari graag 
een liefdesmaand voor iedereen! Daarom lanceerden we 
speciaal voor de gelegenheid onze hartcollectie!

Elk hart in de ontwerpen draagt ons triskelion, symbool 
van verbondenheid en verwevenheid. Toon ook jóuw groot 
hart vol liefde en verbondenheid met onze leuke T-shirts, 
petten en mokken. Of draag je eigen speciale boodschap uit 
met een gepersonaliseerd kledingstuk of accessoire! Hou 
je van koekjes, boeken, onze planeet? Van je broer of zus 
of van je achterkleinkind? Van vrijheid, spiritualiteit? Laat 
het zien met een van de items in onze webshop!

Wij doen je heel graag wat liefde en goeie vibes cadeau, 
die jij op jouw beurt zelf de wereld kan insturen. Daarom 
geven we deze maand een waardebon voor onze webshop 
weg ter waarde van 25 euro!

Wil je kans maken op deze prijs, bezorg ons dan de oplossing 
van de puzzel via mail naar puzzel@mensenzijnmedia.be 
met vermelding van je naam en postcode of vul het woord 
in op mzm.nu/puzzel. De winnaar wordt geloot op 26 
februari.

mensenzijnmedia.be/winkel

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 dagmars 5 alpenhut 10 via 11 Bijbelse 
priester 12 label 15 op een plaats 17 kloosterzuster 18 deel 
v.h. jaar 19 deel v.e. tennispartij 20 kreet 21 een weinig 23 
waterzuchtige zwelling 25 gemalen steen 27 honkbalterm 
28 betalingsbewijs 29 aftands 32 medemens 34 een zeker 
iemand 35 akker 36 bloeimaand 38 naar achteren 39 pers. 
vnw. 41 griezel 43 alarmtoestel 45 watering 46 achterkant 
v.d. hals 47 fantast 48 rugzak. 

Verticaal: 1 lusthof 2 vrouwtjesaap 3 teer 4 bijzondere 
beloning 6 kuddehoeder 7 wier 8 huidplooi 9 proef 13 
gedogen 14 treuzelaar 15 erg leuk 16 telwoord 20 zeer 
begaafd persoon 22 rookgerei 24 iel 26 inheems roofdier 
30 binnenkomst 31 droefenis 32 reukorgaan 33 
keelontsteking 36 jonge vrouw 37 ijshut 39 sprookjesfiguur 
40 bakpoeder 42 water in Utrecht 44 hok met gaas. 
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28 betalingsbewijs 29 aftands 32 medemens 34 een zeker 
iemand 35 akker 36 bloeimaand 38 naar achteren 39 pers. 
vnw. 41 griezel 43 alarmtoestel 45 watering 46 achterkant 
v.d. hals 47 fantast 48 rugzak. 

Verticaal: 1 lusthof 2 vrouwtjesaap 3 teer 4 bijzondere 
beloning 6 kuddehoeder 7 wier 8 huidplooi 9 proef 13 
gedogen 14 treuzelaar 15 erg leuk 16 telwoord 20 zeer 
begaafd persoon 22 rookgerei 24 iel 26 inheems roofdier 
30 binnenkomst 31 droefenis 32 reukorgaan 33 
keelontsteking 36 jonge vrouw 37 ijshut 39 sprookjesfiguur 
40 bakpoeder 42 water in Utrecht 44 hok met gaas. 
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VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

Héérlijk groen wonen.
 Hedendaagse eengezinswoningen met tuin in Hemiksem 
 In een park naast de Schelde, op as Antwerpen - Brussel
 Scholen en winkels op wandelafstand, waterbus naar Antwerpen

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

ZE ZIJN ER WEER: 

DE NIEUWE WONINGEN!

WEES ER SNEL BIJ!

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

tuinwerken
La Préalé

Wij  zijn het kapsalon voor uw tuin,  
doen onderhoud en zetten het 
graag in een nieuw kleedje.

Wij verzorgen alles op maat van 
wat u wenst zodat het er steeds 
zorgeloos fris en piekfijn uitziet.

Omschrijf indien mogelijk via een mailbericht uw wensen, eventueel aangevuld met foto’s zodat 
wij een eerste indruk hebben. Wij hechten belang aan de toegevoegde waarden die wij u kunnen 

bieden. Mail naar fermedelapreale@telenet.be

Snoeien van hagen, 
bomen, struiken

gazon - onkruid

oprit - tuinafval

ontmossen

automatisch  
sproeisysteem

afsluiting

plaatsen van tuinhuis

schilderen - enz...

Van Maerlantstraat 35-37  
2060 Antwerpen

VRAAG NAAR UW GRATIS ADVIES EN OFFERTE voor een éénmalig, 
wekelijks, om de 14 dagen of maandelijkse verzorging en onderhoud.
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N a @ p e n

1
7
4 Boomklimmen

Wat de toestand ook is op 1 februari - geruststellend, 
hopeloos, apocalyptisch -, we hebben een poos geleden 
besloten het op dat moment niet over COVID-19 te heb-
ben. Het virus heeft ons voldoende lang gegijzeld. “Trop is 
te veel” en het leven heeft meer te bieden. Boomklimmen 
bijvoorbeeld. Niet dat u ons dagelijks in een boomkruin zal 
aantreffen, maar we zijn gefascineerd door de topatleten 
die voor de sport of het beroep, de begane grond achter-
laten en via de natuurlijke weg van een boomstructuur, 
de hoogtemeters overwinnen. Onze prof filosofie had het 
voortdurend over het ‘verticalisme’ in de literatuur, de reli-
gie, het leven. De ‘Hemelvaart’ zal wel niet toevallig zijn. 
Opstijgen uit het aardse leven, zelfs naar een onbekende 
bestemming, symboliseert een zekere kracht en bevrijding. 
We leggen er het hoofd niet bij neer en we staan recht. 
Werden we te lang vastgelijmd in een horizontale positie? 
Liggen staat voor weerloosheid. Revolutionaire helden 
worden ook altijd afgebeeld, verheven boven al die anderen 
die zich vastklampen aan het rolmodel. Ook zij willen 
niets liever dan zich ‘verheffen’, tegen de stroom in. Hoog-
teverschil is in je voordeel: je overschouwt de omgeving 
en de eventuele tegenstanders, op wie je ook makkelijker 
kan inhakken. Men een gebalde opgestoken vuist ben je 
nog groter … Een karakterloze slappeling blijft beneden; 
een idealistische vechter staat op. Is het toevallig dat onze 
kinderen altijd op muurtjes en zandhopen willen klimmen, 
of in het spinnenweb in de speeltuin? Denken we ook aan 
de trappen en de ladders die de lagen van onze maatschap-
pij weergeven. De volle grond en zelfs de onderste trap of 
spijl is niet benijdenswaardig. We ‘kijken op’ naar mensen 
aan de top, zeker naar diegenen die met bloed, zweet en 
tranen zijn opgeklommen. Recht de rug. Met futloosheid 
geraak je niet hoger. Een handvat voor de opvoeding die 
wij trachten te geven aan onze kinderen.

Of onze prof filosofie aan boomklimmers dacht tijdens 
zijn colleges, durven we te betwijfelen. Boomklimmers zelf 
hebben wellicht ook geen besef van het verticalistische 
heldendom dat hen drijft. Ik heb er zo een gekend, de 
broer van de trainer van Westerlo, een reus in alle dimen-
sies, die in een oogwenk tien meter boven het gazon op 
een tak zat, nadat ik hem had uitgenodigd de dreiging van 
een torenhoge boom te bezweren. Zijn bewegingen waren 
vergelijkbaar met die van een aap en een kat tegelijk. Ik 
kneep mijn ogen dicht, toen hij ook de motor van een 
minikettingzaag startte en hij -hangend- een massieve 
tak te lijf ging. Die plofte, samen met een vlaag zaagsel 
en herfstbladeren naast me neer. Dergelijk spektakel kunt 
u ook meemaken op kampioenschappen boomklimmen, 
waaraan telkens een 50-tal boomverzorgers deelnemen. 
Centraal staat een masterboom, meestal een oude plataan 
met uitgegroeide zijtakken en een open kruin. Er zijn 
enkele disciplines: klimmen met en zonder touwen, een 
parcours afleggen in de boom, een gewonde uit een boom 
halen. Ze zijn verzekerd, werken met gekeurd materiaal en 
vrouwelijke deelnemers blinken uit door hun afwezigheid. 
“Dit is topsport”, horen wij een organisator zeggen. “Je 
moet snel zijn en inzicht hebben in de boom. Heb je die 
talenten, dan gaat het vanzelf en is het ook veilig.”

De achterkant van de medaille is voorspelbaar. Ik herinner 
me dat de vader van mijn boomklimmer tijdens zijn werk 
is neergestort. Wie hoog klimt, kan laag vallen. Ook dat 
is verticalisme.

• Marc van Riel

“Als apen hoger klimmen willen, ziet men gauw hun blote billen.” 

(Anoniem)
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

info@mijndrogisterij.com - 03 827 10 10
Afhalen ter plaatse kan na afspraak

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

C O M P U T E R H E R S T E L L I N G E N 
A A N  H U I S

V O O R  PA R T I C U L I E R E N  E N  B E D R I J V E N

 Laptop- en desktopherstellingen
 Verkoop van nieuwe computers
 Opkuis en onderhoud
 Hard- en softwareproblemen
 Verwij deren van virussen en spyware
 Netwerken en cloudoplossingen

Flor Alpaertsstraat 14R  •  2600 Berchem
03 440 68 25

info@cdsnv.be  •  www.cdsnv.be

De  perfecte mix van wonen, werken, winkelen, 
ontspanning én groen maken van Zilverkwartier 
jouw ideale thuis.

Check ons aanbod op:
WWW.ZILVERKWARTIER.BE

ZILVER
KWAR
TIER

INFO & VERKOOP : 03 232 54 00

1840M2 DAKTUIN

6’ ANTWERPEN 
RING

1, 2 EN 3 SLPK.
VANAF €175.000

RUIME
LEEFTERRASSEN

10’ ANTWERPEN 
CENTRUM

*We nemen alle voorzorgs- en hygiënemaatregelen om jou op de meest veilige 
manier te kunnen ontvangen in ons verkoopkantoor op de site.

BOEK NU JE
AFSPRAAK

IN ONS 

 VERKOOP
 KANTOOR*
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 070 344 344 
Kankerfoon           0800 15 802 
Aids- en soatelefoon         078 15 15 15 
De Druglijn         078 15 10 20 
Anonieme Alcoholisten        03 239 14 15 
Vlaamse Alzheimerliga      0800 15 225 

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

Ta n d a r t s e n
Tandartsen met wachtdienst bereikbaar tijdens het 
weekend en op wettelijke feestdagen tussen 9.00 en 
18.00 uur       0903 39 969 

A P O T H E K E R S
Wachtdiensten apothekers op www.apotheek.be en na 
22 uur via callcenter       0903 99 000

n o o d n u m m e r s  /  h u l p d i e n s t e n

S . O . S .

I n f o l i j n 
c o r o n a v i r u s       

0800 14 689 

De infolijn van de FOD Volksgezondheid is 
iedere weekdag bereikbaar van 8 tot 20 uur en 

tijdens het weekend van 10 tot 20 uur. 

De FOD vraagt evenwel om zoveel moge-
lijk informatie op te zoeken via haar website 

info-coronavirus.be, of je vragen te stellen via 
mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Sustainable 
Family

Hoe duurzaamheid ook 
jouw leven kan veranderen

Regula 
Ysewijn

In gesprek met 
de culinaire koningin

Boekenfoyer
“Toen geluk nog 
heel gewoon was”
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info@dezwaluw.be | Laarstraat 41 | 2840 Reet | T 03 888 78 50 

www.fietsendezwaluw.be

115 JAAR

R I J W I E L E N  S I N D S 

1 9 0 5

OPENDEUR
WEEK

MA 25 TOT EN MET 
ZO 31 MAART 10u TOT 17u

COMMUNIE OF GEVIERDE
Kom nu je fiets kiezen

NIEUW
in ons gamma

Elektrische fietsen van het hype merk
MOUSTACHE uitgerust met 
Performance Bosch Motoren

Kom ze nu testen!

ONZE MERKEN 
TREK • RIDLEY • EDDY MERCKX • PINARELLO 

KOGA • KETTLER • NORTA • DUTCH ID • GIANT

HERCULES • GO-CYCLE • AHOOGA • BIKE FUN

PUKY • FRAPPE • MOUSTACHE

Laarstraat 41 | 2840 Reet | T 03 888 78 50

dezwaluw.nv@telenet.be |  www.fietsendezwaluw.be

ZOMER

COLLECTIE

KLEDIJ

Castelli • Sportful 

Vaude

-10%

Kortingen en gratis attentie bij   aankoop van een fiets*

COMMUNIE OF GEVIERDE attentie bij   aankoop van een fiets*

* Actie alleen geldig tijdens de opendeurdagen

ShimanoService
Center

VERKRIJGBAAR IN 5 VERSCHILLENDE KLEUREN 

BESCHIKBAAR MET ENVIOLO OF DERAILLEUR VERSNELLINGEN 

BOSCH PERFORMANCE MOTOR EN INGEWERKTE BATTERIJ (POWERTUBE 500WH)

MOUSTACHE LUNDI

DEZE PRACHTIGE FIETS IS IDEAAL OM DE WEEK MEE TE BEGINNEN. 

KOM DEZE FIETS NU BEKIJKEN, TESTRITJE MAKEN, 
OF BESTELLEN IN ONZE SHOWROOM

BIJ AANKOOP VAN DEZE FIETS, GRATIS FIETSTAS 
(GELDIG TOT 28 FEBRUARI 2021)



BUITENGEWOON WONEN IN EDEGEM
met een uniek zicht op het park van Hof ter Linden

OOK IDEAAL ALS INVESTERING!

Elysia Park staat synoniem voor 
buitengewoon wonen in een 
exclusief kader.

✓ Uniek zicht op het park

✓ Ruime private terrassen

✓ Hoogwaardige afwerking

✓ Uitzonderlijke ligging

✓ Vlakbij winkels & restaurants

✓ Perfecte bereikbaarheid

Ontdek ons volledig aanbod op www.elysiapark.be of bel 03 432 04 04

Gevarieerd aanbod van ruime appartementen met 
schitterende terrassen, hoogwaardige afwerking en 
ondergrondse privatieve parking. Ook volwaardige 
assistentieflats (1 en 2 slpk) met grote terrassen en 
diensten en zorgen op maat.

NU IN

VERKO
OP!   

ELYSIA adv 200x264 jan2021.indd   1 20/01/2021   10:02


