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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

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

b o n i v e r l e i  2 5 7 ,  2 6 5 0  E d e g e m       T :  0 3  4 5 8  4 7  5 2

www.kurkgevel .be    www.verheyenb innenhu is inr icht ing .be
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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

cover -
filip geelen

globetrotter gust - 
the cwgc experience

de postiljon rijdt voor -
koekjesbakkers

in vlaamse helden -
bart soenens
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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. 

F I K  B L O G T

• 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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

Garage Van Bortel N.V.
Uw Renault en Dacia zijn bij ons in goede handen!

Koningin Astridlaan 11 - 2550 Kontich - 03 457 10 37 - info@van-bortel.be - www.van-bortel.be

F I K  B L O G T

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:+32489/36.20.97



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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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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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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Vakmensen tot uw dienst

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

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

INDECO DW
 tel.: 03 685 14 87 -  Fax: 03 685 14 90
 Wim GSM: 0475 873 873 - Didier GSM: 0495 998 808
 www.vliegenraam.com - info@vliegenraam.com

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676
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Sanitaire installaties - badkamers - vernieuwing van toiletten - centrale verwarming -
individuele gasconvectors - boilers - riolering en afvoersystemen - ook kleine herstellingen

www.fix-it-service.be                                  Tel. 0477 20 14 85  
ZELFWERKEND PATROON - GEREGISTREERD AANNEMER

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

MG-service
• L U C H T H A V E N V E R V O E R  •

• Tel. 03/455.86.22 
• Fax 03/454.51.35
• www.mg-service.be

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

• Alle beglazing
  (enkel-dubbel-figuur)
  NIEUW + HERSTELLINGEN
• Algemeen schrijn- en timmerwerk  
• Ramen en deuren in hout en PVC 
• Rolluiken

Tel. 03/457.49.53 - GSM 0475/86.94.93 - Fax 03/458.03.03

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

VANDENBROECK - TEL. 03/685.06.39 - GSM 0474/397.832

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

0477/53.85.88
www.stroobantsenzonen.be - info@stroobantsenzonen.be

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

Periodiek12OK.indd   14 14/06/12   11:47

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

Scheidingen, Co-ouderschap,
Onderhoudsgelden, Familierecht, Verkeer/huur

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

Consultatie enkel na afspraak
Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

Als de zon
wil binnenschijnen
kou en regen
dan verdwijnen
dan monkel ik tevree!

Als alles goed is
met jong en oud
iedereen blij is
waarvan ik houd
dan monkel ik tevree!

Als de wereld
zich in vrede hult
m’n liefste wensen
worden vervuld
dan monkel ik tevree!

Els Beyens

De Toneelgezellen - Wriemelbedden
De Toneelgezellen nodigen u uit 
voor een avondje gezellig toneel-
kijken in de zaal Den Wolschaerder, 
Liersesteenweg 314 in Mortsel.

Wij spelen de komedie WRIEMEL-
BEDDEN van Bart Spaey, in regie van 
Rita Berghs.

Hartelijk komen lachen kunnen jullie
- op de try-out van donderdag 21 

maart om 20 uur
- op vrijdag 22 maart om 20 uur
- op zaterdag 23 maart om 20 uur
- op zondagnamiddag 24 maart om 

15 uur
Korte inhoud van de komedie 'WRIEMELBEDDEN'
Zes bedden, zes keer twee mensen, zes keer anders … 
Het bed is de plaats om te slapen, maar ook om te babbelen, te 
discussiëren, te ruziën, te lachen, te huilen en te wriemelen ... 
Soms ondeugend en pittig dan weer grappig en realistisch.
Een speelse, voor iedereen herkenbare komedie!

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Je gids bij een overlijden
Wanneer een naaste overlijdt, komt er heel wat af op de dichte familie. 
Je voelt je in de eerste plaats overweldigd door verdriet, daarnaast 
zijn er onvermijdelijk heel wat praktische zaken te regelen. Op die 
moeilijke momenten heb je een gids nodig die naar je luistert, je 
ondersteunt en je vertrouwen waard is. Wij dringen niets op, maar 
vullen al je wensen gericht in. Je mag rekenen op maatwerk voor een 
persoonlijk afscheid, zoals jij en de overledene het voor ogen hadden.

Onze eerste ontmoeting

Tijdens het eerste telefoontje na het overlijden staan wij paraat om 
je eerste vragen vrijblijvend te beantwoorden en te bekijken wanneer 
we elkaar voor het eerst kunnen ontmoeten. Wij passen ons aan en 
komen langs wanneer het jou en de overige dichte familie past. We 
maken op het afgesproken moment alle tijd voor je vrij.

Tijdens onze samenkomst luisteren we naar je verhaal en reiken 
we voor alle onderdelen van de uitvaart de verschillende opties en 
mogelijkheden aan. Wat zijn de wensen van de overledene, wat zijn 
jullie wensen?

• Dient de overledene naar ons funerarium te worden overgebracht? 
En wanneer?

• Welk type uitvaart wens je: een burgerlijke, christelijke of anders 
geïnspireerde begrafenis?

• Welke bestemming geven we het stoffelijk overschot of de urne?

• Hoe wens je overige familieleden, vrienden en kennissen te ver-
wittigen en uit te nodigen?

• Organiseren we een begroetingsmoment?

• Waar vindt de uitvaartplechtigheid plaats?

• Hoe wordt de plechtigheid inhoudelijk ingevuld?

• Welke invulling verwacht je van de uitvaartreceptie?

• ...

Elke uitvaart is uniek en werken we samen op maat uit.

We maken verdere afspraken

We overlopen in jouw tempo alle praktische mogelijkheden voor rouw-
brieven en -kaartjes, de herdenkingsfoto, een krantenadvertentie, een 
kist of urne, bloemen, afscheidsruimtes, invulling uitvaartreceptie, …

Wil je bepaalde zaken op een latere ontmoeting bespreken? Ook dat 
kan, we geven je alle tijd om de nodige beslissingen te nemen. De 
uitvaart vindt meestal tot 1 week na het overlijden plaats.

Samen bekijken we wie welke verdere taken op zich neemt. Vul je zelf 
inhoudelijk de ceremonie in of verwacht je bijstand van ons? Wens 
je ceremoniebegeleiding? Je krijgt in alles de vrije keuze.

Bij elke keuzeoptie informeren we je eerlijk over de prijs. Wij staan 
garant voor eerlijkheid en transparantie. Voor de uitvaart plaatsvindt, 
ontvang je van ons een gedetailleerd prijsvoorstel. Zo vermijden we 
onaangename verrassingen na de uitvaart.
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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



1514

te
koop

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

mortsel
Meidoorn 38 2eV, Interessant en energiezuinig 
appartement nabij kasteel Cantecroy! 
EPC: 103kWh/m² VP: €180.000

boechout
Oudebaan 9, Uniek recreatiepand op een 
toplocatie te Boechout! VP: €699.000

te
koop

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

deurne

te
koop

te
koop

kontich
Gallo Romeinenlaan 17 2EV, Kwalitatief 
gerenoveerd 2 slaapkamer appartement 
HP: €775

mortsel
Prins Leopoldlei 88, Ruim gelijkvloers 
appartement met grote tuin ! 
EPC: 270kWh/m² HP: €750

te
huur

boechout
Gillegomstraat  69 2EV, Recent dakappartement 
met groot terras EPC: 136,05kWh/m² HP: €825

edegem
Ernest Jouretlaan 42, Ruim appartement met 3 
slaapkamers, autostaanplaats en kelder EPC: 
171kWh/m² VP: €235.000

te
koop

edegem
Elsbos 13 1EV, Ruim appartement (100m²) met 3 
slaapkamers, autostaanplaats, berging en tuin 
EPC: 98kWh/m² VP: €265.000

te
huur

edegem
Drie Eikenstraat 445, Modern nieuwbouwapp. 
met 1 slpk., terras/tuintje en staanplaats in 
project The Mills. EPC: 114,49kWh/m² HP: €695

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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• 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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OOK IDEAAL ALS INVESTERING!

Gevarieerd aanbod van ruime 
appartementen en volwaardige 
assistentieflats (1/2 slk).

✓ Uniek zicht op het park

✓ Ruime private terrassen

✓ Hoogwaardige afwerking

✓ Uitzonderlijke ligging

✓ Perfecte bereikbaarheid

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

BUITENGEWOON WONEN IN EEN EXCLUSIEF KADER
met een uniek zicht op het park van Hof ter Linden te Edegem

NU IN

VERKO
OP!   

ELYSIA advertentie jan2021 184x122.indd   1 20/01/2021   10:03
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WARME MIDDAGMALEN AAN HUIS GEBRACHT

Ge l i e ve  uw  bes t e l l i ngen  één  da g  op  voo rhand  doo r  t e  geven  v oo r  17 .00  uu r.  De  bes t e l l i ngen  v an  de  w eekendsc ho t e l s  d i enen  t en 
l a a t s t e  woensda g  doo rgegeven  t e  wo rden . Wa rme  maa l t i j d en  w o rden  ge l e v e rd  t u s sen  09 .15  en  13 .15  uu r.

www.res tau ran tdes te r. be  -  Deurnes t raa t  68-70  -  Mor tse l  -  03  449  21  45

€11,5

€13

€ 12,50
€ 11,00

€ 12,50
€ 11,00

pompoensoep | chipolataworst-appelmoes-puree | chocoladefl an
bloemkoolsoep | kalkoenfi let-champignonsaus-witloof-gek. aard. | pralinémousse
kervelsoep | slavink-snijboontjes-gek. aard. | frangipane
aspergesoep | kipfi let-worteltjes-gek. aard. | zwaantje
cressonsoep | wijtingfi let-aromatensaus-puree | rijsttaartje
bouletten met krieken € 11,50 | scampi met tagliatelli en prei € 13
champignonsoep | kalkoengebraad-savooikool-puree | pêche melba
seldersoep | boomstammetje-rode kool-gek. aard. | gebak
kippensoep | blanket-erwtjes-gek. aard. | muffi ncake
minestronesoep | schnitzel-spinazie-gek. aard. | chocoladeschuim

pompoensoep | kip op grootmoeders wijze-puree| chocoladefl an
bloemkoolsoep | varkenshaasje-pepersaus-stoofprei-gek. aard. | pralinémousse
kervelsoep | mini hors d’oeuvre | verse zalm-aromatensaus-gek. aard. | frangipane
aspergesoep | gerookte zalm | kalkoentournedos-roomsaus-romanesco-gek. aard. | zwaantje
cressonsoep | rundsvlees bourgignon-boontjes-puree| rijsttaartje
bouletten met krieken € 11,50 | scampi met tagliatelli en prei € 13
champignonsoep | kipfi let-ananas-honingsaus-puree | pêche melba
seldersoep | groenlandtarbot-kruidensaus-gek. aard. | gebak
kippensoep | verse zalm | parelhoenfi let-vruchtencompôte-gek. aard. | muffi ncake
minestronesoep | tomaat garnaal | Normandische tongrolletjes-gek. aard.| chocoladeschuim

MA 08/02
DI 09/02
WO 10/02
DO 11/02
VR 12/02
WEEKENDSCHOTEL
MA 15/02
DI 16/02
WO 17/02
DO 18/02

MA 08/02
DI 09/02
WO 10/02
DO 11/02
VR 12/02
WEEKENDSCHOTEL
MA 15/02
DI 16/02
WO 17/02

DO 18/02
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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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ASBL    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79    info@asbl-lint.be    www.asbl-lint.be    Volg ons op 

ALLES VOOR EEN COMFORTABEL BINNEN- EN BUITENLEVEN!

Wilt u zich het leven gemakkelijk maken, zowel binnen als buiten? Dan bent u bij ASBL aan het juiste adres! Al 

30 jaar lang stellen wij alles in het werk om het beste uit uw woning te halen; van nieuwbouw tot renovatie, 

van ramen en raamdecoratie tot deuren, garagepoorten en rolluiken. Daarbovenop hebben wij ons ook 

gespecialiseerd in terrasoverkappingen en zonwering. Laat die zomer dus maar komen!

Geen kap- of breekwerk nodig
bij onze SolarFix screens

op zonne-energie

Alle luifels zijn bestand 
tegen windklasse 

3 – 6 Beaufort

Optionele
geïntegreerde
ledverlichting

Wees er snel bij en ontdek onze voorjaarscondities in de showroom

of contacteer ons voor vrijblijvend advies bij jou thuis!

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Februari_2021_200x264_DEF.indd   1 14/01/21   11:19



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

dragen tot meer geluk en 
verbondenheid.”
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Rode Kruisafdelingen Mortsel 
en Edegem-Kontich bundelen de 
krachten: fusie tot afdeling Rand

MORTSEL-EDEGEM-
KONTICH - Sinds 1 
januari is de fusie van de Rode 
Kruisafdelingen Mortsel en 
Edegem-Kontich een feit. 
De twee afdelingen slaan de 
handen in elkaar en bundelen 
op die manier jarenlange er-
varing, expertise en logistieke 
sterktes. De hulpdiensten van 
de twee afdelingen werkten al 
vijf jaar nauw samen, de fusie 
was dus een verdere logische 
stap. De hoofdzetel zal ge-
vestigd zijn in het lokaal van 
Mortsel (Heirbaan 51). Kevin 
Bodart neemt de fakkel over 
van François Van Roosendael 

(Mortsel) en Patrick Verheyen (Edegem-Kontich) en wordt de 
nieuwe voorzitter van de afdeling Rand. 

Wij zoeken steeds nieuwe vrijwilligers! Voor meer informatie 
kan je mailen naar info@rand.rodekruis.be.

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

KLOOSTER VAN DE STILTE

Zuster Mary ging binnen in het Klooster van de Stilte. 
De priester zei: “Zuster, dit is een stil klooster. U bent 
hier welkom, zolang als u wilt, maar u mag niet spre-
ken, alleen als ik u toestemming geef.” Zuster Mary 
leefde nu al 5 jaar in het klooster toen de priester tegen 
haar zei: “Zuster Mary, je bent hier al 5 jaar. Je mag 2 
woorden spreken.” Zuster Mary zei: “Hard bed.” “Het 
spijt me dat te horen”, zei priester, “We zullen zorgen 
dat je een beter bed krijgt.” 

Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary opgeroepen 
door de priester. “Je mag weer twee woorden zeggen, 
zuster.” “Eten koud”, zei zuster Mary, en de priester ver-
zekerde haar dat het eten beter zou zijn in de toekomst. 

Op haar 15de verjaardag in het klooster, werd ze op-
nieuw opgeroepen in zijn kantoor. “Je mag weer twee 
woorden zeggen vandaag.” “Ik vertrek”, zei zuster Mary. 
“Het is waarschijnlijk het beste”, zei de priester, “Je 
hebt niets anders gedaan dan klagen sinds de dag dat 
je hier kwam!”

HUMOR
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RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE, VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN - KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove
Tel.  03 455 30 27 - Fax 03 454 07 00 - e-mail :  csc.hove@tomnollekens.be

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 
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TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

Stap binnen en ontdek onze vertrouwde service 
in een vernieuwde en stijlvolle winkel.
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ONDERSTEUNING 
BIJ DE JUISTE KEUZE VAN VERF, 
BEHANG, KLEUR EN DECORATIE.
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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.
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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.
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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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Jos en Magda Borgmans- 
Mertens vieren hun diamanten 
huwelijk
MORTSEL-WILRIJK - Feest in Edegem op 11 februari, 
want dan vieren Jos Borgmans, geboren en getogen in de 
Van Dijckstraat in Mortsel en Magda Mertens, geboren 
in Wilrijk, hun zestigste huwelijksverjaardag. Een groot 
feest zit er helaas niet in, om redenen die voor iedereen 
duidelijk zullen zijn. Toch zal de familie van het koppel 
er alles aan doen om er toch een memorabele dag van te 
maken en hopelijk volgt er later nog een prachtig feest 
waarop iedereen aanwezig kan zijn.

Inwoners van Mortsel herinneren zich Jos misschien nog 
goed, hij was er namelijk liefst 40 jaar postbode. “Als je 
indertijd met onze papa over straat liep in Mortsel, wist hij 
steevast te vertellen wie er achter elk huisnummer woonde: 
hij kende er ‘God en klein Pierke’ en was altijd te vinden 
voor een praatje. En dat is nog steeds zo”, lacht zoon Rudi 
Borgmans.

Het koppel leerde elkaar kennen op een dansbal. “Het was 
liefde op het eerste zicht”, weet dochter Riane. “Toen hij 

haar ten dans kwam vragen, bedankte ze beleefd - ze vond dat deze 
jongeman een biertje te veel op had. Jos krabde zich eens achter zijn 
oren en wist niet hoe gauw hij weer nuchter moest zijn. Bij een volgende 
dansronde ging hij haar opnieuw vragen. Ze hebben elkaar nooit meer 
losgelaten.” 

Op 11 februari 1961 gaven Jos en Magda - of ‘Leentje’ (van Magdalena) 
zoals Jos haar al al die tijd noemt - elkaar het jawoord op een beschei-
den huwelijksdag. De zomer erna trokken ze samen met de ouders van 
Magda op rondreis in Oostenrijk, een trip waaraan ze mooie herin-
neringen bewaren. Hun echte huwelijksreis, naar Wenen, maakten ze 
25 jaar later en over die reis wordt ook vandaag nog heel vaak gepraat. 
Het koppel kreeg vier zonen en een dochter, die op hun beurt zorgden 
voor tien kleinkinderen en een eerste achterkleinkind. Ondertussen 
woont het koppel in Wilrijk-Elsdonk, om de hoek bij Agfa-Gevaert.

Het geheim van een goed huwelijk volgens Jos en Magda? “Naast het 
werk en de zorgen ook veel plezier blijven maken. Goed lachen en altijd 
voor elkaar zorgen. Vroeger konden we óók heel goed dansen - als wij 
gingen dansen, ging iedereen voor ons opzij. In het weekend werd er 
ook heel veel gekaart, samen met de broers van Magda, tot een stuk 
in de nacht. Dan werd er wel veel gevloekt … en veel gewonnen (en 
verloren), maar vooral enorm veel gelachen.” U bent verwittigd!

• Foto 1: Jos en Magda op hun huwelijksdag in 1961 - Foto 2: Jos en Magda 
afgelopen zomer

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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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*

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
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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.

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

VALENTIJNSTAKEAWAY
Valentijnsweekend

VALENTIJNSTAKE

Bubbels en liefdesamuses

Mousse van Sint-Jacobsvruchtjes met broccoli 
en Gandaham

Oosterse velouté van rode linzen op smaak 
gebracht met Vadouvan, garam masala,  

kokos en rode peper

Picanha van kalf met salie-chimichurri boter, 
geserveerd met gesouffl  eerde aardappelen 

en groentenkrans 

Valentijn verrassingsdessert

Inclusief bubbels, hapjes en romantiek€ 47,5 P.P.

Voor meer info of reserveren: www.hvr.be of 03 455 08 94
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B a n d  m e t  d e  b o n d

Er is meer dan één weg
Ken je dat gevoel van grote twijfel?
Dat je niet weet welke kant uit?
Tobben en piekeren, slapeloze nachten.
Je luistert naar vrienden.
Je krijgt advies van familie.
Je leest iets.
Luister je ook naar jezelf ?
Wat zegt je hart?
Wat voel je?
Wat denk je?
Geef jezelf de tijd.
En overweeg ook alle zijpaden.
Er is meer dan één weg.

• Februari 2021

Wist je dat ...

... Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 
gezinnen inspireert met haar maandelijkse spreuken.

Met uw steun kan Bond zonder Naam dit blijven doen en 
ook die mensen ondersteunen die weinig of geen kansen 

krijgen in onze samenleving.

Elke gift maakt wel degelijk een verschil en is bovendien 
60% f iscaal aftrekbaar: online op www.bzn.be of op 

BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur.
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vrijblijvende 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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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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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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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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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-
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hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven 
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waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
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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. 
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d e  w e r e l d ,  o n z e  a c h t e r t u i n

Splitst corona de wereld in een 
virusvrije en een besmette wereld?

Met uitschieters van 13.000 doden op één dag slaat corona harder toe dan ooit, maar landen en regio’s zijn uiterst verschillend 
getroffen. Wacht ons, zelfs met vaccins, een verdeelde wereld? En voor hoelang dan?

Elke dag registreert de wereld 600.000 
coronabesmettingen en wordt afscheid ge-
nomen van ruim tienduizend mensen die 
sterven aan COVID-19. De gewenning 
doet velen bijna vergeten dat de dodentol 
nooit hoger was.

Hemelsbrede verschillen

Er is, met het oog op de toekomst, nog 
een andere cruciale vaststelling te maken. 
Ook al gebeurt de rapportering dikwijls op 
slecht vergelijkbare wijze 
of zelfs weinig accuraat, 
toch staat vast dat deze 
pandemie landen, regio’s 
en hele continenten ui-
terst verschillend treft.

7 COVID-19 doden in 
Taiwan - 285.000 in de 
Verenigde Staten

Eind november vallen 
meer dan de helft van 
alle COVID-19 doden te betreuren op het 
Amerikaanse continent. Van noord tot zuid 
zijn de cijfers er uitermate slecht. De Ver-
enigde Staten laten de meeste sterfgevallen 
optekenen, gevolgd door Brazilië, Mexico, 
Argentinië, Colombia, Peru, Chili …

Europa is nog een door het virus gehavend 
continent. Het trieste resultaat is dat een 
kwart van de coronadoden vallen in vooral 
het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frank-
rijk, Spanje, Polen, Duitsland, België, … 
Komen ook belabberd en toegetakeld uit 
de coronacrisis: het Midden-Oosten, Rus-
land en Centraal-Azië, Noord-Afrika en 
Zuid-Azië. De cijfers van Afrika ten zuiden 

van de Sahara ogen op het eerste gezicht 
geruststellender, maar hoeveel doden blij-
ven uit het zicht? Want Zuid-Afrika bv. 
rapporteert wel degelijk meer dan 22.000 
COVID-19 doden.

Gerapporteerde coronadoden: 78,5 procent in 
Amerika en Europa, 2,5 procent in Oost-Azië 
en Oceanië

Heel anders presteren Oost-Azië en Oce-
anië. In die enorm uitgestrekte regio wonen 

bijna één op drie mensen 
en toch vielen er amper 
tweeëneenhalf procent van 
alle COVID-19 doden. 
Daarvoor zijn vooral twee 
landen verantwoordelijk 
die het in deze regio opval-
lend minder goed doen, de 
Filippijnen en Indonesië. 
Let wel, dan nog presteren 
ze achttien en drieëntwin-
tig keer beter dan België, 
en tweeëneenhalf tot drie 

keer beter dan het mondiale gemiddelde.

De opkomst van een nieuwe, virusvrije 
wereld

Wie naar de huidige situatie kijkt, doet een 
nog veel straffere ontdekking. In heel wat 
landen van Oost-Azië en Oceanië kan het 
coronavirus nog amper of zelfs niet meer 
toeslaan. De dagelijkse binnenlandse be-
smettingen bedragen er nul, één, vijf of tien.

Dat enorme verschil is geen toeval. Heel 
wat landen in deze regio voeren een ge-
zondheidsbeleid met een uiterst klaar doel: 
ze willen het virus weg. Niet dat ze het al-

lemaal makkelijk hebben, verre van, maar 
de vorderingen richting nulbesmetting zijn 
onmiskenbaar.

Wie de kaart bekijkt van het aantal actieve 
besmettingen, kan reeds zien hoe de wereld 
zich aan het opdelen is. 

Er is de ene wereld die ervoor kiest om het 
virus z’n gangen te laten gaan of de ver-
spreiding ervan te beperken, … maar nooit 
om het virus uit te roeien. Tot die besmette 
wereld behoren Europa, de Amerika’s, Rus-
land, Centraal- en West-Azië en Afrika.

Een nieuwe en streng bewaakte wereld

Een andere nieuwe wereld wordt gevormd 
door tal van landen in Oost-Azië en Oce-
anië die het virus aan het buitenwerken 
zijn. Daarvoor hanteren ze onder andere 
uiterst strenge quarantaine, in eigen land 
waar nodig, en in elk geval voor wie het land 
binnen mag. Dat zijn er uiterst weinig. Zo 
vormen deze landen gaandeweg een virus-
vrije zone die ze streng bewaken, want het 
wordt wellicht hun hoogste goed.

Het is zeer de vraag of in die nieuwe vi-
rusvrije wereld nog veel mensen uit de 
besmette wereld welkom zullen zijn. Zelfs 
het sterk op toerisme afgestemde Thai-
land laat recent alleen toeristen binnen uit 
niet-besmette regio’s die daarenboven twee 
weken in quarantaine moeten.

Onzeker of vaccins de besmette wereld 
doen verdwijnen

Vanzelfsprekend leeft bij velen in de be-
smette wereld de hoop dat vaccins voor 
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• Dirk Barrez - pala.be

hen een virusvrije wereld zullen brengen, 
maar dat is hoogst onzeker. Ook met vac-
cins riskeert hun wereld de besmette wereld 
te blijven. Dat kan verschillende oorzaken 
hebben.

Er blijft de mogelijkheid dat vaccins, hoe 
welgekomen ook, toch onmachtig blijken 
om het virus totaal weg te krijgen omdat 
ze daarvoor onvoldoende werkzaam zijn, 
omdat mensen bv. wel beschermd zijn tegen 
de ziekte, maar toch nog anderen kunnen 
besmetten, of omdat de vaccins niet lang 
genoeg werkzaam zijn, of niet bij iedereen.

Indien velen weigeren om zich te laten vac-
cineren - wat makkelijker is als vaccinatie 
niet verplicht is - en dus meer overle-
vingskansen bieden aan het virus, kan dat 
eveneens een groot obstakel zijn om de 
besmette wereld achter ons te laten. Net 
zo wanneer velen, vooral in arme landen, 
onbereikbaar blijven voor vaccinatie.

Een combinatie van niet zo goede vaccins 
en velen die niet gevaccineerd zijn, geeft het 
virus nog meer speelruimte, misschien zelfs 
om zodanig te muteren dat alle bestaande 
vaccins niet langer werkzaam zijn.

Een nieuwe en langdurige splitsing van 
de wereld?

Het staat wel vast dat de beleidsverant-
woordelijken in de (bijna) virusvrije wereld 
met argusogen zullen kijken naar wat zich 
afspeelt in de besmette wereld. Waarschijn-
lijk, en volkomen begrijpelijk, zullen velen 
elk risico schuwen. 

Zolang het virus in de besmette wereld 
blijft circuleren, zolang het niet helemaal 
is uitgeroeid en het gevaar bestaat van 
varianten waartegen geen enkel vaccin be-
staat, zolang zullen amper bewoners van die 
besmette wereld toegang krijgen tot hun 
virusvrije wereld, misschien alleen maar 
sommige diplomaten en zakenmensen, mo-
gelijk uitsluitend in speciaal afgeschermde 
zones.

Dat de wereld zich dan voor lange tijd 
opsplitst in een virusvrije en een besmette 
wereld van HALFsamenlevingen (1) zullen 
velen een onaangenaam vooruitzicht vin-
den. Vooral is het een scenario om ernstig 
rekening mee te houden.

De nieuwe ontwikkelingslanden

Er is een markante en tegelijk ironische 
kant aan deze evolutie. Bijna alle landen 
die zich al vele decennia tot de zoge-
naamde ontwikkelde wereld rekenden, 
behoren nu tot de besmette wereld. Meer 
zelfs, eigenlijk dreigen zij snel de nieuwe 
ontwikkelingslanden te zijn waarvan de 
virusvrije landen vinden dat ze hun voor-
beeld moeten volgen. Dan is Madagaskar 
misschien één van de eerste om te proberen 
in hun spoor te treden door het virus uit 
te roeien; dan behoren de oudste ‘ontwik-
kelde’ industrielanden in West-Europa en 
Noord-Amerika wellicht nog heel lang tot 
de besmette ontwikkelingswereld.

(1) Lees hierover de Palabijdrage De 
HALFsamenleving. Ze strompelt voort van 
eind juli op pala.be/nl/opinie/de-halfs-
amenleving-ze-strompelt-voort. Daarin 
wordt geanalyseerd hoe HALFsamenlevin-
gen slecht omgaan met zware crises, of het 
nu klimaatverandering of corona is.

Lokale economie

Valentijnsactie
Hove Onderneemt!

Verras je geliefde met één van de prachtige 
geschenkmanden van onze Hovese handelaars
ter waarde van 100 euro.

Wat moet je doen ?

Ga naar het Valentijnsdecor in de buurt van de fontein aan de
Sint-Laurentiuskerk in Hove en neem er een fantastische foto.

 Plaats die tussen 7 en 21 februari op één van je sociale media.

 Vergeet natuurlijk niet #hoveonderneemt te vermelden.

Niet actief op sociale media ? Mail je foto naar 
communicatie@middenstandhove.be.

De winnaars worden begin maart bekendgemaakt.
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

The CWGC Experience
Wat hebben de namen “Cabaret Rouge, Dantzig Alley, Rossignol Wood, Wieltje Farm, Motor Car Corner en Oxford Road” gemeen? 

Het zijn allemaal militaire begraafplaatsen van de Commonwealth War Graves Commission, gelegen in Frankrijk of België.

CWGC werd gesticht in 1917 met als doel 
een eeuwige herdenking van de Common-
wealth oorlogsgesneuvelden, een bestendig 
onderhoud van de graven en de gedenk-
stenen en het bijhouden en onderhouden 
van de archieven. Gestart in de Eerste We-
reldoorlog werd dit later uitgebreid naar 
beide conflicten. Er kwamen fundamen-
tele richtlijnen aangaande grafstenen, die 
uniform moesten zijn zonder onderscheid. 
Verschillende architecten werden aange-
steld - onder meer de beroemde Edwin 
Lutyens - en Rudyard Kipling was het brein 
achter vele aandoenlijke teksten op graven 
en gedenktekens. Je vindt ze in 153 landen 
(23.000 plaatsen!) en ze herdenken onge-

veer 1.700.000 gesneuvelden. De CWGC 
heeft 1300 personeelsleden die werken in 
49 landen.

De kosten worden verdeeld tussen de 
zes landen die lid zijn van de CWGC 
en ook de meeste slachtoffers tellen: 
Groot-Brittannië, Australië, Canada, Indië, 
Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika. Het ad-
ministratieve hoofdkantoor is gevestigd in 
Maidenhead, dicht bij Londen.

Tussen Normandië en ruwweg Gent lig-
gen er bijna 1000 begraafplaatsen van de 
CWGC. Het onderhoud van deze plaat-
sen is geconcentreerd in Beaurains, dicht 

bij Arras. Het centrum is verantwoordelijk 
voor ongeveer 3000 begraafplaatsen en 
monumenten in Frankrijk en helpt logis-
tiek ook de lokale, kleinere werkplaatsen 
in Europa. Uniek is ook dat Beaurains de 
enige plaats is waar de grafzerken worden 
gemaakt voor alle CWGC-sites ter wereld. 
Begin 2017 hebben we voor het Perio-
diekske al een reportage gemaakt met een 
eenmalige kijk achter de schermen hier in 
Beaurains.

Om het grote publiek vertrouwd te maken 
met de werking van de CWGC opende in 
juni 2019 The CWGC Experience. Tij-
dens de tour kunnen de bezoekers zien hoe 

1
1
5
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een gespecialiseerd team met behulp van 
21ste-eeuwse technologie aan het werk is.

Een introductiefilm over de geschiedenis van 
de CWGC start het bezoek. Nadien begin 
je aan een tour achter de schermen met de 
hulp van een audiogids. De productie-een-
heid van de grafstenen is het spectaculairste. 
Per jaar worden er ongeveer 3000 gemaakt. 
Ze zijn bestemd voor de hele wereld. Alle-
maal plaatsen met een verschillend klimaat 
en verschillende bodem. Daarom heeft men 
een heel arsenaal aan stenen (dertigtal) al 
naargelang het land. Je hebt bv. Portland 
Stone (veel aanwezig in West-Europa), Bot-
ticinomarmer uit Italië, Rustenburggraniet 
of leisteen.

Waarom vervangt men stenen? Degradatie 
en geen herstel mogelijk zijn de meest 
voorkomende redenen. Men heeft 
overblijfselen gevonden op een slagveld, 
dan gaat men voor een begrafenis op de 
dichtstbijzijnde CWGC-begraafplaats. Ook 
door opzoekingen in historische documenten 
kan men een onbekende soldaat (de zerken 
met het opschrift “Known unto God”) 
linken aan een naam en vervangt men de 
steen. In het begin gebeurde het aanbrengen 
van de tekst op de stenen manueel, wat een 
werk van lange adem was. Tegenwoordig 
verloopt dit computergestuurd en duurt het 
ongeveer een uur.

De schrijnwerkerij hier in Beaurains werkt 
uitsluitend voor Frankrijk en ze creëert en 

repareert deuren, rustbanken en pergola’s. 
Meestal gebruikt men Franse eik. Als de 
schrijnwerkers er niet zijn, kan je zien op 
welke begraafplaats ze bezig zijn. Ook heel 
ambachtelijk werken de smeden en de me-
taalbewerkers. Zij zorgen voornamelijk voor 
de registerdeurtjes en de poortversieringen.

Tuinonderhoud is een zeer intensieve 
bezigheid voor de CWGC. Heel wat 
begraafplaatsen zijn geïnspireerd op 
traditionele Engelse tuinen. Je komt de 
tuinmannen dan ook geregeld tegen als je 
een CWGC-begraafplaats bezoekt. Voor 
Frankrijk heeft men 320 tuinmannen 
in dienst. Hier in Beaurains doet men 
het onderhoud van de verschillende 
tuintoestellen. Bekijk de oude toestellen uit 
1920 en ook de verschillende planten die 
men gebruikt.

De afdeling waar de bekende groen-witte 
panelen worden gemaakt, doet dit voor de 
hele wereld. Ongeveer 300 panelen worden 
er per jaar gemaakt. Je vindt hier een mooi 
overzicht borden vanaf het Ieperse tot in 
exotische plaatsen.

In Frankrijk alleen al vindt men per jaar 
de overblijfselen van 50 soldaten van de 
Commonwealth (het Gemenebest). In de 
Experience kom je alles te weten over de 
manier waarop hiermee wordt omgegaan. 
Beaurains heeft een mortuarium en hier 
begint de taak van identificatie. De resten 
worden door de werknemers zelf opge-

haald, samen met alles wat errond in de 
grond wordt gevonden wat tot mogelijke 
identificatie kan leiden en dit voor heel 
West-Europa.

De Experience is zeer leerrijk en vlot te 
volgen (de audiogids is er in het Frans en 
het Engels). Na je tour is er nog een ruim-
te waar je op de database kan, hier is ook 
het kleine souvenirwinkeltje en er staat een 
drankautomaat.

The CWGC is gratis te bezoeken van maan-
dag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Er is een 
wintersluiting van eind november tot begin 
februari. The CWGC is gelegen aan de Rue 
Angèle Richard 5-7 in Beaurains. Er is gra-
tis parking (alleen voor bussen moet betaald 
worden).

Alle info: 
cwgc.org, cwgcexperience@cwgc.org

Je kan de Experience gemakkelijk combine-
ren met een bezoekje aan Arras (het oude 
Atrecht), een gezellig stadje waarover we 
zeker ook nog eens zullen schrijven.
Experiences zijn geen musea, maar belevings-
centra en na de Calvados, Chocolat en Cheese 
Experience was dit weer een toffe beleving.

• Tekst en foto’s: A. Charrin

Alle teksten, gepubliceerd in het Perio- 
diekske, kan je ook lezen op de website www.
allkindsofeverything.be.
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Zieke geest
EDEGEM – Philippe Geubels werd gehinderd door corona, waar-
door een reeks optredens en verfilmingen afgelast of uitgesteld 
werden, maar de komiek heeft zich geamuseerd in deze periode en 
creëerde een nieuw bier. In mei 2019 had hij al zijn café Hoogmis 
aan de Strijdersstraat 18 boven de doopvont gehouden, samen met 
zijn zakelijke partners Tom Van der Veken, Tom Wuyts, Bart 
Struyf en Kevin Thys. Tijdens de coronacrisisperiode hebben zij 
een nieuw bier op de markt gebracht: ‘Zieke Geest’. Het is onder-
tussen in heel Vlaanderen verkrijgbaar. Het bier zou volledig naar 
het smaakpatroon van Philippe Geubels ontwikkeld zijn.       FM

Samen de berg op
EDEGEM – Ook in 2021 zet Edegem, samen met de partners 
UZA, Fitopia en Volvo-Scancar, een groepsdeelname aan het 
Sporta-initiatief op. Beklim jij ook mee de Mont Ventoux op za-
terdag 11 september 2021? Ervaring is niet vereist, wel de wil om 
de uitdaging aan te gaan en door te zetten. Vanaf maart kan je ook 
wekelijks deelnemen aan een trainingsrit. Iedere deelnemer rijdt 
in de outfit van de gemeente Edegem.       FM

Info: edegemklimtdoor.be of monventoux.be, sportdienst 
Edegem (Terelststraat 2 - tel. 03 289 23 70)

Een gesprek? Iedereen welkom! 
Anoniem, gratis, zonder afspraak

Pelgrimstraat 27, 2000 Antwerpen
ma t/m za 14-18 uur, do tot 21 uur
www.deopendeur.be

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

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

Partner gezocht voor  
kunstcentrum
EDEGEM – Het lokaal bestuur wil het kunstencentrum Huis 
Hellemans een centrum- en cultuurversterkende functie geven en 
zoekt daarom een private partner die in Huis Hellemans kunst en 
horeca wil combineren. Het huis is genoemd naar de eerste schepen 
van de gemeente na de gemeenteraadsverkiezing van 1927. Wie 
interesse heeft, kan zich aanmelden bij het lokaal bestuur: 03 289 
26 50 of lokaalbestuur@edegem.be.        FM

Jobstudenten gezocht voor  
paasvakantie
HOVE – De paasvakantie heeft dit jaar plaats van maandag 5 april 
tot en met zondag 18 april. Op verschillende plaatsen wordt ge-
zocht naar jobstudenten voor deze periode. In Hove zoekt de dienst 
Vrije Tijd bijvoorbeeld jobstudenten voor de speelpleinwerking 
Sjiraf om de kinderen een leuke tijd te bezorgen. Wie interesse 
heeft, kan zich aanmelden voor meer info bij: jeugd@hove.be.   FM
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badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
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+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�
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IMMOPOINT.BE

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN
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IMMOPOINT.BE

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
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+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
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€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
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gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
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€1 350 000

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
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BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

GERENOVEERD HERENHUIS MET 
PRAKTIJKRUIMTE. Opp 243 m²: inkomhal 
met 5 praktijkruimtes, eigen keuken, zithoek 
en berging. Woning met leefruimte, open 
keuken, terras + tuin, garage, badkamer, 
3 slaapkamers, airco.
EPC: 244 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 66 50 € 468 000

WILLEBROEK

KONTICH

RUIM OP TE FRISSEN LANDHUIS. Opp 
394 m²: landhuis mog. als comb. beroep/
privé of rme woning. Inkomhal, gr kantoor 
en/of leefrmte. Gesl. inger. kkn. Badkr met 
douche. Vergaderrmte, wasplts en bergplts. 
1e V mezzanine met zithoek of mog. voor 4 
slpks. 4 autostnpltsn. Grote tuin met terras. 
EPC: 515 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 66 50 € 525 000

MORTSEL

HERENHUIS MET TUIN EN 2 GARAGES. 
Opp 246m²: authentieke inkom, hal mt apt 
WC en vestiaire, liv, open leefkkn, berging/
waspl, terras en ZO-tuin, 2 slks, dressing, 
badk. Duplex: liv, kkn, badk, 2 slks, terrasje,
berging/waspl. Kldrs, zldr en 2 garageboxen. 
EPC: 167 kWh/m² - Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 21 15 € 760 000

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, Gmo, Gvkr, Vv
 03 880 50 80 € 169 000

BORGERHOUT

VERZORGD, RUIM APPARTEMENT MET 
3 SLAAPKAMERS. Opp 98m²: hal apt WC 
- vestiaire en berging, living, recente kkn, 
3 slks, badk, terras en kelder. 

EPC: 231 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15                 € 269 500

MORTSEL

MOOIE BEL-ETAGEWONING. Opp 194m²: 
hal met apart WC, garage, berging, waspl, 
polyvalente cascoruimte, hangar,
L-living, open kkn, Z-terras, 3 slks, badk.

EPC: 397 kWh/m²
Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 21 15                € 363 000

AARTSELAAR

HANDELSPAND MET TOP LOCATIE.
Opp 145 m²: wachtruimte, handelsruimte, 
berging, moderne keuken, toilet, tuin,
parkeerplaats, 2 bureauruimtes en archief 
(of 3 slaapkamers). 

Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 320 000

EDEGEM

BEL ETAGE MET MAGAZIJN IN CEN-
TRUM EDEGEM. Opp 196 m²: inkomhal, 
ruim magazijn met hoge poort, grote 
leefruimte en keuken, terras, 3 slaap-
kamers, 2 badkamers, kelder.

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 410 000

BOECHOUT

ZEER MOOIE VILLA MET PAARDEN-
STALLEN EN WEILANDEN. Opp 21325 
m²: living 70 m², bureau of slks, voll inger 
kkn, 4 slpk, 2 badks. Omheinde tuin 
met bijgeb, stallen en zwembad. Zicht op 
weiland! 
EPC: 198 kWh/m2

Vg, Ag, Gmo, Vkr, Gvv
 03 443 21 15 € 1 350 000

EDEGEM

RECENT APP MET 2 SLPKS EN PARKING. 
Opp 75m²: inkomhal met apart toilet, living
met open kkn en berging, 2 slpkrs (9,3m² en 
6,m²), badkr met ligbad en douche, terras,
ondergr. stnplts en kelderberging. VK: € 80/
mnd, 3 mnd HWB, PB: € 150 excl. BTW. 
EPC: 100,53 kWh/m² - Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 880 50 80 € 750

BRASSCHAAT

MOOIE VILLA GELEGEN IN EEN KIND-
VRIENDELIJKE BUURT. Opp 207m²: hal 
mt apt toilet, living met veranda, open kkn, 
wasplaats, berging en tuin. 2 slks, bad- én 
douchekamer. Garage, zolder/studio met 
lavabo en apt toilet.
EPC: 309 kWh/m2

Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 21 15 € 645 000

BORGERHOUT

PRACHTIG INSTAPKLAAR 2-SLK APP 
MET KELDER. Opp 137m²: hal, apt toilet, 
living, kkn, 2 slks, badk, berging/waspl, 
2 terrassen en kelder. 

EPC: 92 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 325 000

KONTICH

ZEER CENTRAAL GELEGEN HANDEL-
SPAND. Opp 90m²: handelsruimte met 
gelijkvloers ruimte 28 m², benedenverdieping 
21 m², 2 bergingen, bovenverdieping 17 m², 
toilet. Kelder met 2 ruimtes van elk 12 m².

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 198 000

ISSY-L’ÉVÊQUE

GERENOVEERDE BOERDERIJ IN EEN 
OASE VAN RUST. Opp 16.900 m²: 
genoveerde boerderij, 3 natuurstenen
wooneenheden, 4 slp, 3 badkamers, ideaal 
als bed & breakfast in het buitenland.

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 299 000

VERZORGD APPARTEMENT MET 2 
SLAAPKAMERS. Opp 85m²: hal met 
apart WC, berging en vestiairekast, living 
op parket, kkn met kl berging, 2 slk, badk, 
terras 19m² en kelder. 
EPC: 190 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 159 000

CHARMANT EN AUTHENTIEK 3* HOTEL 
MET RESTAURANT. Opp 1.147 m²: 
3-sterren hotel met 33 kamers, inkomhal 
met receptie en restaurant, professionele 
keuken, ruime bar met zit ruimte, lift en 
trappenhal, kelder. 

 03 443 66 50 € 1 680 000

BERCHEM BLANKENBERGE

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, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 315 000

EDEGEM

LICHT 2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT 
CENTRUM EDEGEM. Opp 83m²: Inkomhal 
met ingemaakte kast, leefruimte, gesloten 
keuken, fijn terras, nachthal met wc en 
handenwasser, 2 slaapkamers en mooie 
badkamer. 
EPC: 354 kWh/m2

Vg, Wg, Gvkr
 03 880 50 80 € 224 000

WILRIJK

OB MET GR MAGAZIJN/WERKPLAATS.
Opp 192m²: inkomhal, ruime woonkmr met 
veranda, mooie leefkkn, badkmr met ligbad 
en douche, wasplaats, 4 slpkrs, kelder, 
2 aparte toiletten, gr tuin met verschillende 
terrassen, zwembad en vijver.
Vg, Wche, Gmo, Gvkr
 03 880 50 80 € 1 250 000

BORSBEEK

INSTAPKLAAR, RUIM APP. - zonder lift. 
Opp 100m²: hal, living, open kkn, 2 slks, 
badk met ligbad, apt toilet.

EPC: 489 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 21 15 € 175 000



40

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
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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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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

De koekjesbakkers van Mortsel
Op de grens tussen de twee parochies Luithagen en Oude-God ter hoogte van de verdwenen spoorwegbrug en op de hoek van de 
Van Peborghlei en de Antwerpsestraat stond ooit ‘Biscuiterie Jespers’, de koekjesfabriek van Mortsel. Voor de fabriek stond ‘De 

villa’, een alleenstaand landhuis in cottagestijl uit het vierde kwart van de 19de eeuw.

De cottagestijl ontstond in de 19de eeuw 
in Engeland als romantische reactie op 
de industriële revolutie. Vakmanschap en 
handwerk stonden centraal. Vanaf 1840 
waaide deze stijl over naar het vasteland. 
In België en Nederland, onder meer langs 
de Vlaamse kust, werden speciaal voor wel-
gestelden huizen in cottagestijl gebouwd. 
Het pittoreske effect van het exterieur 
werd bereikt door het gebruik van tradi-
tionele materialen zoals hout, baksteen en 

natuursteen, traditionele bouwtechnieken 
zoals vakwerkbouw en een asymmetrische 
opbouw. Veel erkers en insprongen, ven-
sters van diverse grootte en een levendig 
spel van daken en schouwen zorgden voor 
een gevarieerd exterieur van de woningen 
in cottagestijl.

Na het verhaal van de Gebroeders Hermans 
en het Tipsy-bier ging de postiljon op zoek 
naar een nieuwe familiekroniek. Hij klopte 

aan bij onze banketbakker Pieter Michiel-
sen en cultuurmens Jan Blommaert (o.a. 
Cultuurproject Dieseghem) en via Pieter 
en Jan werden nieuwe contacten gelegd met 
de familie Jespers. Ann en Frank Jespers 
doen hun verhaal.
 
“Het verhaal van de koekjesbakkers van 
Mortsel begint in 1922 op de Paardenmarkt. 
Petrus Jespers had er een groothandel in 
granen en zaden. De haven van Antwerpen 
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was in die tijd een belangrijke doorvoer-
haven van graanproducten. Drijvende 
graanzuigers losten binnen- en zeeschepen. 
Toen een binnenschip zonk, werd de lading 
geborgen. In het ruim lagen blikken dozen 
met ‘soldatenbeschuiten’. Deze harde, ronde 
koeken waren hermetisch verpakt in dicht 
gesoldeerde blikken bussen, bestemd voor 
de soldaten in Duitsland. De Beukelaer en 
Parein, twee groothandelaars in granen, 
kochten een deel van de lading op. Groot-
handel Jespers volgde hun voorbeeld en 

kocht eveneens een deel van de lading. 
Deze scheepsramp bracht Jespers op de idee 
om zelf beschuiten en koekjes te bakken. 
De eerste biscuiterie van de Gebroeders 
Jespers werd in de Generaal Belliardstraat 
opgericht. De ‘Koekenstad’ was geboren!

Petrus Jespers wilde zijn koekjesfabriek al 
vlug uitbreiden en zette in 1928 de stap 
richting Mortsel. Aan de Antwerpsestraat 
83 kocht hij een stuk grond van 4250 m² 
met een fabriek 
erop. De volle-
dige uitrusting 
werd overgeno-
men met ovens, 
machines, moto-
ren, elektrische 
leidingen, drie 
vrachtwagens 
van het type 
Ford en een 
luxeauto, een 
Essex 16 pk.”
 
De familie verhuisde naar ‘Villa Marie’  
aan de Antwerpsesteenweg 83. 
Het juridisch statuut van het 
bedrijf werd veranderd, een naamloze ven- 
nootschap opgericht. Het maatschappelijk 
kapitaal werd bepaald op 1.500.000 BEF. 
Op de gevel van de fabriek lees je het levens-
motto van Lieven Gevaert ‘Arbeid adelt’ of 

‘Met werken kom je vooruit’ en daarnaast 
‘Rust roest’ of ‘Wanneer je niets doet, gaat 
je vermogen achteruit’.

Op 1 januari 1934 komt Hector Jespers 
aan het hoofd van het bedrijf. De productie 
werd uitgebreid en het aanbod aan koekjes 
verbreed. Met Ann Jespers wandelen we in 
gedachten door de oude fabriek.

“Mijn grootvader René Jespers woonde in 
‘De villa’ naast de koekjesfabriek aan de 

Antwerpsestraat, die 
toen werd geleid door 
zijn broer Hector en 
later door zijn zoon 
Willy Jespers. Met 
‘bompa’ wandelden 
we regelmatig door 
de fabriek. De geur 
van versgebakken 
koekjes was heerlijk. 
Regelmatig werd een 
koekje van de band 
geplukt. Eén keer 
per week werden ma-
karons gebakken in 
een afzonderlijke zaal. 
De typische ‘kisses’ 

zijn nog altijd bekend bij heel wat inwoners 
van Mortsel. Deze zoete zoentjes beston-
den uit twee zandkoekjes met chocolade. 
Je had wafeltjes met crème en chocolade 
en op mijn verjaardag kreeg ik steevast een 
Mira koekjestrommel met een mengeling 
koekjes, een feest voor mijn klasgenootjes 
uit de lagere school ...”

Frank Jespers woonde met zijn ouders 
boven de fabriek en had er een grote 

ruimte gebouwd 
met minia-
tuurtreintjes en 
w a g o n n e t j e s 
met reclame van 
de firma. De 
familie Jespers 
speelde een be-
langrijke sociale 
rol in Mortsel, 
niet alleen als 
werkgever, maar 
ook in het ver-

enigingsleven. Er was het voetbalploegje 
‘De sperwers’ dat later samenging met Can-
tincrode. Willy Jespers had een quizploeg 
en evenementen voor en door de lokale 
bevolking kregen de steun van de familie.

In onze zoektocht naar de herkomst van be-
paalde koekjes komen we onherroepelijk bij 
de ‘cigarettes russes’. Waarom worden deze 

koekjes Russische sigaretten genoemd? De 
Russen zouden hun sigarettenblaadjes di-
agonaal gerold hebben. Het flinterdunne 
deegbeslag van onze koekjes verwijst dus 
naar de sigarettenvloeitjes. Eens uit de oven 
wordt het deeg heet uitgerold en daarna 
met een houten lepel opgerold. Met de steel 
van je lepel maak je het heerlijke, krokante 
koekje, je ‘pirouline’ of Russische sigaret. 
Zoek je verder, dan kom je bij een Catalaans 
koekje. Het lijkt erg op onze ‘pirouline’ en 
de ‘cigarettes Russes’. In het Catalaans spre-
ken we over de ‘neules’. Ze worden blijkbaar 
vaak in cava gedompeld. Het koekjesbeslag 
bestaat uit eiwit, boter, bloem en een beetje 
citroen. Sommige koekjes worden gevuld 
met ‘torró de Xixona’, een zachte nougat 
en andere worden bedekt met chocolade. 
Typische kerstkoekjes, maar ze worden ook 
gepresenteerd met een ‘crema catalana’ of 
met roomijs. Dit verhaal is zeer herkenbaar.

‘Neula’ komt van ‘nebula’ in het Latijn en 
betekent ‘mist’ of ‘nevel’, te verklaren door 
de fijne en lichte textuur van het koekje. De 
‘neules’ bestonden al in de middeleeuwen 
en werden gegeten tijdens het huwelijk 
van ‘Jaume el Conqueridor’, de koning van 
Aragon, heer van Montpellier en de graaf 
van Barcelona.

De Catalanen zijn zoetekauwen en eten 
koekjes, snoep en ‘xocolate’ aan de lopende 
band. Daarnaast eren zij ook hun tradities, 
die soms gelijklopen met tradities bij ons, 
zoals de driekoningentaart waar bij hen een 
driekoningenfiguurtje in de taart gestoken 
wordt in plaats van een boon.

Met dank aan Jan Blommaert (Cultuur-
project Dieseghem), Ann en Frank Jespers 
(familiearchief Jespers), MHK, Adriaan 
Linters (VVIA) en Pieter Michielsen (Bak-
kerij Michielsen)
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

€75,-  korting
Bij inschrijving van 20 oefen- en ozonbehandelingen

met deskundig voedingsadvies 
actie geldig t.e.m. 4 februari 2017

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

zlim gee�  jou een schri� elijke centimeter-garantie     www.zlim.be

zlim Wilrijk, Heistraat 20/26 (boven Casa)  • tel. 03-828 18 41
 

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

Wie eindejaarskilo’s verliest, wint: je wordt 
slanker, fi tter, mooier en je krijgt meer energie en 
zelfvertrouwen… kortom je wint een GOED GEVOEL!

De pickles van Mortsel (2/2)
In 1905 was Frans Louis Van Camp 
postmeester in Mortsel. Als bijver-
dienste begint hij met het pekelen 
van groenten, bloemkool, augur-
ken, zilveruitjes, … Hij legt ze 
nadien in in een “Indische kerrie-
mosterdsaus” die hij importeert uit 
Engeland. Het bereiden van pickles 
wordt al vlug zijn hoofdberoep.
Het bedrijf ‘Van Camp’ krijgt een En-
gels klinkende naam en wordt 
“Camp’s”, een begrip in de regio, 
gevestigd aan de Van Peborghlei 42. Iedereen uit het gezin wordt 
ingezet. Vooral tijdens het seizoen wanneer massa’s groenten 
worden aangevoerd en verwerkt. Het pekelen en inleggen van 
groenten is duidelijk een arbeidsintensieve bezigheid. Dus komt 
er extra werkvolk op de vloer.

De Eerste Wereldoorlog zorgt 
voor de nodige importproble-
men. Frans moet zijn mosterd 
zelf produceren, want mosterd 
heeft hij nu eenmaal nodig voor 
zijn picklessaus. Eerst gebruikt 
hij de mosterd voor zijn kerrie-
picklessaus, nadien neemt hij 
de mosterd op in zijn gamma.
Na de oorlog neemt het bedrijf 
een nieuwe start, maar nu met 
uitsluitend eigen producten.
Door het overlijden van Frans 
neemt zijn echtgenote het be-
drijf tijdelijk over tot de kinderen 
oud genoeg zijn om de zaak te 
leiden. Camp’s wordt een suc-

cesverhaal. De productie stijgt. Mosterd wordt in stenen potten 
verkocht, later komen er kleinere verpakkingen op de markt. Voor 
de productie van mayonaise wordt aan de groothandel mosterd 
verkocht.
In april 1943 wordt ‘de mosterdfabriek’ zeer zwaar getroffen door 
het bombardement op ‘de Erla’. Het bedrijf wordt vernietigd. Er 
valt slechts één dode te betreuren onder het personeel: juffrouw J. 
Torfs (1927-1943). Ze heeft zich niet tijdig in de schuilkelders kun-
nen verbergen. Na de oorlog wordt het bedrijf opnieuw opgebouwd 
en opgestart. Frans’ zonen, Albert en Robert Van Camp, beheren 
de zaak nog tot 1972 om nadien te verhuizen naar Ronse. Daar zit 
het bedrijf dichter bij de grondstoffen en de vele klanten uit het 
zuidoosten van West-Vlaanderen.
Eind 2010 besluiten Albert en Robert Van Camp, respectievelijk 67 
en 65 jaar, hun bedrijf over te laten aan ondernemer Ben Decock, 
de huidige zaakvoerder. De naam Camp’s en de traditie blijven be-
houden. Er wordt nog steeds verder gewerkt aan de voortdurende 
vernieuwing van de producten.

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove
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Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

zoals schilderen, tegelen, behangen, metsen, elektriciteit, gyproc, 
schrijnwerkerij, sanitair, ontstopping, dak, vochtbestrijding enz.
OOK DRINGENDE HERSTELLINGEN!

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

Koepels - Dakramen en Rolluiken
• GRATIS BESTEK TEL. 03 457 27 82
• 10 JAAR GARANTIE 03 454 00 41

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

zoals schilderen, tegelen, behangen, metsen, elektriciteit, gyproc, 
schrijnwerkerij, sanitair, ontstopping, dak, vochtbestrijding enz.
OOK DRINGENDE HERSTELLINGEN!

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be
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VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73 
alu-paul@telenet.be - www.alu-paul.be
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OFFERTE
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MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be
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DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
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0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

W W W . T A X C A L C U L . B E

TaxCalCul, uw boekhoudkantoor 
dat garant staat voor
professionaliteit, kwaliteit  
en betrouwbaarheid!

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!

ceramic dental studio

K U N S T G E B I T  G E B R O K E N ?
Bel ons en wij helpen u!

alle reparaties van kunstgebitten

W W W . C E R A M I C D E N T A L S T U D I O . B E
Borsbeeksesteenweg 21 • 2100 Deurne • 03 366 44 43
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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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• 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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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.

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

     •  Afvalcontainers
        •  Opruimen van werf en tuin
            •  Tuin- en verhardingswerken
                •  Immo- en bouwontzorger

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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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

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.

l  Plaatsing van alle bestratingsmaterialen
l  Aanleg opritten / terrassen / parkings
l  Reinigen van oude opritten/terrassen
l  Met garantie • Gratis offerte • Erkend plaatser
l  Meewerkend patroon met 30 jaar ervaring

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

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

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817
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Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair • Gas • Loodgieterij werken
Centrale verwarming -condensatieketels
Onderhoud met geldig verbrandingsattest

PANTHONIS BV. gsm 0475 91 63 89
Parklaan 96 tel.   03 353 65 06
2650 Edegem btw: BE 0746 521 502

a.pacheco@telenet.be

PACHECO

0495 52 61 28

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

ZETELSTOFFEERDER VAN LOOVEREN 
Heropwerken van zitten van stoelen en Louis XV’s, sommige 
stoelen nieuwe vering, gratis prijsopgave, 40 jaar ervaring, 

ruime keuze aan stoffen. Zelfwerkend patroon. 
ELZENSTRAAT 89, HOVE, TEL. 03 454 15 19

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

Ooststatiestraat 210 - 2550 Kontich
tel. 03 458 47 47 - gsm 0495 65 46 45 - btw 0812.441.415

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be
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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.

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

     •  Afvalcontainers
        •  Opruimen van werf en tuin
            •  Tuin- en verhardingswerken
                •  Immo- en bouwontzorger

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE
66

Vakmensen tot uw dienst
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VAN HEESTER M.

Tel./fax: 03 449 04 77 - GSM: 0475 97 20 61

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

installatie • onderhoud • herstelling
reinigen van mazout- en gasketels met nodig certificaat

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

Tel 03/297 86 75 - Gsm 0494 67 00 33
Kerkstraat 131 - 2640 Mortsel - info@d-junior.be - www.d-junior.be

37ALGEMENE DAKWERKEN

alle soorten pannen - plaatsing lichtkoepels - plaatsen dakramen 
dakgoten in zink - koper - aluminium - dakrandprofielen - isolaties 

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

SPECIALITEIT PLATTE DAKEN • NAADLOZE DAKBEDEKKING TOT 950m2
SCHRIFTELIJKE GARANTIE • EPDM • BOSS-COVER

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

Vrijblijvende, gratis prijsofferte • Snelle service gegarandeerd!
GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer

BLEIDENHOEK 11 • DUFFEL • Tel. 015 633 162 • Fax 015 633 164

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

Garage V.D.M. N.V.
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens BVBA
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout)
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be
www.garagejanssens.be

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

✓ Belgisch fabrikaat uit eigen atelier
✓ correcte service na verkoop
✓ ruim 30 jaar ervaring

www.kvw-keukens.be • info@kvw-keukens.be

MEER FOTO’S 
& INFO& INFO& INFO& INFO& INFO

op afspraakKoningin Astridlaan 58c
2550 Kontich tel. 03 457 43 14 

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

Ik doe alles in en rond
het huis aan vast uurloon!
 
- Dringende herstellingen aan huis
- Algemene schilder-, dak- en tegelwerken
- Gyproc
- Sanitair
- Algemene elektriciteitswerken
 

Ronny VAn Royen - Tel. 0475 65 18 70
oudebaan 115 D - 2640 Mortsel

Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens bvba 
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout) 
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
altijd uw verwachtingen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.onderhoud2016.be

Wij doen alles voor uw auto
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

Periodiekske_09.indd   22 29/04/16   15:03

22

Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

Koepels - Dakramen en Rolluiken
• GRATIS BESTEK TEL. 03 457 27 82
• 10 JAAR GARANTIE 03 454 00 41

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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
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VAN HEESTER M.

Tel./fax: 03 449 04 77 - GSM: 0475 97 20 61

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

installatie • onderhoud • herstelling
reinigen van mazout- en gasketels met nodig certificaat

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

Tel 03/297 86 75 - Gsm 0494 67 00 33
Kerkstraat 131 - 2640 Mortsel - info@d-junior.be - www.d-junior.be

37ALGEMENE DAKWERKEN

alle soorten pannen - plaatsing lichtkoepels - plaatsen dakramen 
dakgoten in zink - koper - aluminium - dakrandprofielen - isolaties 

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

SPECIALITEIT PLATTE DAKEN • NAADLOZE DAKBEDEKKING TOT 950m2
SCHRIFTELIJKE GARANTIE • EPDM • BOSS-COVER

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

Vrijblijvende, gratis prijsofferte • Snelle service gegarandeerd!
GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer

BLEIDENHOEK 11 • DUFFEL • Tel. 015 633 162 • Fax 015 633 164

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

Garage V.D.M. N.V.
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens BVBA
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout)
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be
www.garagejanssens.be

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

✓ Belgisch fabrikaat uit eigen atelier
✓ correcte service na verkoop
✓ ruim 30 jaar ervaring

www.kvw-keukens.be • info@kvw-keukens.be

MEER FOTO’S 
& INFO& INFO& INFO& INFO& INFO

op afspraakKoningin Astridlaan 58c
2550 Kontich tel. 03 457 43 14 

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

Ik doe alles in en rond
het huis aan vast uurloon!
 
- Dringende herstellingen aan huis
- Algemene schilder-, dak- en tegelwerken
- Gyproc
- Sanitair
- Algemene elektriciteitswerken
 

Ronny VAn Royen - Tel. 0475 65 18 70
oudebaan 115 D - 2640 Mortsel

Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens bvba 
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout) 
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
altijd uw verwachtingen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.onderhoud2016.be

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

Tel./fax: 03 449 04 77 - GSM: 0475 97 20 61

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

installatie • onderhoud • herstelling
reinigen van mazout- en gasketels met nodig certificaat

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

Tel 03/297 86 75 - Gsm 0494 67 00 33
Kerkstraat 131 - 2640 Mortsel - info@d-junior.be - www.d-junior.be

37ALGEMENE DAKWERKEN

alle soorten pannen - plaatsing lichtkoepels - plaatsen dakramen 
dakgoten in zink - koper - aluminium - dakrandprofielen - isolaties 

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

SPECIALITEIT PLATTE DAKEN • NAADLOZE DAKBEDEKKING TOT 950m2
SCHRIFTELIJKE GARANTIE • EPDM • BOSS-COVER

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

Vrijblijvende, gratis prijsofferte • Snelle service gegarandeerd!
GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer

BLEIDENHOEK 11 • DUFFEL • Tel. 015 633 162 • Fax 015 633 164

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

Garage V.D.M. N.V.
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens BVBA
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout)
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be
www.garagejanssens.be

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

✓ Belgisch fabrikaat uit eigen atelier
✓ correcte service na verkoop
✓ ruim 30 jaar ervaring

www.kvw-keukens.be • info@kvw-keukens.be

MEER FOTO’S 
& INFO& INFO& INFO& INFO& INFO

op afspraakKoningin Astridlaan 58c
2550 Kontich tel. 03 457 43 14 

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

Ik doe alles in en rond
het huis aan vast uurloon!
 
- Dringende herstellingen aan huis
- Algemene schilder-, dak- en tegelwerken
- Gyproc
- Sanitair
- Algemene elektriciteitswerken
 

Ronny VAn Royen - Tel. 0475 65 18 70
oudebaan 115 D - 2640 Mortsel

Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

Garage J. Janssens bvba 
Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout) 
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
altijd uw verwachtingen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.onderhoud2016.be

Wij doen alles voor uw auto
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

SCHOORSTEENVEGEN   
hout-kolen-gas-olie   -   mechanisch reinigen van schoorstenen   -   verwijderen nesten 

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

Onderhoudsgelden, Familierecht, Verkeer/huur 
Heb je vragen over familiaal recht in deze ingewikkelde tijden?
Een consultatie kan steeds in lijn met alle voorzorgsmaatregelen,

inclusief videoafspraak indien gewenst. 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be
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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.

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

     •  Afvalcontainers
        •  Opruimen van werf en tuin
            •  Tuin- en verhardingswerken
                •  Immo- en bouwontzorger

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

P R I N TJ E C O N T E N T
S N E L  &  G E M A K K E L I J K

VERZORGD DRUKWERK NODIG?
BESTEL SNEL EN GEMAKKELIJK
VIA ONZE HANDIGE WEBSHOP.

W W W . P R I N T J E C O N T E N T . N U

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

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
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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.

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

     •  Afvalcontainers
        •  Opruimen van werf en tuin
            •  Tuin- en verhardingswerken
                •  Immo- en bouwontzorger

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

Deze vakmensen en andere lokale ondernemers 
vind je voortaan terug op dezuidrandgids.be

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!

www.tuinensteven.be
Aanleggen van terrassen, opritten en parkings
Plaatsen van afsluitingen (draad, hout, WPC, ...)

Graafwerken en algemene tuinwerken
Steven Somers - info@tuinensteven.be - 0478 28 24 05

Gaanderij Ter Linde 11 • 2640 Mortsel • www.pswmortsel.com
03 264 05 65 • 0472 47 67 98

Van Leemput Ludo
ludovanleemput@live.com

Parket
Parket opschuren

Restaureren
Onderhoud

0475 340 387 - eduard.bassle@telenet.be
Molenbaan 40 - 2240 Zandhoven

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIEN
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Topmerken als Trek, Flyer & Koga. 
Steeds 2500 fietsen op voorraad.

Eigen herstellingsplaats.
Eerlijk advies op maat.

Fiets! Boechout 
is en blijft dé fietspartner 

in jouw buurt.

Provinciesteenweg 496
2530 Boechout

Meer info vind je op FIETS.BE
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

p.a. Jacques Corstienslei 13 2530 Boechout 
 
tel. 03 455 51 61 
 
gsm 0478 81 25 30 
e-mail: eddymeerbergen@skynet.be 
 

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

Zin in een to� e, uitdagende en gevarieerde job in een 
groeiend familiebedrijf met 4 vestigingen in de provincie 
Antwerpen? Stuur dan je cv en motivatiebrief naar: 
christine.govaert@elektromic.be

FUNCTIEOMSCHRIJVING: 

Je taak bestaat in het informeren over en verkopen van inbouw keuken-
toestellen, wasautomaten, ko�  emachines, stofzuigers, tandenborstels, 
scheerapparaten enz…

Je bent op de hoogte van de laatste nieuwste snu� es van multimedia, 
TV, audio, telecom en brengt de klant in vervoering tijdens een van je 
demonstraties in onze showroom.

Je kiest mee de producten uit die we in de kijker kunnen zetten en schikt 
in de winkel onze promoties.

Je bent up to date van online shopping en maakt continu de kruisbestui-
ving tussen de beleving in de winkel en beantwoordt de online vragen. 

VEREISTEN:

Je bent op de hoogte van de nieuwste technieken in het huishouden 

Je hebt ervaring met audio/video/multimedia technieken

Je hebt zin voor initiatief en kan zelfstandig werken

Je bent klantvriendelijk en hebt sociale vaardigheden

Vlot in omgang met PC zodat je onze goederen kan receptioneren, 
verkopen zowel in de vestigingen als online

Je bent bereid te werken op zaterdagen (recuperatiedag op andere dag 
in de week)

SALES CONSULTANT AUDIO/
VIDEO/HUISHOUDELEKTRO 
(m/v/x) voor onze vestigingen in LIER en HOVE

ELEKTROMIC ZOEKT EEN

ELEKTROMIC WILLOQUE Mechelsesteenweg 221, 2500 Lier

ELEKTROMIC SERGEYSSELS Kapelstraat 19, 2540 Hove
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k i j k  o m h o o g

Heldere planeten in februari
Mercurius is de eerste dagen van februari 
nog in de avondschemering te zien, laag 
boven de westelijke horizon.

Venus komt te kort voor de zon op om 
de planeet te kunnen waarnemen met het 
blote oog.

Mars is de eerste helft van de nacht zicht-
baar als een oranjerode ster.

Jupiter en Saturnus zijn niet te zien, ze 
staan te dicht bij de zon.

Meest late zonneculminatie

Zonneculminatie is het moment dat de zon 
haar hoogste punt aan de hemel bereikt en 
pal in het zuiden staat. 
Rekening houdende met 
de verdeling in tijdzones 
zouden we verwachten dat 
dit in Antwerpen gebeurt 
om 12.43h. Door echter de 
combinatie van de schuine 
stand van de aardas en de 
niet-perfect cirkelvormige 
baan van de aarde rond de 
zon kan dit tijdstipt ver-
schuiven. Op donderdag 
11/2 gaat de zon pas om 
12.56h door het zuiden, 
dit is de meest late zon-
neculminatie van het jaar. 
De afwijking tussen de 
middelbare (= gemiddelde) 
en de werkelijke zonnetijd 
is nu maximaal: de zon 
loopt 14 minuten achter. 
De wetenschappelijke term 
voor dit verschil is tijdver- 
effening.

De maan en planeten als 
wegwijzer

Op maandag 8 februari komt Mercurius 
in benedenconjunctie met de zon. Vermits 

Mercurius van alle planeten het dichtste 
bij de zon staat, draait ze er ook het snelste 
omheen. Voor een volledige omwenteling 
rond de zon heeft ze slechts een drie-
tal maanden nodig. Ze doet dit met een 
duizelingwekkende snelheid van 48 km/s. 
Omstreeks 15h schuift Mercurius precies 
tussen de aarde en de zon door. We zeggen 
dan dat de planeet in benedenconjunctie 
staat. Vanaf de aarde is ze dan tegen de 
felle gloed van de zon onzichtbaar. Over 
iets meer dan anderhalve maand staat Mer-
curius alweer “achter” de zon. We spreken 
dan over een bovenconjunctie.

Tijdens de nacht van donderdag 18 februari 
op vrijdag 19 februari om 0.30h staat Mars 
ten noorden van de maan. Deze conjunctie 

vindt plaats een uur voor-
dat de maan ondergaat. 
Vóór die tijd staan die twee 
hemellichamen al de hele 
avond dicht bij elkaar. Het 
is een mooie gelegenheid 
om in de loop van enke-
le uren de beweging te 
volgen van de maan ten 
opzichte van sterren en 
planeten.

Enkele sterrenbeelden in 
de kijker

Pegasus

Rond 20h ‘s avonds zien 
we nog het grote Herfst- 
vierkant (Pegasus), vol-
ledig gekanteld, met een 
hoekpunt vlak boven de 
westelijke horizon waar 
het twee uur later onder-
gaat. Over een maand gaat 
dit vierkant al onder bij het 
invallen van de duisternis. 

Omdat het in de winter ‘s avonds vroeg 
donker is, zien we herfststerrenbeelden 
over een lange periode.

Hoofdhaar

Naast de bekende sterrenbeelden zijn er 
vele die minder tot de verbeelding spreken. 
Zo kunnen we rond middernacht het ster-
renbeeld Coma Berenices (“Hoofdhaar”) 
opzoeken aan de oostelijke hemel, halfweg 
tussen zenit en horizon, tussen de Leeuw en 
Boötes met de heldere Arcturus. De naam 
verwijst naar koningin Berenice van Egyp-
te die haar haar afknipte als offer aan de 
godin Venus na de behouden terugkeer uit 
de oorlog van haar echtgenoot Ptolemeus 
III. De ster die het dichtste bij Arcturus 
staat, wordt de Diadeem genoemd, verwij-
zende naar de krans juwelen die Berenice 
in haar haar droeg. In dit sterrenbeeld ligt 
de Galactische Noordpool.

Eridanus

Dit sterrenbeeld werd vaak in verband 
gebracht met verschillende rivieren. Zo 
stelde Eridanus voor sommigen de rivier 
de Nijl voor of voor anderen dan weer de 
rivier de Po. Nog anderen dachten dat deze 
constellatie geïdentificeerd kon worden met 
een mythische waterloop die uitmondde in 
Okeanos die één van de wereldzeeën was. 
De zoon van de zonnegod Apollo, Phaëton, 
zou in deze mythische rivier zijn terechtge-
komen nadat deze de zonnewagen mocht 
besturen, omdat Phaëton er niet in slaagde 
de wagen onder controle te krijgen.

We vinden dit sterrenbeeld rond 21h laag 
boven de zuidwestelijke horizon, rechts 
onder Orion, vanaf de heldere Rigel slin-
gerend naar het westen.

Kijk omhoog komt tot stand in samen-
werking met Volkssterrenwacht Urania 
in Hove. Meer informatie kan je terug-
vinden op onze website: www.urania.be.

• Foto’s: de maan (links) - Mars - de maan
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Een ingebouwde dressing of kast is tegenwoordig erg populair. Sterker nog, 
het is een gewaardeerd onderdeel van onze woning geworden. Een dressing 
biedt dan ook tal van voordelen.

Met een op maat gemaakte kast ben je niet afhankelijk van standaardaf-
metingen, waardoor je je beschikbare ruimte optimaal kan benutten. Om het 
maximum uit je dressing te halen, is het wel belangrijk om ze praktisch in te 
richten. Onze tips helpen je op weg!

TIP 1: CATEGORISEER JE KLEDING

Wil je een duidelijk overzicht, dan kan je best je kleding categoriseren. Hoe je 
dat precies doet, is helemaal aan jou. Je kan je kledij bijvoorbeeld rangschik-
ken volgens kleur. Zo oogt je dressing netjes.

Kledingstukken sorteren op soort is ook een handige optie. Blouses bij blou-
ses, broeken bij broeken, ... Wil je een blouse dragen, maar weet je nog niet 
welke, dan kijk je gewoon tussen de verschillende stuks in je dressing. Zo 
hoef je niet de hele kast overhoop te halen op zoek naar dat ene kledingstuk.

TIP 2: KIES VOOR EEN UITTREKBARE 
BROEKHANGER OF KLEDINGROEDE

Er bestaan allerlei manieren om je kledij uit te stallen. Sommige kledingstuk-
ken zijn prima geschikt om neer te leggen, andere kun je dan weer beter 
ophangen.

Legplanken zijn de eenvoudigste optie. Door te kiezen voor verstelbare leg-
planken, laat je zo weinig mogelijk ruimte onbenut. Ideaal wanneer je over 
weinig plek beschikt. Je moet in dat geval rekenen op een diepte van onge-
veer 45 cm. 

Beschik je over voldoende ruimte? Dan raden wij een combinatie aan van 
legplanken, lades en kledingroedes. Door je kledij op kleerhangers te hangen, 
vermijd je namelijk kreuken, perfect voor jurken of kledingstukken in een 
fi jne stof. Een ander slim alternatief is een uittrekbare broekhanger. Je kan 
broeken en jeans dan netjes naast elkaar hangen, zonder dat ze kreuken. Het 
is bovendien heel overzichtelijk, waardoor je weer heel wat tijd uitspaart.

TIP 3: DENK GOED NA OVER HET TYPE KASTEN 

Ga je voor een open of gesloten constructie? Ze hebben allebei hun voor- en 
nadelen. Open kasten ogen mooi, maar vangen makkelijk stof. Let er boven-
dien op dat je een open kast niet blootstelt aan direct zonlicht, anders kan je 
kledij verkleuren.

Kies je voor een open kast, dan is het ook belangrijk om je kast in orde te 
houden. Een open kast kan namelijk al snel een rommelige indruk geven, als 
je je kledingstukken niet mooi opvouwt.

Gesloten kasten geven dan weer wat meer privacy en gemoedsrust. Je kast 
oogt altijd ordelijk, en het invallende licht vormt geen bedreiging voor je kledij. 
De sfeer is bij een gesloten kast wel anders.

TIP 4: HOU REKENING MET DE LOOPRUIMTE 
TUSSEN JE KASTEN

Niet alleen de bergruimte van je dressing is belangrijk, je moet ook rekening 
houden met de loopruimte tussen de verschillende kasten. Om comfortabel 
te kunnen rondlopen, raden we een minimum loopruimte van 100 centimeter
aan. Als je van plan bent om kledij te passen bij je dressing, dan voorzie je best 
een vrije ruimte van 120 tot 150 centimeter. 

Wil je een gesloten inloopkast? Hou dan rekening met de deuren, want draai-
deuren nemen namelijk extra plaats in. Ze zijn wel goedkoper dan schuif-
deuren.

Het voordeel van schuifdeuren is dat ze ruimte besparen. Bovendien kan je 
ze makkelijk voorzien van spiegels, handig bij het aantrekken van je outfi t.

TIP 5: GEBRUIK ORGANIZERS EN 
OPBERGSYSTEMEN

Wil je van je dressing geen slagveld maken, dan investeer je best in organi-
zers en andere opbergsystemen. Organizers zijn handig voor sjaals, sokken 
en andere accessoires die anders geen logische vaste plek hebben.

Door losse kledingstukken of accessoires op te bergen, krijg je een volledig 
overzicht en zorg je ervoor dat je inloopkast er netjes uitziet. Opbergsystemen 
hoeven geen doorn in je oog te zijn, want er zijn heel wat mooie organizers die 
perfect passen bij je dressing. Laat je een dressing op maat ontwerpen, dan 
kun je ervoor kiezen om deze opbergruimtes meteen te integreren in je kast.

KORTOM

Wil je een dressing op maat laten ontwerpen? Kies dan wat voor jou het beste 
en fi jnste werkt. Laat de prijs je beslissing niet beïnvloeden, zet comfort en 
functionaliteit voorop.

Heb je vragen of opmerkingen over praktisch inrichten of indelen van je dres-
sing? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan je met plezier te woord! 
Je bent ook altijd welkom in onze toonzaal in Kontich. Onze verkoopmede-
werkers helpen je met plezier bij de keuze van een nieuwe kast of dressing!

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Trouilliez Interieur • Blauwesteenstraat 108B • 2550 Kontich
ma-vr: 9-12u en 13-17u of na afspraak
trouilliez.be • info@trouilliez.be • 03 457 60 42

5 tips voor een praktische dressing

interieur
BLAUWESTEENSTRAAT 108/B
2550 KONTICH
T 03 457 60 42
WWW.TROUILLEZ.BE
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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)
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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. 

58
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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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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

ZOEKT U EEN NIEUWE 
SYNDICUS?

 9 Luisteren
 9 Blijvend aanspreekpunt
 9 Vlot beheren
 9 Persoonlijk contact
 9 24/7 bereikbaar
 9 Oplossingen
 9 Opvolgen
 9 Actief in Antwerpse Zuidrand

 03 230 20 18             www.patribel.be

S E C T I O N A A L P O O R T E N
www.matrixdoors.be

03 843 35 00
S E C T I O N A A L P O O R T E N

www.matrixdoors.be
03 843 35 00S 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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“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



64

G E L U K K I G  G E Z O N D

Invloed van het koken 
op de voedingswaarde

De zogenaamde “raw-food” (rauw voedsel)-beweging stelt dat het verhitten van eten slecht is voor de voedingswaarde en dat je 
daarom beter rauw voedsel eet. De aanhangers hiervan eten alleen onverhit voedsel, althans niet verhit boven 40 °C - 44 °C. Dit 
komt neer op rauwe groenten en fruit, wortels, noten en granen waarover warme lucht geblazen is om de zetmeelreserves daarin 
enigszins verteerbaar te maken. Het aantal echte raw-eters in dit land is beperkt, maar de beweging blijft toch een zekere invloed 
uitoefenen. Mensen die volledig rauw eten, hebben een haast religieuze overtuiging dat het gezond is, maar zoals altijd is te veel 
van het goede juist ongezond. Groenten en fruit zijn best gezond, maar als men alleen maar groenten en fruit eet - rauw dan wel 
gekookt - komt men essentiële voedingsstoffen tekort. Metingen wezen uit dat rauw-eters tekorten vertonen aan vit. B12, ijzer, 
zink en kalk (calcium). Zij zullen makkelijker hun botten breken, maar wel flink afvallen. Voor sommigen is gewichtsverlies goed, 
maar ook dat kan doorslaan. Vrouwen kunnen op een raw-food-dieet zo mager worden dat ze niet meer menstrueren en dat is geen 

goed teken. Ook en vooral voor kinderen is het gevaarlijk door tekorten aan vit. B12 en een botontkalking in de groei.

De trend naar rauwe voeding komt mo-
gelijk voort uit het misverstand dat alle 
vitamines verdwijnen bij het koken van 
groenten. Van vit. B11 (foliumzuur) gaat 
bij het koken 20% verloren, 80% blijft ech-
ter bewaard. Van vit. C gaat weliswaar een 
flink deel verloren, maar er blijft toch best 
wat over. Onder meer in gekookte boeren-
kool zit méér vit. C dan in rauwe sla. Er 
zijn inderdaad mensen met tekorten aan 
vit. D en vit. B12, maar die zitten niet in 
groenten en fruit (wél in vis en vlees) en 
kunnen overigens goed tegen koken of sto-
ven, dus daarvoor hoef je ze niet rauw te 
eten. Vaak kan men door het koken zelfs 

méér vitamines en andere nutriënten zoals 
tomaat-caroteen binnenkrijgen. Sommige 
nutriënten zitten inderdaad opgeslagen in 
cellen met harde wanden die moeilijk fijn te 
malen en te verteren zijn, vooral voor kleine 
kinderen. Als je die groenten kookt, wor-
den de celwanden zacht en kan het lichaam 
er méér nutriënten uit ophalen. Nog een 
voordeel van gekookte groenten is dat men 
er méér van kan eten. Een ons (100 gram, 
nvdr) gekookte andijvie krijg je gemakkelijk 
naar binnen, maar een ons rauwe andijvie 
is een aardige berg. Als men voldoende 
voedingsstoffen moet opnemen, zoals een 
kindje in de groei, gaat dat gemakkelijker 

en efficiënter in de vorm van gekookte dan 
in de vorm van rauwe groenten.

Het idee dat rauw eten natuurlijk is en 
daarom gezond, berust op een illusie over 
hoe de natuur is. Planten bevatten vaak min 
of meer giftige stoffen om zich te verdedi-
gen tegen parasieten, luizen, knaagdieren 
en herkauwers, die voor de mens weliswaar 
niet dodelijk zijn, maar die door verhit-
ting onschadelijk gemaakt worden zoals 
bijvoorbeeld de giftige stofjes in allerlei 
bonensoorten.

Ook het idee dat enzymen uit eetbare plan-
ten en groenten ons helpen om die groenten 
te verteren en ons lichaam te ontgiften, is 
een illusie. Die enzymen zijn alleen be-
stemd voor de groei van nieuwe planten. 
Enzymen zijn immers ook eiwitten en ei-
witten gaan stuk in het maagzuur, dus wat 
de enzymen betreft, had je de groenten net 
zo goed kunnen koken.

De rauw-voedsel-beweging meent het 
goed, maar voor een gezonde voeding zijn 
koken en stoven onmisbaar. Bakken en bra-
den zijn dan weer in principe ongezonder 
omdat hierbij vetten verbrand worden, juist 
zoals in de frietketel.

• dr. apr. Paul Nijs
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• 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)

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

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

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

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

E

a l l e r l e i

• ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN, VAN ZOLDER TOT 
KELDER. Toch geen probleem!!! - Gewoon bellen!!! 0475 489 131 (4-2)

• ALLE SCHILDERWERKEN binnen en buiten door Poolse mannen, tel. 
0496 63 79 78 of 0496 08 41 68.                                                 (8-3)

• VOOR AL WAT OUD IS GEEF IK GOEDE PRIJS. Glazen – vazen – schilde-
rijen – bestekken – serviezen – porselein – lusters.  Ook meubelen. 
gsm: 0496 18 67 62.                                                                                (0)

Allerlei

• Opruimen van inboedels van kelder tot zolder, vrijblijvend overleg 
ter plaatse. Wij nemen alles mee. Bel me: 0486 89 74 83.             (14-9)

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

www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 23.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82

                       AUTO’S VAN DESSEL te Mortsel
Wij kopen uw wagen, 4x4, bestelwagen, mobilhome, ... Verkoop uw wagen
in vertrouwen aan een autobedrijf met 45 jaar ervaring aan correcte prijs en 
vlotte afhandeling. Aanbieden kan via www.vandessel.com/autoverkopen, 
of ter plaatse tss 9u en 18u, Krijgsbaan 51, 2640 Mortsel, Tel. 03 444 05 71

150 wagens te koop op www.vandessel.com
+ Nieuwe stockwagens 0 km met kortingen tot -35%

• Hersteldienst aan huis: wasmachine, droogkast, vaatwasser, snel 
en voordelig, 0475 43 48 96, meer info: www.ge-fixt.be                   (o)

TUNNELSERRES - HOBBYSERRES - V.B 4,5m x 7m = €290
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

• LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS. Alsook 
aankoop oude meubels, klokken, verlichting, spiegels enz - gsm:
0498 44 28 52.                                                                                     (1-13)

• Pedicure/manicure - LILLY - Bij het haargevoel - Hovesesteenweg 8b - 
2530 Boechout - voor afspraak tel. 0497 85 70 78 / “-€5” bij de 1ste en 5de 
afspraak.                                                                                                     (3-5)

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen, 
tel. 0478 63 68 33.                                                                               (2-13)

• Te koop gevraagd: inboedel + restanten bij verhuis of sterfgeval, tel. 
0486 21 29 33.                                                                                      (21-8)

• Drankproblemen! Wij helpen je graag. “Veilige Haven” is een AA-groep 
in Mortsel. We vergaderen op donderdag van 20u-22u. Tel. Diane 
(03 385 98 94) - Paul (03 239 96 56 na 19u.) - Mil (03 238 25 89 na 18u), 
A.D.B. (03 239 14 15) 24/24.                                                                     (bm)

• WIL JE MEER INZICHT IN EEN PROBLEEM, laat je kaarten eens leggen, tel. 
0479 78 19 08.                                                                                             (2-4)

• Ben jij geïnteresseerd in voeding en wil je graag wat bijverdienen? 
Contacteer Klaartje van Baarle: 0475 90 46 07.                                   (2-11)

• Wie kan mij alles vertellen over de werking van Linkedin - telefoon
0475 94 06 19.

• HONDENOPVANG - Familiale opvang - enkel kleine rassen - goede 
verzorging, tel. 0479 78 19 08.                                                                   (2-4)

• Particulier verkoopt twee antieke massieve mahoniehouten 
vitrinekasten 600 en 750  euro. Goede staat. Tel 0476 59 10 87, 
E-mail jeffrey.douchar@telenet.be, foto’s op aanvraag.                (2-3)

• Poetsvrouw - strijkwerk - zoek werk omg. Vremde-Boechout-Mortsel- 
Hove-Lint - met dienstencheques, ik spreek Eng., Fr. en een beetje Ned., 
0474 09 36 74.  (3-6)

• Wij zoeken een naaister die douchegordijnen in polyester kan 
verkorten - enkele stuks per maand - interesse - bel 03 825 47 73.

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

Denk jij ook mee 
aan onze gevleugelde vrienden, 
want zowel eten als drinken ... 
zijn moeilijk te vinden

Het unieke en prachtige privaat saunacenter 
ALCYON beschikt over 5 units met een 
luxueuze sauna, stoomcabine, bubbelbad 
en een comfortabele lounge. Onze luxe-units 
beschikken tevens over een privé tuin met 
zwembad, massagezetel en stoomcabine 
apart van het sanitair.
Een standaardunit is er al voor 65 euro per 
koppel voor een sessie van 2 uur en een 
luxe aan 80 euro. Alcyon biedt bij elk bezoek 
het nodige badlinnen aan.

Met deze advertentie geniet u van 30 min. 
extra saunaplezier op de werkdagen 
tussen 9u en 15u.

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

tel. 0495 36 71 16
www.alcyonsauna.be
alcyon@telenet.be

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

ECHTE VOETPROBLEMEN?
Ervaren podologe (verpleegk.), specialiteit:  ingegroeide nagels 
en eksterogen helpt u ervan af! Ook algemene voetverzorging.

A. WELTER, DRIE EIKENSTRAAT 116 EDEGEM, GSM 0475 55 59 84

• Wij zoeken personen die homeparty’s organiseren voor onze produc-
ten - voor info bel 03 825 47 73.

• VERSE ROZEN VAN GESTEL, Spokenhofstraat 23 te Boechout -
info@rozenvangestel.be - 14 februari VALENTIJN, prachtige rozen 
voor je geliefde in boeket of bloemstuk. Thuisleveren onder voor-
waarden mogelijk.

Lees ‘t Periodiekske, waar je ook bent, reeds 6 dagen 
voor het wordt verdeeld op www.mensenzijnmedia.be

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

Berlarij 58 I 2500 Lier I FSMA 61373A I ON 480.462.774

Jan Van Esbroeck
03 334 53 54 - info@dienengcv.eu

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

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

• Hebt u geen tijd voor uw strijk, dan is het mijn passie om uw strijk te ver-
zorgen, hemden volgens professionele opleiding, adres centrum Mortsel, 
Pieter Reypenslei, p.o.t.k., 0488 287 493, Ira Possemiers, prijs per mand 
of per uur o.t.k. Met vriendelijke groeten.

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

• TE KOOP: wegens verhuis, nieuwe tuinbank met kussens, € 65 + tuinge-
rief twaalf stuks, grasmachine, trimmers, haagscharen, harken, schoppen, 
enz., € 325, tel. 03 449 14 58.

• 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.                          (8-3)

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

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

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

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

• Gevraagd: poetsvrouw voor het poetsen van trappenhallen in 3 apparte-
mentsgebouwen. Contact: 0474 20 18 12 (Marleen).                       (2-3)

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

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

• Te koop: mooie eiken wand-, vitrine- en televisiekast + hoge dressoir 
+ rechthoekige tafel en 4 stoelen, p.o.t.k., tel. 0474 83 16 50.

• CORONA! Hebt u al eens twee kruiden flesjes geprobeerd? (Koorts-
thermometer verplicht), tel. 0473 67 72 93.

Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17u  
woensdag van 9 tot 12u - zaterdag van 8 tot 14u - maandag gesloten

Ik help je graag snel verder!

a l l e r l e i

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.
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p e r s o n e e l

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

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

POETSPERSONEEL (M/V) - deeltijdse betrekking (23u/week)

Jobomschrijving
Schoonmaakfuntie in Campus GO! Atheneum Mortsel

Verwacht
Poetsen is uw passie

Flexibel en punctueel zijn
Zowel zelfstandig als in team kunnen werken

Talenkennis: Nederlands (zeer goed): spreken/lezen/schrijven

Uurrooster
ma: 15u00 tot 19u30
di: 15u00 tot 19u30
woe: 12u00 tot 17u00
do: 15u00 tot 19u30
vrij: 15u00 tot 19u30

Biedt
Contract bepaalde duur (per schooljaar)

Vergoeding: 
maandloon/� etsvergoeding/terugbetaling openbaar vervoer

Solliciteren
GO! Atheneum Mortsel

Mrs P. Blancquaert - Mechelsesteenweg 194 - 2640 Mortsel
economaat@kamortsel.be

a l l e r l e i

LESSEN SPAANS OF ENGELS PRIVÉ OF IN GROEP, tijdens 
CORONA lessen ONLINE: SKYPE, ZOOM en TEAMS. Conversatie,
grammatica, vertalingen: Nederlands Spaans - Spaans Nederlands.  
Maria Adelaida Uribe - 0477 41 48 70 - Instagram Lenguas_lingua

i m m o
• Te huur Mortsel: App. Arteveldestraat, 1ste verd., 2 slaapkamers, ligbad, 
wc apart. Vrij 1 maart 2021, tel. 03 440 31 35.

• Te huur Mortsel: Lindenlei 1, ruim zonnig app. 3de verd., lift. Rustige 
bouw. Overal kort bij. Parket in hall/living, apart wc, ligbad, 2 gr. slpkrs, 
ind. CV gas, direct vrij, tel. 03 440 58 76 of 0477 49 00 46.

• Te huur Mortsel: nieuwbouw tuinstudio aan park, aparte inkom, rolstoel-
toegankelijk, vele mogelijkheden, voor rustig persoon, tel. 0499 54 97 66.

c o n t a c t e n
• 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.

Medische pedicure Sophie
Voetverzorging aan huis

basisbehandeling/weghalen eelt en likdoorns/behandeling ingegroeide nagels
Info: 0472 74 87 29

H U M O R
WINKELKARRETJE VERPLICHT

Sinds het begin van de coronamaatregelen hangt er in elke 
supermarkt 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?

• Te huur: zonnig dakapp. (70m2) met garage. Ruime living (eetpl.), vern. 
kkn, badk. met aansl wasm., 2 slpkmrs, dub. beglazing, parket. Wandel- 
afst. winkels/op.verv. 0497 43 16 17.

• Te huur Berchem bij Gevaert/grens Mortsel, Lode Vissenaekenstr. 6, 
glkvlrs app. m. tuin - Inkomhall, ruime liv, kkn m. gasfornuis, dampkap 
en kasten, badkr m. ligbad en lavabo + aansl. v. wasmachine, 2 slpkrs + 
terras en tuin, beschikbaar 1-3-2021, HP €685 + €15 a.o., geen huis-
dieren, tel. 03 383 37 53.

• Gezocht: student (m/v) voor het poetsen van een wagen om de  
2 weken - Hove, Cantershof, tel. 0474 72 99 92 - na 18.00u.

• Te koop stripverhalen ‘Jommeke’ - prijs: o.t.k., tel. 0474 72 99 92 - na 
18.00u. 
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B e r e i d i n g s w i j z e
De browniebodem
Verwarm de oven voor op 160 °C. Meng de gesmolten donkere chocolade, 
kokosolie, cottage cheese, boekweitbloem, bruine suiker, bakpoeder en zout. 
Doe het mengsel in een bakvorm (ongeveer 24 cm diameter) en maak een 
gelijkmatige laag.

De cheesecake
Meng de kruimelige cottage cheese, eieren, bruine suiker en het vanille-ex-
tract. Maak met het mengsel een tweede laag in de bakvorm.
Bak alles tot 40 minuten. Naargelang de bakvorm, kijk even na of de boven-
kant vast geworden is na 30 minuten bakken. De bovenkant zou vast moeten 
zijn en een beetje wiebelig in het midden. Hoe dunner de vorm, hoe minder 
tijd nodig is om te bakken.

De zure room met frambozen
Meng de zure room met de bruine suiker en zet even opzij. Doe de frambo-
zen in een blender of gebruik een handmixer tot je een glad mengsel krijgt. 
Zeef de zaadjes eruit. Voeg ahornsiroop toe.
Giet het zure roommengsel over de cake ongeveer vijf minuten voor de cake 
gebakken is. Giet de frambozensaus over de zure room. Maak met een tan-
denstoker zwierige vormpjes in de zure room. Bak nog vijf minuten. Laat de 
cake een nachtje afkoelen in de koelkast. Serveer met verse frambozen.

Bron: happykitchen.rocks

I n g r e d i ë n t e n

250 g gesmolten donkere chocolade
50 ml gesmolten kokosolie

230 g cottage cheese
5 el. boekweitbloem of volkorenmeel

80 g bruine suiker
halve tl. bakpoeder

halve tl. zout

Voor de cheesecake:
350 g harde cottage cheese (doe de cottage cheese 
in een kaasdoek tot het vocht eruit is en het krui-

melig is geworden)
2 eieren

100 g bruine suiker
1 el. vanille-extract

Voor de zure room met frambozen
300 g zure room

50 g bruine suiker
125 g frambozen
1 el.  ahornsiroop

L E K K E R  G E z o n d

10 stuks
50 minuten

Brownie 
cheesecake
met frambozen

Brownie 
cheesecake
met frambozen
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Pieter Reypenslei 19
03 449 23 53

2640 Mortsel

VALENTIJN
14

FEBRUARI

T 03  281 08  08  |  www.sorenco.be |  vastgoedexperts

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

T 03  281 08  08  |  www.sorenco.be |  vastgoedexpertsT 03  281 08  08  |  www.sorenco.be |  vastgoedexperts

45 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur  van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

G RATI S SCHATTI NG & ADVI E S

45 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur  van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

45 jaar gespecialiseerd in verkoop/verhuur  van vastgoed
Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

REAL ESTATE

Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329

T 03  281 08  08T 03  281 08  08T 03  281 08  08  |   |   |  www.sorenco.bewww.sorenco.bewww.sorenco.be |   |   |  vastgoedexpertsvastgoedexpertsvastgoedexperts
Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329
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‘Blindelings’, 
de nieuwe roman van Roland Bergeys

Roland Bergeys (1954) is een artistieke 
duizendpoot. Hij is zowel verhalenvertel-
ler, muzikant, theatermaker als auteur. Zijn 
teksten werden onder andere gespeeld op 
het Europees Theaterfestival, in het Mu-
seum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen 
(MUHKA) en in de Zoo van Antwerpen. 
De auteur won de Hendrik Prijs-prijs voor 
korte verhalen in 1996 en interviewde in 
diverse theaters meer dan duizend kun-
stenaars in Radio Minerva’s Foyer voor wat 
men noemt een “levend publiek”.

Hij richtte naast de groep Uitgelezen Ge-
zelschap (Nekka-selectie ’03, Internationaal 

Festival Labadoux ’04, laureaat Stadsklank 
Antwerpen ’04), ook de muziekgroepen 
Berline en Borsalino op.

Bergeys behaalde enkele prijzen in literai-
re wedstrijden en publiceerde al meerdere 
oorlogsromans. ‘Gaan jullie ons nu dood-
schieten’, ‘Het verhaal van Ward van het 
13e’ en ‘De reden waarom’ zijn enkele ro-
mantitels. Zijn boeken voert hij ook op als 
dynamische vertellingen, begeleid op ac-
cordeon door Bart Wils of Kris De Munck.

Sinds september 2020 ligt zijn allernieuw-
ste thriller ‘Blindelings’, uitgegeven bij de 

Vries-Brouwers, in de 
winkelrekken. 

Het verhaal speelt zich 
af in een klein dorp-
je. Pastoor Severeyns 
heeft nog maar net 
zijn intrede gedaan in 
het dorpje wanneer hij 
geconfronteerd wordt 
met twee overlijdens in 
zijn parochie. De eer-
ste begrafenis is van de 
96-jarige cafébaas Cyriel 
Verstappen en een paar 
dagen nadien volgt de 
begrafenis van Cyriels 
dochter Martha Ver-
stappen, die door een 
ongeval om het leven 
kwam.

In het autowrak waarmee 
Martha verongeluk-
te, vindt oud-douanier 
Karel Verstappen, de 
broer van Martha, een 
doos waarop papa ge-
schreven staat. De doos 
bevat een gele envelop 
die gericht is aan zijn 
kinderen en verder zit-
ten er brieven, kaartjes, 
frontmedailles, lintjes 
en vele foto’s in. Uit de 
vele documenten en fo-
to’s ontdekt Karel dat 

zijn vader een SS’er was. Bij Karel komt 
deze ontdekking hard aan. Zijn bloedeigen 
vader, de god uit zijn kinderjaren, was lid 
van de SS.

Samen met zijn blinde oom Nest pro-
beert Karel het verleden van zijn vader na 
te trekken. Algauw komt hij tot de ont-
dekking dat zijn vader vermoord is en dat 
de dader één van de 200 bewoners uit het 
dorpje is. Alleen een spelletje Tetris kan af 
en toe afleiding bieden in zijn zenuwslo-
pende zoektocht, maar net zoals je bij het 
blokkenspel niet altijd de juiste blokken 
krijgt om een lijn te volgen, loopt Karels 
zoektocht niet altijd zoals hij het zelf zou 
willen …

Wie de romans van Roland gelezen heeft, 
weet dat hij een grote belangstelling heeft 
voor alles wat zich rond de Tweede We-
reldoorlog afspeelde. De drang om iets 
spannends te schrijven was groot bij Ro-
land Bergeys. In ‘Blindelings’ heeft hij deze 
twee zaken gecombineerd. Wat je mag 
verwachten is een spannend verhaal over 
goed en slecht, moed, lafheid, vergelding en 
verzoening. De komische noot zorgt voor 
de luchtigheid in het verhaal.

Roland Bergeys is een echte meestervertel-
ler. Vanaf de eerste pagina ben je in de ban 
van het verhaal en het laat je niet meer los. 
Je vraagt je voortdurend af wat er zich heeft 
afgespeeld en wie de schuldige is. Voor de 
setting heeft Roland gekozen voor een 
excentriek dorpje zonder naam, dat zich 
eender waar op de wereld kan bevinden.

We maken kennis met een aantal kleur-
rijke personages uit het dorp. De eerste is 
Martha, de dochter van de overleden café-
baas, een harde tante die niet geliefd is in 
het dorp. Haar broer Karel krijgt heel wat 
te verwerken en met de hulp van zijn blinde 
oom Nest- nu de pater familias -, graaft hij 
in het verleden van zijn vader.

Dan is er nog Lionel, de eigenaar van het 
autokerkhof met zijn hond Brutus en zijn 
hulpje Ray, de femme fatale van het dorp 
Chenaya en pastoor Severeyns, een jonge 
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Vanaf volgende maand vind je in dit magazine ‘Boekenfoyer’, 
de nieuwe rubriek van Roland waarin hij telkens een Nederlandstalig boek bespreekt!

• De Boekenkast - boekenkastweb.wordpress.
com

priester die de dorpelingen opnieuw ver-
trouwen in de kerk en in hem moet doen 
krijgen. Ten slotte is er deken De Volder, 
die alleen op de proppen komt als er zich 
problemen voordoen.

‘Blindelings’ is een volkse vertelling over 
mensen, hun gaven, hun tekortkomingen 
en over keuzes die personen gemaakt heb-
ben tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen 
enkel personage is goed, maar ook niet echt 
slecht, alleen de feiten tellen.

In de oorlog hebben velen zich net als Cy-
riel laten meeslepen door hun idealisme 
en zich vrijwillig aangesloten bij de SS. De 
belofte voor een toekomst waarin alles beter 
zou worden. Later besefte Cyriel dat hij een 
verkeerde keuze gemaakt heeft, maar er is 
geen weg terug. Deze keuze heeft een im-
pact op zijn hele leven. Door zijn verleden 
heeft hij heel veel verloren. Ook al was hij 

misschien de vrolijke cafébaas, de gevoelens 
van schuld en wrok heeft hij heel zijn leven 
met zich meegedragen.

‘Blindelings’ bevat een beklijvend verhaal 
vol onderhuidse spanning, uit het leven 
gegrepen, met personages die niet het 
achterste van hun tong laten zien. Deze 
spannende thriller is een echte aanrader!

Roland Bergeys: Blindelings - uitgeverij 
de Vries-Brouwers - 264 blz. - 22,90 euro 

devries-brouwers.be/product/blindelings

Droom je ook van een eigen infraroodsauna? Kom bij ons langs voor meer info!

Contacteer ons:

Breng vrijblijvend een bezoek aan onze toonzaal en overtuig jezelf!

Oude Godstraat 103
2650 Edegem

info@healthmateshop-edegem.be

healthmateshop-edegem.be

04 77 51 17 53

Er is altijd een Health Mate infraroodsauna 
die voldoet aan jouw wensen.

Ontdek de verschillende modellen in 
onze nieuwe toonzaal in Edegem.

Droom je ook van een eigen infraroodsauna? Kom bij ons langs voor meer info!

Contacteer ons:

Breng vrijblijvend een bezoek aan onze toonzaal en overtuig jezelf!

Oude Godstraat 103
2650 Edegem

info@healthmateshop-edegem.be

healthmateshop-edegem.be

04 77 51 17 53

Er is altijd een Health Mate infraroodsauna 
die voldoet aan jouw wensen.

Ontdek de verschillende modellen in 
onze nieuwe toonzaal in Edegem.
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
0
9

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

(Anoniem)
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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.

VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

www.eksterlaer-appartementen.be   verkoop@vooruitzicht.be

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

VANAF € 142.000,-
(excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

Sustainable 
Family

Hoe duurzaamheid ook 
jouw leven kan veranderen

Regula 
Ysewijn

In gesprek met 
de culinaire koningin

Boekenfoyer
“Toen geluk nog 
heel gewoon was”

P E R I O D I E K S K E

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.
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Regina Pacis Hove
Algemeen Secundair Onderwijs

Hou je van TECHNISCHE, EXACT-WETENSCHAPPELIJKE en WISKUNDIGE uitdagingen? Ben je op zoek naar een EXTRA UITDAGING?

Dan is STEM de richting die jou op het lijf is geschreven. Je krijgt inzicht in coderen, je leert analyserend en 
probleemoplossend denken, je ondervindt hoe je problemen kan ontleden en je doet aan zelfevaluatie door fouten te 
durven maken.

Wie voor STEM IT kiest, heeft belangstelling voor computertechnieken en programmeren. Heb je eerder een passie voor 
sport? Dan is de richting STEM SPORT voor jou de beste keuze. 

STEM

Hou je van GESCHIEDENIS en CULTUUR? Ben je op zoek naar een EXTRA UITDAGING? 

Dan is Latijn de goede keuze voor jou! Je maakt kennis met het oude Rome en de boeiende wereld van de Romeinen. 
Je leert hun taal en cultuur kennen. Je leest spannende en ontroerende verhalen uit hun geschiedenis en mythologie. 

Latijn leert je logisch denken, helpt je sneller andere talen te leren en is een uitstekende voorbereiding op verdere 
studies. 

Om een stevige basis te leggen, bieden we op onze school al vanaf het eerste jaar 5u Latijn aan.

Latijn

Ben je graag met TAAL bezig?

Ben je graag extra bezig met FRANS, WISKUNDE, NEDERLANDS en MENS & SAMENLEVING?

Dan is de optie Moderne voor jou de ideale keuze. Je krijgt aanvullend op het algemeen vormend aanbod extra 
verwerkings- en verdiepingstijd voor Frans, wiskunde, Nederlands en mens & samenleving.Moderne

Heb je een BREDE interesse?

Boechoutsesteenweg 87a - 2540 Hove
tel. 03 455 68 58

www.regpacho.be/aso

Neem een kijkje op onze website: www.regpacho.be/aso

 facebook.com/ReginaPacisHove      reginapacishove
Latijn

Moderne
STEM IT

STEM SPORT

advertentie.indd   1 7/12/2020   22:13
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Info?
Raadpleeg onze website:
www.regpacho.be/aso

Regina Pacis Hove
Algemeen Secundair Onderwijs

Boechoutsesteenweg 87a - 2540 Hove
tel. 03 455 68 58

www.regpacho.be/aso

Vouwlijntjes

Snijlijnen

Toon je van je handigste kant!

Vouw mij en maak de lipjes vast.

Regina Pacis Hove

Regina Pacis Hove

Groeien op alle vlakken
!

www.regpacho.be/aso
 Facebook.com/ReginaPacisHove
 reginapacishove

Boechoutsesteenweg 87a, Hove

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS

Zin in technologische, 
technische, exact-

wetenschappelijke en 
wiskundige uitdagingen? 

STEM IT

wiskundige uitdagingen? 

Lijken CODEREN en 

PROGRAMMEREN jou wel iets?

Ben je geïnteresseerd in 
SPORT en WETENSCHAP?

PROGRAMMEREN

Ben je geïnteresseerd in 

STEM SPORTLatijnLatijn
Hou je van GESCHIEDENIS

en CULTUUR? 

5u LATIJN per week, 

jouw uitdaging?

Moderne

Heb je een brede 

interesse?

Moderne

Ben je graag extra bezig met FRANS, WISKUNDE, 
NEDERLANDS en MENS & SAMENLEVING?
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