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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

Verborgen parel aan de Schelde.
 � Ruime appartementen met veel licht en grote leefterrassen
 � Unieke locatie tussen de Schelde en een park met vijver
 � Hemiksem: vlotte verbinding naar Antwerpen en Brussel
 � Sublieme zichten op Schelde en groen

VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXVEER APPARTEMENTEN

LAATSTE FASE!

MAAK EEN AFSPRAAK  

 op www.hemixveer.be  

of bel 03/260 95 60

www.hemixveer.be   verkoop@vooruitzicht.be
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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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Beste lezer

Kijk jij ook reikhalzend uit naar de lente? Bloesem aan de bomen, 
kleurrijke bloemen, het gevoel van de zon op je huid, ... Wie is er 
niet aan toe? 

Laten we die maartse buien even vergeten en ons concentreren op 
het zachtere weer en de langer wordende dagen. De ontluikende 
natuur schudt ons onvermijdelijk wakker en geeft ons de energie 
om er weer tegenaan te gaan na onze winterslaap. Dan dringt zich 
evenwel meteen de vraag op hoe we dat willen aanpakken. De lente 
(en de zomer) tegemoet trekken vol enthousiasme en overgave, wil 
niet zeggen dat we niet eerst even gas kunnen terugnemen om stil 
te staan bij wat voor ons en voor onze omgeving de  duurzaamste 
aanpak is. Bewuster leven, hoe je dat dan ook invult, is namelijk 
altijd een verrijking, zo leerden we uit ons gesprek met Sustainable 
Family. We hopen je met dit magazine te inspireren tot (nog) meer 
bewustwording voor een weldadige lente!

#gelukkigverbonden

•  Joyce Verschueren - content manager 

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

 Mensen zijn Media

2216

28
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O.a. 
Armani, 
Prada, 
Calvin Klein, 
Dolce & Gabbana, 
Diesel, 
Carrera, 
silhouette, 
Starck, 
Vogue, 
Mexx,…

K i o s k p l a at s  7 2  H o b o k e n  -  T e l  0 3  8 2 8  7 2  5 8  -  

gratis montuur*
bij  aankoop van een paar progressieve glazen

* montuur t.w.v.  MAXimum 75 euro -  zie  voorwaarden in de winkel

info@petruskokaanhuis.be 	  
Tel: 03 376 71 07

€ 10,00

MAALTIJDSERVICE 
Warme maaltijden aan huis 

SOEP - HOOFDGERECHT - DESSERT

Volledige maandmenu & info:  
www.petruskokaanhuis.be

8 mrt Tomatenroomsoep 
met balletjes

Ardeens gehaktbrood met ajuinsaus, 
snijboontjes en wortelgratin

9 mrt Parmentiersoep 
met Boursin

Tagliatelli “Diabolique” met scampi, 
ricotta en gebakken chorizo

10 mrt Pompoencréme- 
soep

Kippenreepjes met Mexicaanse groentjes, 
erwtenrijst, dürumbrood & 
yoghurtdressing

11 mrt Bloemkoolsoep Varkensmignonette met peperroomsaus, 
gebraiseerd witloof en wortelstoemp

12 mrt Wortel-
paprikasoep

Tongrolletjes op Normandische wijze met 
gestoofde prei en natuurpuree

13 mrt Groene 
groentesoep

Coq au vin met zilveruitjes, lentegroentjes 
en gebakken aardappeltjes

15mrt Tomatenroomsoep 
met balletjes

Braadworst met jus nature en geprakte 
aardappel met bloemkool en peterselie

16 mrt Preisoep met ham Vis van de dag met Dijonaisesaus, 
gestoofde venkel en spinaziepuree

17 mrt Ajuinsoep met 
geraspte kaas

Varkensgebraad met tripelsausje, 
savooikool met spekjes en gratin 

18 mrt Witloofroomsoep Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas

19 mrt Wortel- 
pastinaaksoep

Gebakken scampi met Oosterse groenten, 
curry-kokossausje en nasi goreng. 
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Nieuwe lente

Geen mooier juweel om de hals van een moeder,
dan de armen van haar kind …

Fik Verbiest

Putje winter ligt ondertussen al ver achter ons en de lente 
kondigt zich aan. Langere dagen, aangename temperaturen, 
ontluikende fauna en flora zijn redenen genoeg om volop 
te genieten. Met een bijzonder jaar achter de kiezen zijn 
we er meer dan ooit aan toe. Het voorbije jaar werden we 
teruggeworpen op onszelf. Iedereen gaat op zijn of haar 
manier om met deze bijzondere situatie en de gevolgen 
zinderen ongetwijfeld nog heel lang na. 

Ons ‘nieuwe’ normaal

Het ‘nieuwe normaal’ is een anderhalve-me-
ter-samenleving. Hoewel, wanneer mensen 
elkaar nauwelijks nog mogen aanraken en 
verplicht zijn om de helft van hun gezicht te 
bedekken, kan men bezwaarlijk nog van ‘sa-
men’-leven spreken. Nog erger dan de fysieke 
obstakels is de impact van de berichtgeving en 
de maatregelen op ons mentale welzijn. Terwijl 
de agenda’s van psychologen en psychiaters uit-
puilen, stellen ook veel mensen met fysieke klachten 
hun onderzoeken of behandelingen uit. Zware tegenslagen, 
zoals het verlies van een kind of partner, kunnen niet langer 
verzacht worden door de fysieke nabijheid en troost van 
een sociaal vangnet.

Onze nieuwe ‘moraal’

De zoektocht naar oplossingen speelt mensen uit elkaar. 
Sommigen zijn overtuigd dat er weinig of niets aan de hand 
is. Voor hen betreft het gewoon een griep, die de natuur-
lijke selectie een handje komt toesteken. Anderen eisen 
wereldwijde verplichte vaccinatie. Wie zichzelf grondig 
informeert en ook te rade gaat bij wetenschappers die geen 
forum krijgen in onze gangbare media, krijgt het moeilijk ... 

We moeten hoe dan ook leren te leven met de gevolgen van 
onze keuze; niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen.

Gezonder leven

Een keuze die we sowieso kunnen maken, is om gezonder en 
bewuster te leven. Velen blijken mentaal niet bestand tegen 
de dagelijkse confrontatie met besmettings-, opname- en 

sterftecijfers. Ze ondermijnt letterlijk ons immuun-
systeem. Men mist trouwens een unieke kans om 

iedereen bewust te maken van het belang van 
een goed functionerend immuunsysteem. In 
plaats van onze briljante natuurlijke afweer 
te versterken, ontsmetten we 20 keer per dag 
onze handen, dragen we mondmaskers en 
vermijden we zoveel mogelijk fysiek contact. 
Dit terwijl artsen en wetenschappers ons erop 

wijzen dat het ons natuurlijke immuunsysteem 
sterk verzwakt.  

Vertrouwen in een ‘nieuwe’ lente 

Hoe meer wetenschappelijke informatie je doorneemt, hoe 
meer begrip je krijgt voor mensen die durven toe te geven 
dat ze het niet meer weten ... Hoewel we als recente le-
vensvorm de aarde bevolken, is het eigen aan de mens om 
zich almachtig te wanen. Misschien is de belangrijkste les 
van het afgelopen jaar eindelijk uit deze illusie te  ontwa-
ken. Respectvol omgaan met de natuur en er in harmonie 
mee samenleven, geven mij alvast vertrouwen in een betere 
toekomst. Laat de ‘nieuwe’ lente maar komen ...

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

Meer lezen? www.mensenzijnmedia.be/fik-blogt



6 7

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

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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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁
BEW

AAR M
IJ

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

BERCHEM

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

BERCHEM

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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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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LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+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 
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Nieuw jaar, nieuw seizoen, nieuwe collectie. De 
komende maanden staan voor ons helemaal in 
teken van rust, warme kleuren en gezelligheid. 
We blikken graag vooruit naar komend seizoen 
en delen met jou onze favoriete trends voor de 
slaapkamer.

nieuwe trends!
Mee met de 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. 
Kaat, slaapadviseur bij Bedtime: “We 
gaan verder dan enkel ‘bedadvies’ bieden. 
We helpen je maar al te graag met de 
verdere aankleding van je slaapomgeving. 
We vertrekken van je favoriete bed, kleur 
of materiaal en zoeken samen naar de 
ideale combinatie. Zo zorgen we voor een 
optimale slaapbeleving voor elke klant.”

Merk in de kijker: Loof

Meer ontdekken over Loof? Kom langs bij Bedtime 
en wij geven met alle plezier meer informatie over 
de collectie.

Loof maakt sinds 1946 bedden. Het Nederlandse 
merk staat voor werken met hout, eerlijke 
materialen en een natuurlijke afwerking.  Ze 
werken voor hun prouducten hoofdzakelijk met 
gelaagd berken of berken multiplex. Kwaliteit en 
duurzaamheid staan steeds centraal binnen hun 
collecties. 

Brave ground

Retro en nostalgie

Less is more

Brave ground is de Levis kleur van het jaar. 
Het is een warme, aardse en neutrale kleur 
die de nodige rust biedt voor een slaapkamer, 
maar toch luxueus oogt. De perfecte kleur voor 
een optimale nachtrust. Bovendien combineert 
het goed met andere kleuren. 

Met de retro-trend keren we terug naar de 
jaren ‘70. De Nill Spring Vasca is de perfecte 
basis om van te vertrekken in je slaapkamer. 
Donker hout en ronde en organische vormen 
hebben een kalmerende werking. Combineer 
met zachte groene en oranje tinten en word 
helemaal nostalgisch.

De beste tip: gebruik zo weinig mogelijk 
spullen, want je moet je helemaal zen kunnen 
voelen in je slaapkamer. Vermijd onnodige 
prikkels en veel overbodige extra’s. Ga voor 
eenvoud en elegantie met droogbloemen in 
zachte aardse tinten of kies voor een line art 
schilderij.

Moodboard met 
Noa van Auping en 
Levis Brave Ground

Nill Spring Vasca

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Hout hout hout

De natuurlijke look van hout is makkelijk te 
combineren en geeft je slaapkamer onmiddellijk 
een natuurlijke, warme en ontspannen sfeer. De 
keuze in hout is uitgebreid: eik, teak, beuk, den, 
licht, donker, ruw, bewerkt... De grote favoriet 
van Bedtime is het Loof Pure charcoal bed. Het 
heeft een tijdloos ontwerp met strakke lijnen. 
De donkere kleur geeft het bed onmiddellijk een 
warm, klassiek en chique gevoel.

Loof Pure charcoal bed
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R e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Iconische treinreizen
We kennen allemaal wel de slogan ‘de trein is altijd een beetje reizen’. Wat niet iedereen weet, is dat er ook prachtige treinreizen bestaan! 
Ik licht hier graag enkele stijlvolle iconische treinreizen toe, bekende en ook minder bekende. Reizen per trein is altijd een geweldige 
reiservaring over uitgestrekte stukken land. Sluit je ogen, en droom ‘kedang kedang kedang’-gewijs weg op de zachte cadans van de trein.

Aan boord van de legendarische Venice Sim-
plon Orient Express maak je een nostalgische 
reis. De luxueuze rijtuigen uit de jaren ’20 en 
’30 voeren je terug naar de elegante tijden van 
weleer. De slaapcoupés zijn prachtig ingericht, 
het sanitair wordt gedeeld per rijtuig. De suites 
daarentegen zijn ruimer met eigen sanitair. 
De gastronomie aan boord is verfijnd, steeds 
met bijpassende klassewijnen. In het barrijtuig 
kan je genieten van een drankje en livepia-
nomuziek. De Orient Express rijdt o.a. naar 
Londen, Parijs, Venetië, Wenen, Boedapest, 
Praag, Istanbul en Berlijn. Uniek en uitzon-
derlijk komt deze prachttrein in ‘ons’ Brussel 
in juni 2021 en april 2022.

The Royal Scotsman is wellicht de exclusief-
ste trein ter wereld. Met slechts 16 slaapcoupés 
geniet je in een select gezelschap van de adem-
benemende landschappen van de Schotse 
Hooglanden. De slaapcoupés zijn luxueus 
ingericht met o.a. kostbare houtsoorten en 
geslepen glas en beschikken over eigen sani-
tair. Verfijnde gerechten worden bij kaarslicht 
geserveerd. Mis niets van de panoramazichten 
vanaf het oriëntatieplatform, of laat je verwen-
nen in de spa.

Spanje kent maar liefst 3 luxetreinreizen. Tren 
Al Andalus, in belle époquestijl, brengt je naar 

de culturele hoogtepunten en prachtige na-
tuur van zuidelijk Spanje. Aan boord van de 
Costa Verde Express of de El Transcantabri-
co Gran Lujo ontdek je de mooiste plaatsen 
van het groene noorden en doorkruis je de 
regio’s Galicië, Asturië en Cantabrië. Hoewel 
deze treinen een aparte stijl hebben, zijn ze 
prachtig gedecoreerde pareltjes.

De legendarische route ‘Peking Express’ be-
leef je op het traject van de Trans Mongolië 
Express van Moskou naar Peking, o.a. langs 
oevers van het Baikalmeer en de Chinese 
Muur. Een unieke beleving! Slapen kan in 
een eenvoudige couchette met gedeeld sa-
nitair tot een luxueus ingericht slaapcoupé 
waarbij je je in de gouden tijd van de tsaren 
waant. Tijdens de reis worden lezingen gege-
ven over de regio waardoor je reist: Moskou, 
Jekaterinenburg, Siberië, Mongolië en de 
Gobiwoestijn, Peking. Een gelijkaardige 
route van Moskou naar Vladivostok is mo-
gelijk aan boord van de superluxetrein The 
Golden Eagle.

India is ongetwijfeld één van bekendste 
treinlanden ter wereld. Naast de trein als 
dagelijks vervoermiddel heeft India ook 
enkele iconische luxetreinen die je kennis 
laten  maken met de mooiste plekjes van 

India. De Palace On Wheels is een luxetrein 
die je doorheen Noord-India voert en je laat 
kennismaken met de pracht en praal van het 
land van de Maharadja’s. Of laat je verrassen 
door de Maharadja Express, Deccan Odys-
sey of Golden Chariot. Ook beroemd is de 
The Eastern & Oriental treinreis, door het 
rijke koloniale verleden tussen Bangkok naar 
Singapore, via River Kwai en Penang.

In het prachtige Zuid-Afrika kan je genie-
ten van The Rovos Rail Experience, van 
Kaapstad via Pretoria naar de majestueuze 
Victoria Falls. Aan boord van de Shongololo 
Express reis je op een avontuurlijke, maar 
comfortabele manier tussen Johannesburg 
en Victoria Falls.

De exclusieve Andean Explorer brengt je 
naar de Peruviaanse hooglanden van Cusco 
tot in Arequipa, de magische hoofdstad van 
het Incarijk. Het andere unieke traject in 
Peru beleef je aan boord van de prestigieuze 
Hiram Bingham, die je tot de toegangs-
poorten van de oude Incastad Machu Picchu 
brengt.

The Ghan ten slotte, brengt je dwars door 
het midden van Australië, van de zuidelijke 
stad Adelaide, door de Outback bij Alice 
Springs tot in het noordelijke Darwin. De 
trein rijdt door het roodkleurige zand, langs 
dorpjes, over bruggen, door bossen en langs 
verschillende natuurgebieden.

#kooplokaal #winkelhier #treiskoffertje

Meer foto’s kan je bekijken op mensenzijn-
media.be/iconische-treinreizen.

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be - Foto: 
© El Transcantabrico Gran Lujo
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Twee generaties innovatie & 
maatwerk in glas

De mogelijkheden van glas voor interieurs zijn vrijwel onbeperkt. Van 
deuren tot scheidingswanden, van balustrades tot beloopbaar glas en 
van glasplaten voor de keuken tot glazen douchegehelen. Glas zorgt 
niet alleen voor een mooie lichtinval en ruimtegevoel in onze steeds 
compacter wordende woningen. Het past ook perfect in elke interieur-
stijl, of je nu rustiek wil wonen of minimalisme verkiest.

Expertise en ervaring

Terwijl de wensen van bouwers en verbouwers en de plannen van 
architecten steeds complexer worden, blijft het standaard aanbod van 
glasproducten eerder beperkt. Kenny Raes, zaakvoerster en marketing-
verantwoordelijke van Interieurglas in Puurs, stelt vast dat de rol van de 
glasspecialist belangrijker wordt.

“We zien dat klanten en architecten niet langer hun gading vinden in het
standaard aanbod. De vraag naar maatwerk neemt dus toe. Hierbij
is het belangrijk dat de glasspecialist vroeg bij het bouw- of renovatie-
proces betrokken wordt. Een glazen balustrade kan bijvoorbeeld prach-
tig zijn in een woning maar is zoveel mooier én veiliger wanneer je ze 
verankert op de betonplaat en het profiel mooi verdoken onder de 
vloer plaatst.

Door onze jarenlange ervaring kunnen wij de architect en de klant 
adviseren bij het ontwerp van het best mogelijke product op maat 
van elk project. We streven hierbij naar de perfecte balans tussen de 
wensen van de verschillende partijen en de praktische haalbaarheid 
van het idee.”

Innovatieve oplossingen voor de nieuwste trends

Het ontwerp en de productie van maatwerkoplossingen in glas zijn 
gestoeld op afwerking, vernieuwing en feeling met nieuwe trends. 
Interieurglas volgt de nieuwste ontwikkelingen op de voet en doet 
voortdurend onderzoek naar innovatieve manieren om trends te 
vertalen naar realisaties met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Kenny Raes: “Vandaag doen steel look producten het uitstekend. 
Omdat wij dit meteen hebben opgepikt zijn we erin geslaagd om een 
innovatieve en betaalbare oplossing te ontwerpen. We plaatsen een 
structuurgelakte aluminium kader rond gehard glas dat drager blijft. 
We produceren dit kader in onze eigen atelier en werken het geheel 
af volgens de wensen van de klant met zwarte, siliconen, gelijmde 
tussenprofielen.

Wij zijn ook gespecialiseerd in glazen douchegehelen en -wanden. 
Wanneer de klant een wand wil van vloer tot plafond zal dit altijd op 
maat geproduceerd moeten worden. Omdat we alles van ontwerp tot 
afwerking en plaatsing in eigen beheer doen, kunnen we steeds beste 
kwaliteit garanderen in de stijl die de klant wenst.”

Traditie en vernieuwing

Om particulieren en professionals nog beter te ontvangen werkt 
Interieurglas vandaag aan een vernieuwde toonzaal. Deze vernieuwing is 
deel van een complete rebranding waarbij persoonlijke dienstverlening
en inspiratie centraal staan.

Kenny Raes: “Wij zijn een echt familiebedrijf. Ik werk met mijn echt-
genoot en mijn zus in het bedrijf dat mijn vader oprichtte. We willen 
dat mensen een goed gevoel overhouden aan onze samenwerking en 
we willen ze prikkelen. Onze vernieuwde toonzaal en de nieuwe loft 
waar we zelf in wonen en die tegelijk een inspirerende showroom is, 
passen volledig in die ambitie. Het nieuwe gebouw is ontworpen door 
architect Tim Leonard, de man van mijn zus.”
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Alice, het wolvenmeisje 
- Kristin Hannah -

Kristin Hannah, auteur van De Nachtegaal en Aan het einde van de wereld, won talloze literaire prijzen en is een New York Times 
bestsellerauteur. Alice, het wolvenmeisje kan misschien niet tippen aan deze romans, maar Hannah toverde toch een onwaarschijnlijk 
verhaal uit haar pen over verlies, familie, vriendschap en hoop in het midden van de prachtige wildernis van Amerika. het verhaal 

zal je meeslepen van de eerste tot de laatste zin.

Nadat psychiater Julia Cates voor de recht-
bank wordt gesleept wanneer één van haar 
jonge patiënten vier kinderen vermoordt en 
zelfmoord pleegt, blijft er van haar carrière 
weinig over. Tot er in haar geboortestad een 
verwilderd meisje uit het bos gelopen komt 
met een wolvenpup in haar armen. Getrau-
matiseerd en niet in staat om te spreken, 
het kind geeft geen enkele aanwijzing over 

haar verleden. Ellie Cates, zus van Julia en 
hoofd van de plaatselijke politie, roept de 
hulp in van Julia, die meteen alles achterlaat 
en vastberaden aan de slag gaat met het 
bijzondere kind, dat ze gaandeweg Alice 
noemen. Alice, gevangen in haar innerlij-
ke wereld van angst, begint met de hulp 
van Julia stap voor stap open te bloeien, 
waardoor stukje bij beetje haar verleden 

aan het licht komt. Terwijl elke 
persoon die betrokken is bij 
het helpen van Alice worstelt 
met eigen problemen, zorgt de 
sterke band die ontstaat met 
het kind ervoor dat iedereen 
zich weer openstelt voor een 
toekomst vol mogelijkheden.

Kristin Hannah bewijst met 
Alice, het wolvenmeisje nog 
maar eens dat ze een fantasti-
sche schrijfster is. De prachtige 
beschrijvingen van de donke-
re, ondoordringbare wildernis 
van het Olympic National 
Forest geven je doorheen het 
hele boek het gevoel dat je je 
bevindt onder het groene bla-
derdak, waar de zonnestralen 
doorsijpelen en je de geur van 
natuur na een regenbui nog 
kan ruiken. Ze maakt van de 
natuur als het ware een hoofd-
personage, om aan te tonen 
hoe puur en belangrijk deze 
is. Doordat Alice jaren in de 
wildernis heeft moeten over-
leven, is ze één geworden met 
de natuur en heeft ze geleerd 

om - net zoals dieren - te leren vertrouwen 
op haar zintuigen. Er zijn een handjevol 
“wolfskinderen” bekend in onze geschie-
denis en slechts een klein deel daarvan 
werd ook werkelijk bestudeerd. Er wordt 
gespeculeerd dat deze kinderen door hun 
onbedorvenheid en onbeschaafdheid over 
een zekere zuiverheid beschikken en een 
voorbeeld zijn van pure natuur. Vermoede-
lijk is dit de reden waarom wilde dieren, die 
normaal schuchter zijn en menselijk con-
tact vermijden, zich aangetrokken voelen 
tot Alice. Het is voor deze wolfskinderen 
ook bijna onmogelijk om te leven in een 
maatschappij met andere regels, ze ontwik-
kelen zelfs zelden een spraakvermogen en 
belanden soms in instellingen. Alice wil zelf 
niet spreken, maar door de vastberadenheid 
van Julia om een veilige haven te creëren, 
krijgt ze genoeg moed om dit toch te doen. 
Af en toe krijgen we een kijkje in de ge-
dachten van Alice en leren we meer over 
het waarom, wat hartverscheurend blijkt te 
zijn. Hannah houdt ons echter hoopvol en 
toont ons aan dat liefde, geduld en begrip 
helend kunnen zijn.

Keer op keer slaagt Kristin Hannah erin om 
menselijke verhalen te vertellen zonder een ge- 
romantiseerd beeld voor te stellen. Elk per-
sonage wordt op een genuanceerde manier 
uitgebouwd, waardoor we als lezer een band 
ontwikkelen met de karakters en met hen 
meegroeien. Door de komst van Alice, haar 
vreselijke trauma en de liefde die ze doet 
ontluiken in ieders hart, worden alle per-
sonages gedwongen hun eigen problemen 
onder ogen te zien. Julia, achtervolgd door 
de rechtszaak en een liefdesbreuk, verliest 
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De  perfecte mix van wonen, werken, winkelen, 
ontspanning én groen maken van Zilverkwartier 
jouw ideale thuis.
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• Kim Jönsson

het vertrouwen in zichzelf en heeft al jaren 
een minderwaardigheidsgevoel. Ellie, het 
mooiste meisje van de stad, heeft al twee 
scheidingen achter de rug en verliest bijna 
het vertrouwen in zichzelf met deze zaak. 
Max, een dokter die verhuist naar het slape-
rige stadje, is gebroken door een onmenselijk 
verlies. Cal, beste vriend van Ellie, wordt 
verlaten door zijn vrouw en alleenstaande 
vader van twee dochters. Het mysterie van 
het wolvenmeisje en de immense veerkracht 
die ze toont, schudt iedereen wakker. Hoop 
doet immers ontwaken.

Ik was eigenlijk nooit fan van boeken over 
mensen en relaties, ik koos altijd voor ver-
halen met een overduidelijk magisch aspect, 
omdat het gemakkelijker ontsnappen is aan 
de realiteit. Het is door boeken zoals Alice, 
het wolvenmeisje dat ik besef dat magie niet 
alleen te vinden is in draken en kastelen, maar 
ook in liefde, hoop en al het moois dat onze 
wereld te bieden heeft. Tijdens deze wereld-
wijde crisis zijn dit net de dingen waaraan we 
ons zo vasthielden, om mentaal en fysiek ge-
zond te blijven. We ontsnapten massaal naar 
de natuur, probeerden op creatieve manieren 
verbonden te blijven met  onze geliefden en 

koesterden hoop dat we snel weer uit deze 
situatie zouden geraken. Dit boek doet ons 
er toch even bij stilstaan dat er altijd licht aan 
het einde van de tunnel is.

Kristin Hannah pende inmiddels al 24 ro-
mans neer, waaronder De wintertuin, De 
nachtegaal, Aan het einde van de wereld, De 
tijd van loslaten, Verder dan de sterren, Wie naar 
de sterren grijpt en Twee zusjes. De nachtegaal 
verscheen in 43 talen en verkocht wereld-
wijd meer dan twee miljoen exemplaren. De 
productie van de verfilming is inmiddels van 
start gegaan, waarin zusjes Dakota en Elle 
Fanning de hoofdrollen in zullen vertolken. 
Ook Home Front en The Great Alone (Aan 
het einde van de wereld) kunnen we ver-
wachten op het grote scherm. Firefly Lane 
(Twee zusjes) kan je sinds februari op Netflix 
terugvinden. Ze blijft ook vlijtig schrijven, 
haar volgende roman The Four Winds is al 
uitgebracht, op de Nederlandse vertaling is 
het nog even wachten. Gelukkig heb je wel 
nog genoeg materiaal om tussentijds in te 
verdwijnen.

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel  
boekuil.be - info@boekuil.be  

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske 
krijgen bij aankoop van 
dit boek bij De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van 

de kortingscode MZM2021. 
Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil
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De Engelse term voor duurzaamheid, ‘sustainability’, 
zegt veel - de ‘ability to sustain’, de mogelijkheid om vol 
te houden, om verder te blijven doen, zonder jezelf en 
anderen schade te berokkenen.
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Hoe heeft duurzaamheid jullie leven veranderd?

Nikolas – Duurzaam leven brengt je eerst en vooral een 
enorme rijkdom. Je leert voortdurend nieuwe dingen.

Ellen – Nieuwe producten, nieuwe bedrijven, nieuwe 
materialen, … Dat is ook de manier waarop wij duur-
zaamheid benaderen - kijk naar de oplossingen en de 
mogelijkheden in plaats van naar wat je zogezegd niet 
meer zou mogen.

Wat betekent ‘Sustainable Family’ nu echt voor jullie?

Nikolas – Er is zoveel om over te vertellen, maar onze 
belangrijkste missie is om zoveel mogelijk mensen te 
laten ervaren hoe duurzaamheid op allerlei vlakken een 
verrijking kan zijn in hun leven. Alle aspecten van duur-
zaamheid zijn met elkaar verbonden en daarom kiezen 
we er ook bewust voor om al die onderdelen van een 
mensenleven aan bod te laten komen.

Wij hebben van duurzaamheid ons werk gemaakt, maar 
natuurlijk heeft niet iedereen tijd om daarmee voortdu-
rend bezig te zijn. Er zijn ook zoveel dingen om rekening 
mee te houden. Neem nu voeding, bijvoorbeeld. We 
krijgen wel eens de opmerking dat mensen graag vaker 
plantaardig zouden willen eten, maar dat het hen stoort 
dat veel veggieburgers enzovoort in zoveel plastic ver-
pakt zijn. Wij hebben ondertussen echter geleerd dat de 
verpakking maar een heel klein percentage uitmaakt van 
de totale impact van een product. Veel belangrijker is 

wát je eet, eerder dan waar het vandaan komt of hoe het 
verpakt is, want de aard van het product zelf bepaalt wel 
tot 90 à 95 procent hoe groot de ecologische voetafdruk 
ervan is. Je kan dus sowieso altijd beter kiezen voor een 
plantaardige burger dan voor vlees. Dat is het soort dingen 
die wij mensen willen bijbrengen.

Je zal ons ook niet zomaar elk cliché over duurzaamheid 
horen verkondigen. Zo kiezen wij zeker niet altijd voor 
verpakkingsvrij, omdat we weten dat voedingsverspilling 
echt een gigantische uitdaging is. 40% van alle voeding 
ter wereld wordt weggegooid, waanzinnig.

Die complexiteit kan mensen ontmoedigen wanneer ze 
geen idee hebben hoe ze met duurzaamheid aan de slag 
moeten of hoe ze al die dingen zouden moeten weten. 
Wij willen mensen daarmee heel graag helpen. Als wij 
iets uitpluizen, dan steken wij daar vaak héél veel tijd 
in en vertalen we dat met veel plezier naar een beknopt 
en eenvoudig filmpje van een paar minuten, om andere 
mensen de tijd en de frustratie te besparen.

Ellen – Inderdaad, het is onze passie om al die dingen te 
onderzoeken en te weten en dan zou het toch wel te gek 
zijn dat we al die conclusies voor onszelf houden?

Kunnen jullie een voorbeeld geven van iets dat voor 
jullie beter is geworden dan jullie hadden verwacht toen 
jullie aan dit avontuur begonnen?

Nikolas – Alles! (lacht)

Sustainable Family
Ellen en Nikolas vormen samen met hun zoontjes Arthur en Jules ‘Sustainable Family’. Met veel passie en heel wat 
gezonde nieuwsgierigheid gaan zij elke dag opnieuw op zoek naar antwoorden over duurzaamheid in de breedste 
zin van het woord. Die antwoorden toveren ze met veel plezier om naar bondig en helder advies voor iedereen die 
een stap(je) wil zetten naar een bewuster leven. Hun doel: mensen inspireren om zelf ook op ontdekking te gaan in 

de wondere wereld van duurzaamheid.
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Ellen – Er zijn zoveel voorbeelden. Neem 
nu kledij. Ik kocht vroeger heel veel kle-
ren. Echt héél veel. Ik ging naar alle grote 
winkelketens en elke week kocht ik wel 
iets. Op het moment dat ik echter meer 
ben gaan lezen over de mode-industrie, 
over de impact ervan op het klimaat, maar 
bijvoorbeeld ook over de werkomstandig-
heden van de arbeiders, heb ik toch stilaan 
geleerd om kledij anders te benaderen. Nu 
vind ik het fantastisch om te gaan snuis-
teren in tweedehandswinkels. Die zijn 
gelukkig stilaan af van hun stoffige imago 
en ik heb er al zo vaak topstuks gekocht. 
Dat geeft een driedubbel fijn gevoel: ik 
heb een mooi nieuw stuk (en ik ben vaak 

nog de enige die ermee rondloopt), ik heb 
bewust nagedacht over mijn aankoop en 
ik geef een product een tweede leven. Een 
zalig gevoel, beter dan het kortstondige 
blije gevoel als je voortdurend nieuwe 
stuks koopt.

Nikolas - Een ander voorbeeld: reizen. 
Je hoeft niet ver weg te gaan om een va-
kantiegevoel te creëren. Op sociale media 
heerst nog altijd het idee dat je een verre 
vlucht moet nemen om op reis te kun-
nen zijn. Wij zijn vorige zomer echter 
op fietsvakantie geweest naar Nederland 
en dat was onze mooiste reis tot nu. Een 
gevoel van ontspanning en vakantie staat 
helemaal los van de afstand die je hebt 
afgelegd. Niets moet. Zalig!

Ellen – Die vakantie in Nederland was 
echt mijn zotste belevenis ooit en ik heb 
vroeger nochtans heel veel van de wereld 
gezien. Zo mooi en onverwacht!

Jullie hebben dus niet het gevoel dat jul-
lie offers hebben moeten brengen?

Nikolas – Neen, wij leren voortdurend fan-
tastische nieuwe dingen kennen. Voeding 
is voor ons persoonlijk onze grootste passie 
en daar geldt dat vast en zeker ook. Vanaf 
het moment dat je begint te begrijpen hoe 
de voedingsindustrie werkt en hoe groot 
de impact van dierlijke voeding is, ga je je 
al snel openstellen voor meer plantaardige 
voeding. Als je dan, zelfs al is het maar af 
en toe, experimenteert met vegetarische 
of veganistische producten en recepten, 
dan gaat er een hele nieuwe wereld voor 
je open.

Vanwaar die passie voor plantaardige 
voeding?

Nikolas – Wie bewust omgaat met voe-
ding, wordt zich al snel bewust van de 
nadelige gevolgen van sommige soorten 
voeding voor zijn of haar lichaam. Wist 
je bijvoorbeeld dat 65 à 70% van de hele 
wereldbevolking op een of andere manier 
lactose-intolerant is? Ongelooflijk toch? 
We leven in een maatschappij en auto-
matisch nemen we haar gewoontes over, 
maar dat betekent niet dat die gewoontes 
ook noodzakelijk zijn. Zo zijn er binnen 
het thema duurzaamheid veel zaken die 
helemaal niet zo logisch zijn als we mis-
schien lang gedacht hebben.

Er zijn bijvoorbeeld een heleboel kwaaltjes 
waarbij medicatie kan helpen, maar waar-
bij ook voeding een reuzegrote impact kan 
hebben. Ik had vroeger zelf heel veel last 
van een verstopte neus en van uitslag en 

ik had al de diagnose van huisstofmijtal-
lergie en psoriasis gekregen, maar op het 
moment dat ik stopte met zuivelproduc-
ten te consumeren, was ik binnen de twee 
weken van mijn verstopte neus en mijn 
uitslag verlost.

Ellen – Voor mij geldt een gelijkaardig 
verhaal. Een aantal jaar geleden kreeg ik 
een hevige verkoudheid die uiteindelijk 
evolueerde tot de zwaarste vorm van astma. 
Ik kon op den duur zelfs niet meer gaan 
werken en ik moest cortisonepuffers ge-
bruiken - de meest deprimerende periode 
uit mijn leven. Ik at toen al wel vegetarisch, 
maar ik at ook nog veel yoghurt en kaas en 
koekjes met koeboter, superlekker. (lacht) 
Toen ben ik ook al begonnen die dingen 
te laten en twee maanden later heb ik mijn 
puffers voorgoed kunnen opbergen.

Nikolas – Het vreemde is dat dat eigenlijk 
geweten is. Er bestaat wetenschappelijke 
consensus over het feit dat koemelk voor 
veel van die dingen slecht kan zijn en toch 
weten maar heel weinig mensen dat.

Ellen – Wij willen absoluut niet beweren 
dat we geen dokters of geen medicijnen 
nodig hebben, maar we vragen ons wel af 
hoeveel mensen we gezond zouden kun-
nen maken gewoon door meer op onze 
voeding te letten. Het zou mooi zijn als 
bewust eten en geneeskunde wat meer 
hand in hand zouden gaan.

Vandaar ook jullie holistische benade-
ring?

Nikolas – Inderdaad! Holisme wordt door 
veel mensen nog gezien als een stoffige 
of zweverige term, maar in feite betekent 
holisme gewoon dat je gezondheid bekijkt 
in al haar aspecten. Dus niet alleen naar 
voeding of alleen naar medicatie, maar 
naar al die én nog veel andere dingen. Het 
gaat over bewust omgaan met alle factoren 
die een invloed kunnen hebben op onze 
gezondheid.

Gezondheid, maar ook duurzaamheid in 
het algemeen gaat ook over je fysieke en 
mentale gezondheid. Wij denken namelijk 
niet dat je de wereld kan verbeteren als je 
niet eerst goed voor jezelf zorgt. Daarom 
hechten wij bijvoorbeeld ook heel veel be-
lang aan beweging.

Ellen – Ik heb ook een opleiding tot 
yogadocente gevolgd, omdat ik me echt 
wilde verdiepen in de voordelen van be-
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weging en bewustzijn over je lichaam. Ik 
geef mijn lessen, nu natuurlijk verplicht, 
online op ons platform, maar we zijn echt 
heel blij dat we met die sessies honderden 
mensen kunnen helpen met beweging en 
bewustwording. Dat begint met simpelweg 
even stilstaan en ‘intunen’: “hoe voel ik mij 
vandaag?” Met gewoon bewust voelen of 
je ergens spanning of druk voelt, voelen 
welke energie je voelt die dag. De ver-
bondenheid die onze yogasessies creëren, 
verbazen me trouwens nog altijd. Honder-
den mensen volgen de lessen online en hoe 
raar het ook klinkt, wij voelen met z’n allen 
die connectie. We krijgen vaak de reactie 
van mensen dat het voelt alsof ze bij mij 
in de woonkamer staan.

Wat doen heel veel mensen ‘s ochtends? Ze 
duwen hun wekker af, staan op en kijken 
meteen op hun smartphone. Vaak krijgen 
ze dan al slecht nieuws over wat er alle-
maal aan de hand is in de wereld en zo 
komt de stress er al meteen in. Dan is het 
douchen en daarna misschien nog snel iets 
eten, terwijl ze hun smartphone alweer in 
hun hand hebben. Zo komen ze op hun 
werk aan zonder ook maar een moment 
te hebben genomen om zich af te vragen 
hoe het met hen gaat die dag. Pas op 
het moment dat je bij die vraag stilstaat 
en je met overtuiging goed voor jezelf 
begint te zorgen, kan je met liefde en 
overtuiging zorgen voor anderen.

Veel mensen denken ook: “ik ben moe, 
dus ik ga rusten”, maar het omgekeerde 
werkt vaak beter: “ik ben moe, dus ik ga 
wat beweging nemen vandaag”. Bewe-
ging verhoogt net je energie en je alertheid. 
Op het moment dat je je ervan bewust 
wordt dat je toch een bepaalde controle 
hebt over hoe je je voelt, wordt het echt 
interessant. Het idee dat je je gevoel zelf 
in handen kan nemen en ervoor kan gaan, 
is echt zalig.

Natuurlijk, iedereen heeft wel eens een 
mindere dag. Ook wij, wij zijn helemaal 
niet perfect hoor, maar wij hebben wel de 
tools om een negatief gevoel om te buigen 
naar iets positiefs en dat is heel krachtig.

Hoe verloopt duurzaam leven met jullie 
zoontjes?

Ellen – Onze jongens zijn altijd al op-
gevoed rond duurzaamheid, dus zij zijn 
dat gewend. Anderzijds, ze worden vaak 
uitgenodigd op verjaardagsfeestjes waar ze 
al wel eens frietjes met frikandel of koekjes 

met boter voorgeschoteld krijgen. Dat vin-
den we ook geen enkel probleem. We gaan 
ervan uit dat ze thuis al plantaardig eten 
en dat die paar keer per jaar dierlijke voe-
ding eten helemaal niet erg hoeft te zijn. 
Toch merken we wel dat veel meer ouders 
ons vooraf verwittigen dat er bijvoorbeeld 
hotdogs zullen zijn, of zelfs voorstellen om 
onze plantaardige snacks mee te geven. 
Dat is echt een fantastisch gevoel. Zeker 
omdat dat ook andere kinderen aanzet om 
ook eens te proeven waardoor je weer iets 
in gang zet.

Nikolas – Arthur en Jules weten ook waar-
om wij geen vlees eten. Alle kinderen leren 
als kleutertjes de naam van alle dieren, 
welke geluiden ze maken, enzovoort. Op 
een bepaald moment leren ze ook vlees 
te eten en door de manier waarop onze 
voedingsindustrie is ingericht, zien ze 
vaak de link niet meer tussen die dieren 
en het vlees dat op hun bord belandt. Wij 
krijgen soms de vraag of de jongens het 
niet raar vinden om geen dierlijke produc-
ten te eten, maar wij vinden dat helemaal 

niet vreemd. Het is heel makkelijk om aan 
een kind uit te leggen dat we dieren niet 
willen opeten. Het is misschien net het 
tegenovergestelde dat wel bizar is: op de 
kinderboerderij naar de kippen gaan kijken 
om daarna in de supermarkt een kipfilet 
op te halen, maar zoals inderdaad al ge-
zegd: een paar keer per jaar toch vlees eten, 
zal het verschil niet maken hoor. Opeten 
wat er is, is beter dan iets in de vuilnisbak 
gooien.

Ellen - In het begin ervaarden we af en toe 
wel dat er bepaalde vooroordelen heersten, 
maar als je in gesprek gaat met mensen 
en hen uitlegt waarom je bepaalde keuzes 
maakt, verdwijnen die snel. Mensen zijn 
veel meevoelender dan je misschien zou 
denken. Het hangt er natuurlijk ook van 
af op welke manier je dat gesprek aangaat. 
Als je van bij het begin duidelijk maakt 
dat je mild en flexibel bent, zowel voor 

jezelf als voor anderen, dan is er heel veel 
mogelijk.

Zijn jullie gelukkiger dan vroeger?

Nikolas – We gaan er dieper op in in ons 
traject persoonlijke ontwikkeling, maar 
een heel fijne en tegelijk veelzeggende 
oefening is een week lang uur per uur no-
teren wat je allemaal doet en naderhand 
in groen aangeven welke van die dingen 
je energie geven en in rood welke je ener-
gie opvreten. Ook al hebben ook wij wel 
eens het gevoel dat het allemaal eventjes 
heel veel is, toch kunnen wij zelf alleszins 
zeggen dat we nu véél meer groen op ons 
schema hebben staan dan vroeger.

Waar je je ook bevindt in je persoonlijke 
ontwikkeling, er zijn altijd wel stappen die 
je nog wil zetten. Een van de belangrijkste 
dingen die je kan leren is blij te zijn met 
wat je al hebt, maar je bent natuurlijk nooit 
klaar. Het is een kwestie van evenwicht 
zoeken.

Ellen –Veel mensen blijven streven naar 
dat ultieme gevoel van geluk, maar ze 
geraken er nooit, want hoever je ook 
gaat, het lijkt altijd net iets verder te 
liggen. Nochtans, als je elke dag goed 
luistert naar jezelf en bijvoorbeeld drie 
dingen opsomt waarvoor je dankbaar 
bent, dan besef je waarschijnlijk al snel 
dat de weg die je aan het afleggen bent 
wel eens je geluk zou kunnen zijn.

Zal jullie werk ooit klaar zijn?

Nikolas – Waarschijnlijk niet, maar het is 
net leuk dat we kunnen blijven evolue-
ren en dat er altijd nieuwe onderwerpen 
onderweg zijn. De Engelse term voor 
duurzaamheid, ‘sustainability’, zegt veel 
- de ‘ability to sustain’, de mogelijkheid 
om vol te houden, om verder te blijven 
doen, zonder jezelf en anderen schade te 
berokkenen. Dat idee is op zoveel din-
gen toepasbaar en dat maakt het heel erg 
interessant. Het beloven mooie tijden te 
worden!

Info, tips, webshop en meer vind je op 
www.sustainable.family of volg het gezin 
via instagram.com/sustainablefamily of 
facebook.com/sustainablefamily.

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

We leven in een maatschappij en 
automatisch nemen we haar ge-
woontes over, maar dat betekent 

niet dat die gewoontes ook 
noodzakelijk zijn.
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Bakken maar
De lente brengt ons ook nieuwe seizoens-
groenten om te experimenteren. In deze 
kleurrijke Bornn Colorama-ovenschalen 
tover je de vrolijkste gerechten op tafel. 

Smakelijk!

rewinddesign.be - 29 euro

Voorjaar-klaar
Elk jaar is het weer uitkijken naar de lente, want met meer zonlicht en hogere 
temperaturen komt de natuur tot leven en voelen wij het weer kriebelen! De 
geur van de lente opsnuiven, je woning een opknapbeurt geven, op zoek gaan 
naar meer mindfulness, … Met deze tips word je helemaal voorjaar-klaar!

d a a r  i s  d e  l e n t e

Frisse drankjes, 
stoere coasters
Meer zon en hogere temperaturen … aperitieven 
op je terras! Daarbij horen deze stoere Dalbane 
onderzetters. De producten van House Raccoon 
worden in eigen atelier gemaakt en per verkocht 
item plant het bedrijf een boom.

houseraccoon.com - 27,90 euro

Fan van groen
Sencis is fan van groen. Een beter milieu begint tenslotte bij jezelf. 
Zo zet het bedrijf in op gordijnen van gerecycleerde gordijnstoffen. 

Mooi voor nu, mooi voor later!

sencis.be - vanaf 14,99 euro/strekkende meter

Bouwinsect
Insecten zijn cruciaal voor onze ontluikende 
natuur. Creëer zelf ook eens een bij met de 
originele bouwpakketten van Studio Roof. 

Deze diertjes van gerecycleerd karton hou je 
zonder schuldgevoel in huis!

host.be - 8 euro
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Bloemen- 
voor-altijd

Niets is zo 2021 (en zo makkelijk 
qua onderhoud) als gedroogde 

bloemen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos met deze bloemen-
voor-altijd. Wat vind je van dit 

prachtige Florence boeket van Rose 
Wild? Het fleurt zo elk interieur op!

rosewild.be - 38,50 euro

Natuurzeep
Deze milde en 100% plantaardige vloeibare 
Castillezeep gebruik je voor je huid en haar, 
maar ook voor de vaat, voor je vloeren, voor je 
keuken, enzovoort. Ideaal voor de lenteschoon-
maak of om je lijf lentefris te maken!

Dille en kamille - 9,95 euro

Vogels in nestjes
Maart is het uitgelezen moment om vogels in je tuin 
te helpen met hun nieuwe nestje zodat ze klaar zijn 
voor het broedseizoen. In dit fijne nestkastje is plek 
voor drie huiselijke mussennestjes.

winkel.natuurpunt.be - 34,99 euro

Klaar voor 
de natuur
Lange wandeltochten in de herle-
vende natuur worden fijner met een 
heerlijk warme of lekker frisse drank die 
je meeneemt in deze Klean Kanteen-ther-
mosbeker van roestvrij staal met lekvrije 
dop en handige draagring.

kudzu.be - 30,95 euro

I  spring!
We hopen met z’n allen op T-shirtweer! Geen 
gevoel zo zalig als dat van de zon op je huid. 
Mensen zijn Media loves spring!

mensenzijnmedia.be/winkel - 24,99 euro

Miraculeus
De internationale bestseller Mira-
cle Morning van Hal Elrod legt je 
eenvoudig uit hoe je met zes aan-

passingen in je ochtendroutine meer 
focus en zelfbewustzijn in je leven kan 

introduceren. Zo ga je de lente vol 
mindfulness tegemoet!

De Boekuil - 17,50 euro
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L E K K E R  G E z o n db o e k e n f o y e r

• Roland Bergeys

Boekenfoyer wordt uitgezonden op Eclips tv, 
elke tweede donderdag van de maand om 12 
uur en elke derde zaterdag van de maand om 
13 uur.

Toen geluk nog heel gewoon was  
- Dirk Musschoot -

Welkom in Boekenfoyer! In deze moeilijke tijden starten we met een boek over iets wat bij velen zoek lijkt te zijn: geluk.  
Met een sprong in de tijd roept auteur Dirk Musschoot het weer op.

‘Toen geluk nog heel gewoon 
was’ gaat vooral over vroeger, en 
vertelt over hoe het dagelijkse 
leven in het Vlaamse gezin in 
honderd jaar evolueerde.

Musschoot wist ons reeds te 
boeien met onder meer zijn 
oorlogsgerelateerde boeken 
Belgen maken bommen en 
Sweethearts, en hij duikt hier 
opnieuw in het verleden met 
een blik op datgene, waarnaar 
iedereen sinds mensenheugenis 
op zoek is: geluk.

De ontwikkeling van techniek 
en wetenschap gaan razendsnel 
vooruit en spelen mee een rol 
in het gezinsleven. Het tradi-
tionele gezin zoals het vroeger 
bestond, had andere noden dan 
het huidige. De mogelijkheden 
om geluk te verwerven zijn an-
ders geworden, maar ook het beeld van wat 
geluk is, of wat het je zou moeten brengen, 
krijgt een andere invulling.

Dirk Musschoot werd geboren in 1961 in 
de volkswijk Eiland Malem in Gent als 
oudste in een gezin van drie. Hij vertelt 
in dit boek over zijn jeugd persoonlijke, 
soms grappige, soms tedere verhalen en 
anekdotes, en koppelt deze aan de maat-
schappelijke gewoontes van toen. Elke 
terugblik is tevens een beetje een knipoog 
naar het heden, noem het nostalgie met een 
mild kritische blik. De titel ‘Toen geluk nog 
heel gewoon was’, verhult ook hoe het nog 
steeds heel gewoon zou kunnen zijn, zonder 
daarom een belerende vinger op te steken.

Gedreven opzoekwerk met hart 
en ziel verwoorden, is het han-
delsmerk van Musschoot, dat 
hij hier ook weer volop etaleert. 
Hij haalt statistieken boven 
die vergelijkingen oproepen 
en gaat er geen onderwerp bij 
uit de weg - O tempora o mores 
- of hoe vroeger de hand werd 
gevraagd van een toekomstige 
bruid, hoe de verloving diende 
te verlopen, welke voorlichting 
werd gegeven, wat mocht en wat 
al helemaal niet. Elkaar graag 
zien was even gewoon als nu, 
maar werd omkaderd met an-
dere richtlijnen.

De opdeling van de diverse 
stappen van het leven en zijn 
gewoontes laat je comfortabel 
struinen in onderwerpen zoals 
verloving, trouw, kindjes krijgen, 
naar school gaan, eetgewoontes, 

spelen, feesten, op vakantie gaan en televisie 
kijken, je leest, en herleest, het is gezellig 
toeven in geluk.

Even kriskras door elkaar enkele titeltjes 
die meteen de aandacht trekken: ‘Van 
moetens’, ‘In het wit’ ‘Koninklijke peter’, 
‘Homokoppels’, ‘Tupperware,’ ‘Kruidenier’, 
‘Nonkel Bob en tante Terry’, ‘KNT’, ‘Zak-
geld’, ‘Kamperen’, ‘Benidorm’, ‘Expo 58’. Bij 
elk ervan ga je op zoek naar het verhaal 
erachter.

Musschoot vertelt over veranderingen ten 
goede - vaders die plots een andere rol kregen 
dan alleen geld binnenbrengen, moeders die 
niet alleen meer achter het fornuis (moesten) 

staan en die mondig werden, de intrede van 
het gemengde onderwijs, de geboorte van de 
vrije opvoeding, en veranderingen die ook nu 
nog tot nadenken stemmen: hoe complex 
sommige dingen kunnen worden.

Kortom: weetjes, waarheden, gebruiken, 
dogma’s en denkpistes van vroeger, en kat-
tenbelletjes naar nu vind je terug in ‘Toen 
geluk nog heel gewoon was’ van Dirk Mus-
schoot bij uitgeverij Lannoo. Een stevige 
aanrader!

Volgende maand stellen we je ‘Wat over-
blijft’ voor, de mooie roman van Ingrid 
Vander Veken. Tot dan!

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel  
boekuil.be - info@boekuil.be 

03 449 13 65

Lezers van De Passant krijgen bij 
aankoop van dit boek bij De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van de kortingscode 
MZM2021. Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil
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B e r e i d i n g s w i j z e

Kook de rijst volgens de instructies op de verpakking. 

Bereid de groenten voor. Snij de champignons en lenteuitjes. Hak de look en 
gember fijn. Rasp de wortel.

Verhit je wok op een hoog vuur met een beetje plantaardige olie. Doe er de 
champignons, look en gember in en roerbak enkele minuten tot alles zacht 
is en goudbruin wordt. Voeg 1 eetlepel sojasaus toe en meng alles. Zet even 
opzij en hou het mengsel warm.

Veeg de wok proper en voeg weer een scheutje plantaardige olie toe op een 
hoog vuurtje. Verkruimel de tofu in de wok en strooi er de kurkuma over met 
een beetje zout. Bak een drietal minuutjes en roer alles goed door. Voeg een 
eetlepel sojasaus toe.

Verdeel de rijst over vier kommetjes. Doe er de champignons, lenteuitjes, 
geraspte wortel, tofu en erwtenscheutjes over en garneer met de sesamzaadjes.

Smakelijk!

Bron: mobkitchen.co.uk

I n g r e d i ë n t e n

60 g champignons

4 lenteuitjes

2 teentjes look

2 cm verse gember

1 wortel

2 el. sojasaus

100 g tofu

1 el.  kurkuma

500 g gekookte rijst

25 g erwtenscheuten/waterkers

2 el. sesamzaadjes

Zout
Plantaardige olie

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

4 personen
30 minuten

Vegan
Don Buri
Vegan
Don Buri
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Plant een bos 
met je concentratie
Wie kent niet dat gevoel niet aan zijn of haar taken toe te komen 
of niets afgewerkt te krijgen? ’s Ochtends zie je een lijstje taken 
voor je en vol enthousiasme begin je aan je dag, alleen om ’s 
avonds te moeten vaststellen dat je maar een paar items van je 
to-dolijstje kan afvinken. Dat hoeft helemaal niet erg te zijn, 
want een dagje lanterfanten kan zoveel deugd doen en mildheid 
is belangrijk. Problematisch wordt het wel als dat gevoel lang 
aanhoudt of als je werk eronder lijdt. Terwijl er veel mogelijke 
oorzaken zijn voor een gebrek aan focus, is onze smartphone vaak 
een van de belangrijkste boosdoeners. De lokroep van sociale 
media, meldingen van allerlei apps of simpelweg de gewoonte 
om het ding vast te nemen bij elk dood moment, of bij de ge-
ringste frustratie – de impact is soms groter dan je denkt. Enter: 
de Forest app.

Als je je wil concentreren 
op je werk, op je klusjes, op 
je gesprek met vrienden of 
wat dan ook, dan geef je 
in deze app de periode in 
waarin je gefocust wil blij-
ven. Op dat moment wordt 
er een boompje geplant in 
de app, dat groeit terwijl jij 
je focust op je werk. Tegen 
het einde is je boom vol-
groeid, op voorwaarde 
tenminste dat je van je 

telefoon bent afgebleven. Zo kan je na verloop een weelderig 
regenwoud verzamelen. Gebruik je je telefoon ondertussen toch? 
Dan gaat je boom gewoon dood!

Dankzij een aantal bijkomende functies kan je de app helemaal 
naar je hand zetten. Moet je voor je werk bijvoorbeeld je mails 
kunnen checken op je telefoon, dan kan je dat gewoon instellen, 
zodat je niet ‘gestraft’ wordt. Je kan Forest bovendien rustgevende 
geluiden laten afspelen voor nog meer concentratie en er bestaat 
ook een extensie voor Chrome zodat je ook aan de computer aflei-
dingen tot een minimum kan beperken. Omdat je telkens beloond 
wordt met een virtuele boom als je slaagt in je missie (en je je 
bos ook kan tonen aan je vrienden), is het psychologische effect 
van de app niet te onderschatten. Wie deze app gebruikt, kickt 
langzaam, maar zeker af van z’n telefoon. Vaarwel uitstelgedrag!

Forest werkt trouwens samen met Trees for the Future, een or-
ganisatie die gemeenschappen overal ter wereld helpt om bomen 
te planten. Jouw concentratie zorgt dus ook voor échte bomen en 
zo ook voor onze planeet.

O ja - in Amerika is de eerste vrijdag van maart (dit jaar dus de 
5de) “National Day of Unplugging”, die mensen uitdaagt om 24 
uur door te brengen zonder moderne technologie. Wij doen alvast 
mee vanaf Vlaanderen!

forestapp.cc

30 dagen zonder kla-
gen rondt succesvolle 
“In-zicht”-campagne af

Dat de coronacrisis een impact heeft op ons psychische en emo-
tionele welzijn is onmiskenbaar. Hoewel velen onder ons ook een 
nieuw bewustzijn of een zekere mate van rust wisten te vinden, 
blijven de gevolgen van het voorbije jaar minstens een uitdaging. We 
mogen de mentale flexibiliteit die nodig is om met deze moeilijke 
situatie om te gaan dan ook niet onderschatten.

Bovendien zorgen mentaal gebalanceerde medewerkers voor betere 
(bedrijfs)resultaten. Mentale gezondheidsproblemen daarentegen 
vormen een bijkomende belasting voor onze nu al zwaar op de proef 
gestelde economie. Investeren in het welzijn van mensen is een 
visie die tijdens de coronacrisis alleen maar noodzakelijker blijkt.

Daarom lanceerde 30 dagen zonder klagen begin dit jaar de 
campagne “In-zicht”. De campagne startte op 18 januari (Blue 
Monday) en eindigde op 17 februari (de Internationale dag van 
de Hoop). Intussen zijn alle interviews verzameld en te bekijken 
op de Facebookpagina van 30 dagen zonder klagen of op website 
van Kies positief.

Autoriteiten in hun vakgebied zoals prof. Dirk De Wachter, prof. 
Lieven Annemans, prof. Steven Laureys, Hassan Al Hilou, Mia 
Jansen en Koen Vanmechelen getuigden over hun krachtigste in-
zicht.

“De interviews werden ondertussen meer dan 70.000 keer bekeken. 
Dat toont aan dat de mensen op zoek zijn naar tegenwicht voor 
de niet-aflatende stroom aan negatief nieuws, als ‘voeding voor de 
geest’”, aldus initiatiefneemster Isabelle Gonnissen. De interviews 
van de campagne “In-zicht” tonen aan dat corona toch ook positieve 
zaken heeft teweeggebracht. Het besef dat we vroeger in een ratrace 
leefden, inzien wat er écht telt in het leven, ... Het zijn maar enkele 
voorbeelden. Dat bewustzijn wil 30 dagen zonder klagen graag 
in de kijker zetten in de hoop de maatschappij een klein beetje 
menselijker te maken en zo licht en “In-zicht” te bieden aan het 
einde van de (corona)tunnel!

kiespositief.be
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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!

HOOFDKANTOOR
COPRIMMO BERCHEM

FRUITHOFLAAN 1A

COPRIMMO AARTSELAAR
KAPELLESTRAAT 73

COPRIMMO ANTWERPEN
VOLKSTRAAT 38

COPRIMMO MORTSEL
GROTENHOF 13

COPRIMMO KONTICH
ANTWERPSESTEENWEG 11A.

 

OPLEVERING ZOMER 2021

VOLG ONZE WEBSITE VOOR MEER INFO

WWW.COPRIMMO.BE

INFO@COPRIMMO.BE
03 449 49 77

RESIDENTIE GONTHIER KONTICH

KOOP NU AAN 6% BTW!*

OPENDEURDAG: 13 MAART

*CONTACTEER ONS VOOR DE VOORWAARDEN

NIEUWBOUW APPARTEMENTEN

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

- Premium Partner -

Nu tot

cashback
€ 200

Er is een wasmachine die nog 
meedraait als ze het huis uit gaat.

Krijg tot € 200 terugbetaald* bij aankoop van 
een geselecteerde TwinDos-wasmachine.

*Actie geldig vanaf 15/03/21 t.e.m 13/06/21. Meer info en voorwaarden op miele.be/acties.
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P O R T R E T

... van een verborgen parel
Vele mensen leggen verzamelingen aan, mijn dochter verzamelt bijvoorbeeld matroesjka’s en mijn vriendin uilen. Andere mensen 
verzamelen postzegels, lege bierblikjes, glazen, ... je kunt het zo gek niet bedenken. Aan die verzamelingen heeft meestal alleen de 

verwoede verzamelaar iets.

Soms is er een gefortuneerd iemand met 
een oog voor kunst, die een waardevolle ver-
zameling bijeengaart en ons de kans geeft 
er ook van te genieten. Zo iemand was bij-
voorbeeld Fritz Mayer van den Bergh, zoon 
van zeer welgestelde ouders en geschoold 
in de kunstgeschiedenis. 
Hij wist in zijn korte 
leven (1858-1901) een 
prachtige collectie oude 
werken te bemachtigen. 
Zijn interesse ging in 
de eerste plaats uit naar 
kunst van de 14de tot 
de 17de eeuw. Aan zijn 
moeder hebben we te 
danken dat wij al die 
kunst kunnen bewon-
deren in een heel mooi 
museum, opgetrokken 
naast het ouderlijke huis.

Het museum ‘Mayer van 
den Bergh’, dat ik ooit in 
mijn jonge jaren al eens bezocht, heb ik 
opnieuw ontdekt door een tof initiatief tij-
dens de lockdown in december 2020. Op 
Facebook verscheen een adventskalender 
en elke dag werd er een luikje geopend 
met daarachter een mooi kunstwerk. Een 
prachtige, warme stem vertelde over welk 
werk het ging, gaf nadere uitleg en wees 
op details.

Het was elke dag uitkijken naar wat er 
tevoorschijn zou komen als het luikje open-
ging. En ... het had nog een gevolg. Het 
prikkelde mijn nieuwsgierigheid zodanig 
dat ik de behoefte voelde om er na zoveel 
jaar weer naartoe te gaan.

Bijna wekelijks wandelde ik in de voorbije 
jaren, onderweg naar de markt, voorbij dat 

prachtige huis. Het werd dus hoog tijd om 
er nog eens binnen te stappen. Het was een 
kille, regenachtige dag, toen ik me naar het 
museum begaf, maar die kilte verdween als 
sneeuw voor de zon bij het betreden van 
het ‘warme’ huis.

Ik voelde me er direct 
thuis en zeer welkom, 
maar kwam ook tot de 
vaststelling dat ik me 
van het vorige bezoek 
niet veel meer kon herin-
neren. Dat was blijkbaar 
niet opgeslagen in mijn 
geheugenkamer. Als enig 
excuus kan ik aanbrengen 
dat het wel al zeer lang 
geleden was en dat ik 
toen wellicht nog niet 
dezelfde belangstelling 
voor kunst bezat als nu.

Het sfeervolle huis, op-
getrokken in 16de-eeuwse stijl, is al een 
bezoek waard. Het geeft je het gevoel niet 
in een museum te zijn, je voelt je eerder op 
bezoek bij de man, Fritz Mayer van den 
Bergh, die al de aanwezige schatten bijeen-
bracht. De warme ruimtes zorgen ervoor 
dat alle werken de plaats krijgen die ze ver-
dienen om volledig tot hun recht te komen.

Het boekje met hoogtepunten dat je krijgt 
bij binnenkomst, helpt je bij je bezoek om 
meer te weten te komen over de verschillen-
de zalen en de daar aanwezige kunstwerken. 
De kunstcollectie is groot en heel divers, 
want de belangstelling van Fritz beperk-
te zich niet tot schilderijen alleen. Ook 
beelden, retabels,  glasramen, porselein, 
wandtapijten, handschriften ... genoten 
zijn aandacht.

Je zou jezelf dus misschien gemakkelijk kun-
nen verliezen in dit museum, maar niets is 
minder waar. Juist door de duidelijke op-
deling in de tien kamers, blijft alles heel 
overzichtelijk voor de toeschouwer.

Een hoogtepunt voor mij (waarschijnlijk ook 
voor vele anderen) was wel het bekende werk 
‘Dulle Griet’. Na twee jaar afwezigheid voor 
restauratie hangt het weer in volle glorie te 
schitteren. Ik heb er wel een tijdje voor ge-
zeten, want ik geraakte er niet op uitgekeken. 
Telkens trok weer een ander onderdeel mijn 
aandacht. Fritz kocht dit werk van de hand 
van Pieter Bruegel de Oude tegen een zeer 
geringe prijs (488 Belgische frank) op een 
veiling in Keulen.

Anderen hadden het niet opgemerkt, want 
het was vrij onopvallend geplaatst, maar Fritz 
had het goed gezien en werd de fortuinlijke 
bezitter van dit meesterwerk. In Vlaande-
ren is er, zo las ik ergens, blijkbaar maar één 
museum waar je echte schilderijen van Pieter 
Bruegel de Oude kunt bewonderen en dat is 
... Museum Mayer van den Bergh.

Ik heb mijn ogen goed gebruikt, maar ik 
verliet het museum toch met het gevoel dat 
ik nog veel gemist had. Ik keer dus zeker 
nog eens terug.

Mocht jij geïnteresseerd zijn om het mu-
seum te bezoeken, je vindt het in de Lange 
Gasthuisstraat 19 2000 Antwerpen. Kijk 
ook eens op de website mayervandenbergh.
be voor meer informatie over bijvoorbeeld 
audioguides of de audiotour die je kan 
downloaden op je smartphone en nog meer 
praktische weetjes.

• Annie Poelmans
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Kervelsoep met ballekes
Blinde vink met
groentenstoemp

Fruit

Tomaten-groentesoep
Kalkoen met broccoli in 
kaassaus en gekookte

aardappelen
Taart

Preisoep
Ballekes met selder in
tomatensaus en puree

Pudding

Kippesoep
Ardeens gebraad met 
spruitjes en gekookte 

aardappelen
Fruityoghurt

Pompoensoep
Vispannetje met 
fi jne groentjes en 

peterselieaardappelen
Koek

Soep
Stoverij met patatjes

Dessert

Slaatje kop
Kervelsoep met ballekes
Zalm met preiroom en
gekookte aardappelen

Fruit

Tomaten-groentesoep
Lamsnavarin met
kruidenpatatjes

Taart

Kippesoep
Orloff met 

knolselderpuree
Fruityoghurt

Slaatje tonijn
Pompoensoep

Kip archiduc met groentjes en 
gebakken patatjes

Koek

Lasagne of spaghetti

Kervelsoep met ballekes
Blinde vink met
groentenstoemp

Fruit

Tomaten-groentesoep
Kalkoen met broccoli in 
kaassaus en gekookte

aardappelen
Suikervrij gebak

Broccolisoep
Ardeens gebraad met 

spruitjes en gekookte aard-
appelen

Suikervrij gebak

Pompoensoep
Vispannetje met 
fi jne groentjes en 

peterselieaardappelen
Suikervrij gebak

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

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

Slaatje gerookte ham
Preisoep

Visfi let met spinaziepuree
Pudding

Preisoep
Ballekes met selder in
tomatensaus en puree

Magere yoghurt

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
15.03

DINSDAG
16.03

WOENSDAG
17.03

donderdag
18.03

vrijdag
19.03

weekend
20-21.03

W E E K M E N U

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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l e v e n  e n  w e l z i j n

Op zoek naar energie?
De donkere maanden van herfst en winter liggen bijna achter ons. Sommige mensen ervaren tijdens die maanden effectief een lager 

energieniveau. Ben jij ook op zoek naar meer energie?

Vitamine D    

Onder invloed van zonlicht maakt ons li-
chaam vitamine D aan, wat zorgt voor een 
goede opname van calcium in ons lichaam 
en dus voor stevige botten en tanden. Ze 
houdt bovendien onze weerstand op peil 
en zorgt voor een soepele spierwerking. 
Uiteraard spelen ook andere factoren een 
rol zoals ons huidtype, geslacht en leeftijd. 
Slechts een half uurtje zonlicht per dag 
kan al voor 2/3 van de nodige hoeveelheid 
zorgen. De resterende dagelijkse hoeveel-
heid kunnen we uit voeding halen, o.a. uit 
diverse soorten vette vis of in mindere mate 
uit eieren, yoghurt, boter- en kaasproduc-
ten. Mocht dit toch niet voldoende zijn om 
aan je dagelijkse hoeveelheid vitamine D te 
geraken kunnen supplementen een oplos-
sing bieden.

Beweging  

De winterperiode stimuleert niet echt om 
buiten te gaan. Bij koud weer, regen en wind 
blijven we gemakkelijk in onze luie zetel 
zitten. ‘Geen weer om een hond door te 
jagen’, noemen we dat. Eigenaars van een 
viervoeter halen hier wel hun voordeel, 

want de hond heeft 
regelmatig een wande-
ling nodig. Je lichaam 
en dus ook je spieren 
aan het werk zetten, 
zorgt voor een posi-
tieve invloed op ons 
energiepeil. Ik hoor 
mensen soms zeggen: 
‘Wandelen in de bui-
tenlucht helpt mijn 
hoofd leeg te maken. 
Ik kan weer helder 
denken’. Wie dit ook 

deed, was Albert Einstein en wat een in-
zicht heeft dat bij hem voortgebracht!

Doe wat je graag doet    

Waarvan krijg je energie? Zaken die je graag 
doet, stimuleren je energie, dat zijn ener-
giegevers. Het tegenovergestelde noemen 
we energievreters. Sta hierbij af en toe eens 
stil. Momenteel strooit corona nog roet in 
het eten, maar kijk alvast vooruit. Wat zou 
je graag opnieuw willen doen of starten na 
deze periode? De gedachte alleen al kan je 
een boost geven. Hoop doet leven, zeggen 
ze. Dat is effectief zo! Eens je vooruitzicht 
hebt, gaan de zaken net iets vlotter, want 
je focus is gericht op de toekomst, met een 
positieve ingesteldheid!

Voeding    

Ons lichaam haalt energie uit gezonde 
voeding, dat is niets nieuws. De zomer 
overspoelt ons met alle mogelijke soorten 
fruit en groenten, maar de winter beperkt 
onze keuze. Ooit volgde ik een cursus over 
gezonde voeding. Er werd gesproken over 
de vier h’s : heden, hier, heel en hoeveel. Het 
‘heden’ vertaalt zich als het seizoen. Welke 

wintergroenten zijn momenteel beschik-
baar? ‘Hier’ heeft betrekking op ‘lokaal’. 
Welke groenten worden hier geteeld, in 
onze streken? Met ‘heel’ wordt verwezen 
naar het gebruik van de groenten, zoveel 
mogelijk gebruiken met zo weinig mogelijk 
afval. Tot slot, ‘hoeveel’, dat spreekt voor 
zich. In de winter neig je naar grotere por-
ties, maar overdrijf niet. Zo beperk je de 
winterkilootjes!

Rust    

In de oertijd leefden onze voorouders op 
het ritme van licht en donker. Ons lichaam 
staat nog altijd zo ingesteld. Als het don-
ker wordt, zorgt het hormoon melatonine 
ervoor dat ons systeem op ‘uit’ wordt gezet 
en werken alle lichaamsfuncties op een laag 
pitje, behalve ons afweersysteem dat juist 
actiever wordt. Van andere hormonen zoals 
bv. cortisol (het stresshormoon) daalt het 
niveau. Echter, onder invloed van kunstlicht 
krijgt ons lichaam het signaal dat we nog 
moeten eten en actief blijven, want het is 
nog licht. Die valse signalen halen ons uit 
ons natuurlijke ritme. Slaap je slecht of on-
voldoende?  Kijk minder naar je tv, tablet 
of gsm voor je gaat slapen. De schermen 
zorgen voor een blauw licht dat ons wakker 
houdt. Daardoor blijft ook ons stresssys-
teem actief en geraken we minder goed in 
slaap. Kom tot rust bij zachte muziek of een 
ontspannend boek voor je slapen gaat. Je 
lichaam zal je dankbaar zijn voor een goede 
nachtrust en zo blijf je gezond.

Vind je het moeilijk om rust te vinden, of 
slaap je slecht door piekeren, laat je bege-
leiden door een professional.

• Kristel Van Doorslaer - stresscoach  
activational.be
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Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 995.000 AARTSELAAR        E 374.000NIEL E 199.000

AARTSELAAR      E 1.250.000

AARTSELAAR E 185.000

REET E 339.000 AARTSELAAR E 295.000 AARTSELAAR E 299.000

Leon Gilliotlaan, villa op 3.650m² met 
aangelegde tuin, 2 vijvers en polyvalente 
handelsruimte/muziekstudio (205m²) 
achteraan, living met open keuken, bureel, 
wasplaats, 3 slaapkamers, badkamer, 
leefzolder, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Kapellestraat, te renoveren appartement 
(89m²) op de 1ste verdieping pal in het cen-
trum, inkom, living (27m²), keuken (9m²), 
apart toilet, ing badk met ligbad & lavabo, 2 
slpk (20-10m²), terras (6m²), garagebox mo-
gelijk, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Berkenlaan, rustig gelegen nieuwbouw 
BEN-woning op 152m² nabij centrum met 
oprit, fietsenberging, living met open keuken, 
technische ruimte, ZUIDtuin, 3 slaapkamers, 
2 badkamers, 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, goed onderhouden villa op 3.096 m², 
zwemvijver, aangelegde ZUIDtuin en 2 aanpa-
lende bouwgronden voor HO bebouwing, gara-
ge, bureel, living, veranda, nieuwe ing kkn met 
toestellen, waspl, 4 slpk, 2 ing badk, kruipkelder 
& bergzolder, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Langlaarsteenweg, kleinschalig nieuw-
bouwproject met ondergrondse staanplaat-
sen op wandelafstand centrum, bewoonbare 
oppervlaktes 80-120m², prijzen vanaf 
€299.000, 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

REEDS 70% VERKOCHT ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

REEDS 5 VAN DE 7 VERKOCHT

grote binnen- en 
buitenrommelmarkt 

Sjacherevents organiseert

grote binnen- en 
buitenrommelmarkt 

Zondag 18 april •  Zondag 16 mei
van 9 tot 17 uur

Hangar 27 •  Parklaan 161 •  2650 Edegem

Snel inschrijven voor de beste plaatsen 
Vooraf inschrijven verplicht

Georganiseerd conform de maatregelen die op dat moment 
van toepassing zijn voor covid-19 en onder voorbehoud

Meer info 
0466 22 55 86

sjacherevents1880@gmail.com

V L I E G E N R A M E N  E N  - D E U R E N

P L I S S É  H O R D E U R E N 

V E L U X V L I E G E N R A M E N

H E R S T E L L I N G  V L I E G E N G A A S

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

LEN T EACT IE -10%
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 vechtsport 5 zangvogel 10 deel v.e. korenhalm 11 plaag-
geest 12 ski-onderdeel 15 afwezig 17 gaaf 18 rustperiode 

19 broeibak 20 telwoord 21 een weinig 23 leerkracht 
25 uitholling door stromend water 27 zoetwatervis 28 deel 
v.e. naald 29 spoedig 32 tennisterm 34 boom 35 schaakterm 

36 vitaal 38 boender 39 zeker 41 onderwijzer 43 imiteren 
45 eerste

Verticaal
1 bergmeubel 2 zwarte vogel 3 slangvormige vis 4 warme 

luchtstreek 6 pooldier 7 schutsluis 8 honger 9 soldatenvoedsel 
13 spraakleer 14 deel v.e. zeilschip 15 werelddeel 16 stuur-

manskunst 20 rangtelwoord 22 heildronk 24 opstaande kraag 
26 zangnoot 30 tegenkandidaat 31 zinken emmer 32 vrij 33 
slagvaardig 36 drankverpakking 37 deel v.e. trap 39 gooibe-
weging 40 verwonding 42 wees gegroet 44 projectieplaatje

Maak kans op een van de mooie 
prijzen van De Matrassenloft!
De Matrassenloft is synoniem voor het ultieme slaapcom-
fort. Bij dit familiebedrijf kan je terecht voor boxsprings, 
matrassen, kussens en accessoires. Via De Matrassenloft 
bestel je rechtstreeks bij de fabrikant en dat betekent maat-
werk indien gewenst, degelijk materiaal en een uitstekende 
service. En dat alles voor een bijzonder interessante prijs! 
De 7 jaar garantie en levering thuis krijg je er gratis bij!

Deze maand schenkt De Matrassenloft als hoofdprijs de 
Amsterdam Boxspring set, inclusief hoofdbord, vlakke 
boxspring met 7 zones-pocketverenmatras en een ca. 4 
cm dikke topper in comfortschuim. Deze prachtige set is 
verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen en vier ver-
schillende kleuren en is momenteel in de winkel te koop 
voor 599 euro. Daarnaast maak je kans op een van de tien 
comfortabele Polar hoofdkussens met polyester vulling en 
tijk van satijn t.w.v. 20 euro.

Wil je kans maken op een van deze mooie prijzen, be-
zorg ons dan de oplossing van deze puzzel via mail naar 
puzzel@mensenzijnmedia.be met vermelding van je 
naam en postcode of vul het woord in op mzm.nu/puz-
zel. De winnaars worden geloot op 26 maart.

De Matrassenloft - Tuinwijk 125 - 2840 Rumst
Dematrassenloft.be - info@dematrassenloft.be  
 0476 70 78 63
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Horizontaal: 1 vechtsport 5 zangvogel 10 deel v.e. 
korenhalm 11 plaaggeest 12 ski-onderdeel 15 afwezig 17 
gaaf 18 rustperiode 19 broeibak 20 telwoord 21 een weinig 
23 leerkracht 25 uitholling door stromend water 27 
zoetwatervis 28 deel v.e. naald 29 spoedig 32 tennisterm 
34 boom 35 schaakterm 36 vitaal 38 boender 39 zeker 41 
onderwijzer 43 imiteren 45 eerste vrouw 46 hooghartige 
houding 47 stiekem 48 dagmars. 
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tegenkandidaat 31 zinken emmer 32 vrij 33 slagvaardig 36 
drankverpakking 37 deel v.e. trap 39 gooibeweging 40 
verwonding 42 wees gegroet 44 projectieplaatje. 
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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.

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u

woe avond
18.30u tot 20.30u

zat
op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER

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

ma-woe-vrij

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten
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ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

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

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

 Zelfwerkend patroon

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be
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ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

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

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

 Zelfwerkend patroon
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!
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Gezocht - Erfgoedjuweel 2021
ANTWERPEN & DISTRICTEN – Antwerpen telt tal van histo-
rische panden waarop we best trots mogen zijn. Ben je eigenaar van 
een gebouw met erfgoedwaarde dat de afgelopen vijf jaar een nieuwe 
bestemming kreeg of met zorg in ere werd hersteld? Of ken je iemand 
met zo’n project? Stel je dan kandidaat voor ‘Het Erfgoedjuweel’.  FM 

Info: erfgoedjuweel@antwerpen.be 

Portopolis loont de moeite
ANTWERPEN – Zopas werd de nieuwe site van het voormalige 
Havenpaviljoen (nabij het MAS) heropend. Ze kreeg ook een nieu-
we naam: Portopolis. De voorbije jaren was het een zeer bezochte 
ankerplaats om een overzicht te krijgen van wat de haven precies 
voorstelt voor Antwerpen. Het is een zeer klantvriendelijke loca-
tie geworden. Bezoekers  krijgen bij het binnenkomen een tablet 
waarmee ze grote schermen kunnen activeren om het paviljoen 
beter te verkennen. Daarnaast is er een sluizenspel waarmee je leert 
hoe sluizen precies werken. Natuurlijk is de gigantische luchtfoto 
gebleven. Portopolis is open van 9.30 tot 17.30 uur van dinsdag 
tot en met zondag. Een absolute aanrader!      FM

Slachthuis wordt studentencampus
ANTWERPEN – Al jaren wordt gespeculeerd over de toekomst 
van de (leegstaande) gebouwen van de Slachterij. Nu is de kogel 
door de kerk. De Slachthuiswijk wordt een totaal nieuwe wijk met 
groene speel-, sport- en ontspanningsruimten. De studenten van 
de AP Hogeschool krijgen er een nieuwe hightechcampus voor de 
STEM-opleidingen. In het midden van de site komt een horeca- 
plein met speelfontein onder de bomen. Volgens het stadsbestuur 
wordt dit de nieuwe parel van Antwerpen-Noord. Het project zal 
uitgewerkt worden door Triple Living en Immobel. De werken 
starten in het najaar van 2022. Het stadsbestuur heeft hiervoor een 
budget van 13,7 miljoen vrijgemaakt.        FM

Vervang beton door groen
ANTWERPEN & DISTRICTEN – Het stadsbestuur wil de 
openbare ruimten vergroenen en heeft daarvoor 1 miljoen euro 
uitgetrokken. Ze wil hiermee openbare ruimten ontharden en ver-
groenen. Het is de bedoeling dat het regenwater op deze manier 
beter in de bodem kan filtreren en het voor iedereen aangenamer is 
om over straten en pleinen te kuieren. Vooral in de zomermaanden 
zal dat zorgen voor een aangenamere beleving. In elk district zijn 
10 projecten geselecteerd. Hierbij horen o.a. het Terloplein in 
Borgerhout, het Majoor Maelfaitplein in Hoboken, de Pulhoflaan 
in Berchem en de Bosuil in Deurne.      FM

Heraanleg druk kruispunt
BERCHEM – Het drukke kruispunt Grotesteenweg/Singel is 
al geruime tijd voorwerp van discussie. Er gebeuren regelmatig 
ongevallen en ook is er de laatste jaren een toenemende agressie 
van de bestuurders, met vaak ernstige gevolgen, waar te nemen. In 
het najaar zal dit kruispunt opnieuw aangelegd worden, zodat niet 
alleen de automobilisten, maar ook de voetgangers en de fietsers 
een veiligere infrastructuur krijgen. Het zal wel even aanpassen 
worden, want in het nieuwe ontwerp verdwijnt de afslag van De 
Singel naar de Grotesteenweg. Fietsers en voetgangers krijgen 
ook op elke hoek van het kruispunt zeer ruime opstelzones. De 
afslagbewegingen worden conflictvrij, m.a.w. wagens, voetgangers 
en fietsers zullen elkaar niet meer kruisen.       FM

Nieuw warmtenet
HOBOKEN – In Antwerpen stad en de districten wordt een warm-
tenet aangelegd vanaf maart met de bedoeling de CO2-uitstoot te 
verkleinen. Het uiteindelijke doel is Antwerpen klimaatneutraal te 
krijgen tegen 2050. In Hoboken worden de werken voor de aanleg 
van dit net gestart in maart op de Cockerillplaats, in de Louisalei, 
Hertoglei, Fodderiestraat, Harold Roshertstraat en Schroeilaan. FM

Winterzoektocht
HOBOKEN – Om alle leuke plekjes in Hoboken te leren kennen, 
stippelde het district een nieuwe fotozoektocht uit, gebaseerd op één 
van de vijf wandelingen van het wandelkaartje ‘Van park tot polder’. 
Als je antwoorden inzendt, maak je bovendien kans op een lekkere 
prijs. Een zoektocht is een gezellige manier om een wandeling te 
maken met het hele gezin, zeer aan te bevelen in deze coronatijden. 
Je leert te kijken naar details en je beleeft een ware ontdekkingstocht. 
De opdracht bestaat erin om de plaatsen te vinden die op de foto’s 
te zien zijn. De wandeling speelt zich voornamelijk in het centrum 
van Hoboken af. Deze winter wordt het Kuierpad gevolgd.       FM

Info: sportantenne.hoboken@antwerpen.be 

Steun aan lokale ondernemers
ANTWERPEN & DISTRICTEN – De stad Antwerpen steunt 
haar lokale ondernemers met het consumptiepakket. Zowat 16.000 
stadsmedewerkers ontvangen maximaal 300 euro om te besteden bij 
deelnemende Antwerpse ondernemingen en organisaties. Het gaat om 
een steunpakket van 4 miljoen euro dat stadsmedewerkers kunnen be-
steden tussen 2 april en 31 december 2021. Volgende ondernemingen 
uit Antwerpen en haar districten kunnen zich inschrijven: kleinhan-
delszaken, horeca, cultuurinstellingen en sportverenigingen.      FM

Info: antwerpenucoin.be/deelnemer 

MAZOUT
Twee  buren staan met elkaar te praten over de  diefstal van 
huisbrandolie uit hun tank.
Buur 1: Dat is nu de tweede keer in vier jaar!!!
Buur 2: Ik ben ook driemaal bestolen geweest op korte tijd, 
maar ik heb er iets op gevonden en sindsdien is er bij mij geen 
druppel olie meer gestolen. Ik heb namelijk een groot bord 
geplaatst met in grote letters ‘MAZOUT’ erop.
Buur 1: Ben jij helemaal gek geworden? Nu moeten ze zelfs 
niet meer zoeken ...
Buur 2: Dat klopt, maar ik heb dat bord boven de septische 
put gezet.

HUMOR
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• Fik Verbiest - Mensen zijn Media  

De triskelion 
van Mensen zijn Media

Organisaties die hun communicatie ter harte nemen, investeren veel tijd en energie in hun beeldmerk of logo. In 2014 brachten we onze 
magazines Periodiekske en De Passant samen in een nieuw bedrijf. De zoektocht naar een naam en huisstijl werd een lang en boeiend 

proces, dat veel verder leidde dan we aanvankelijk konden vermoeden. 

‘Mensen zijn Media’, een naam met een 
dubbele betekenis

Moderne technologische ontwikkelin-
gen zorgen ervoor dat zowel tekst als 
beeld razendsnel kunnen worden 
uitgewisseld. Wie een smart-
phone heeft, kan met enkele 
klikken een filmpje door-
sturen naar om het even 
welke nieuwsredactie. 
Ieder mens is een po-
tentieel verslaggever 
van wat er in onze 
samenleving gebeurt. 
Ieder mens is ‘een me-
dium’. 

De spirituele betekenis van 
medium reikt echter veel verder 
dan ‘een kanaal dat informatie doorgeeft’. 
Wat mensen zeggen, doen en laten zorgt 
ervoor dat er positieve of negatieve energie 
stroomt. Kortom, de manier waarop we in 
het leven staan, schept afstand of verbon-
denheid en zorgt voor verdriet of geluk. 

De naam ‘Mensen zijn Media’ en de slagzin 
‘gelukkig verbonden’ formuleren glashelder 
dat we meer geluk en verbondenheid willen 
realiseren door mensen bewust te maken 
van de impact van hun manier van denken 
en leven, maar welk beeld kon deze missie 
ondersteunen?

De triskelion, een geschenk uit de hemel

We vulden ons beeldmerk aan met afbeel-
dingen van de aarde, yin-yang, ... Niets 
voldeed tot de triskelion tweemaal na elkaar 
mijn pad kruiste. Onze grafisch ontwerpster 
verraste me met een broeksriem, waarvan 
de gesp een triskelion is. Nauwelijks twee 
weken later nodigde een ander teamlid me 
uit in een restaurant waar een levensgrote 
triskelion op een smeedijzeren poort prijk-

te. Toen pas drong tot me door dat dit de 
perfecte vorm was waarin we de kleuren van 
onze magazines en ons distributiebedrijf 
konden integreren in een mooi logo. 

Een perfecte combinatie van kleu-
ren en vorm

Naast het blauwe logo 
van het Periodiekske 
kozen we bewust een 
rode kleur voor De 
Passant. Kleuren die 
symbool staan voor 
respectievelijk water 
en vuur, liberalisme 

en socialisme, vrijheid 
en solidariteit ... en geluk 

en verbondenheid. Hoewel 
water vuur blust en vuur water 

doet verdampen, kan hun combinatie ook 
energie opleveren. 

Ook het combineren van liberalisme en 
socialisme, van vrijheid en solidariteit is 
een uitdaging die veel energie in onze sa-
menleving pompt. Waar vrijheid een heel 
persoonlijke aangelegenheid is, vergt soli-
dariteit een inperking van die vrijheid ten 
voordele van het welbevinden van de groep. 
Hetzelfde geldt voor geluk en verbonden-
heid. Individueel geluk gaat vaak ten koste 
van verbondenheid, terwijl een overmatige 
verbondenheid met anderen afbreuk kan 
doen aan je individuele geluk. Door voort-
durend te proberen om je eigen geluk in 
harmonie te brengen met het welzijn van de 
mensen waarmee je samenleeft, ontwikkel 
je een gezonde persoonlijkheid. Meer zelfs, 
geluk en verbondenheid versterken elkaar!

De triskelion: onverzettelijkheid en vrij-
heidszin

‘Tris-kelion’ stamt uit het Oudgrieks en be-
tekent letterlijk ‘drie benen’. Hoe men de 

afbeelding ook draait, zij zal nooit knielen 
en daarom staat de triskelion voor onverzet-
telijkheid en vrijheidszin. In Europa is het 
de basis voor de vlag van Sicilië, het eiland 
Man en Bretagne. 

De triskelion: universeel in tijd en ruimte 

De triskelion is een wereldwijd oeroud 
symbool dat gebruikt werd in heel wat 
culturen van de Aboriginals tot in Tibet. 
Waar de christenen verwijzen naar Vader, 
Zoon en Heilige Geest, duidt de veel ou-
dere Keltische traditie op de weg die ieder 
mens dient te doorlopen. De onderwereld 
of Annwn, met als kosmisch symbool de 
maan. Vervolgens Abred of de periode van 
beproeving in het stoffelijke bestaan, met 
als kosmisch symbool de aarde. De geheel 
ontplooide geest of Gwynvyd is onze uitein-
delijke lotsbestemming. Het is de toestand 
van liefde met als kosmisch symbool de zon. 

De hemel op aarde maken we samen

Water en vuur, geluk en verbondenheid 
combineren doen we hier en nu, op deze 
aarde. Als derde kleur kozen we daarom 
lentegroen: het symbool van het ontluiken-
de, nieuwe leven. Water, vuur, aarde en het 
wonder van de fotosynthese zorgen ervoor 
dat we hier en nu gelukkig verbonden kun-
nen leven. Laten we daar samen verder werk 
van maken!
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• Fik Verbiest - Mensen zijn Media  

Ken je onze webshop al?
Neem een kijkje op mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei gadgets die geluk en verbondenheid uitstralen. 
Bovendien kan je er donaties vanaf 5 euro registreren. 

Geen onlinespecialist? 
Je kan je bijdrage ook overmaken op rekeningnummer BE12 4074 0677 0192 op naam 

van Mensen zijn Media met mededeling “gelukkig verbonden”. 

Alle inkomsten van de shop ondersteunen de werking van Mensen zijn Media en 
dragen zo bij aan interessante magazines met waardevolle inhoud. 

We kunnen je niet genoeg bedanken!

mensenzijnmedia.be/winkel

# g e l u k k i g v e r b o n d e n  # m e n s e n z i j n m e e r

Steun ons
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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

Raakt de vrijheid van communicatie
 ooit gewaarborgd online?

“Zijn we zo gek de sociale netwerken te laten beslissen over onze vrijheid van informatie?” Die openingsvraag uit een Palabijdrage in 
2010 is brandend actueel nu Twitter, Facebook en andere sociale media een Amerikaans president hebben gebannen.

Op 5 januari 2021 liet de Amerikaanse pre-
sident de honden los op het Capitool, een 
primeur. In de nasleep van die bestorming 
beslisten Twitter, Facebook en andere sociale 
media om Trump te bannen van hun netwer-
ken. Velen achten die beslissing verdedigbaar 
om geweld te voorkomen en de democratie 
te beschermen.

De ongezonde machtspositie van Twitter, 
Facebook, Alphabet …

De wereld beleefde zo een tweede primeur. 
Hier beslisten privébedrijven collectief om 
de communicatie van de president stil te 
leggen. Onweerlegbaar bewezen zij effec-
tief de macht te bezitten om een verkozen 
politicus te doen zwijgen. Al vele jaren wordt 
er gewaarschuwd voor hun ongezonde maat-
schappelijke machtspositie.

Zo schreef Pala in 2010 over Keizer Face-
book

“Zijn we zo hard op ons hoofd gevallen dat 
we onze vrijheid van communicatie inle-
veren bij Facebook en andere zogenaamde 
sociale netwerksites? Zijn we zo gek deze 
nieuwe almachtige keizers te laten beslissen 
over wat wel en niet mag in het samenle-
vingsverkeer?” …

“Deze netwerksites zijn meer en meer de 
rivieren waarlangs onze samenlevingen het 
maatschappelijke verkeer organiseren … Het 
zijn intussen immens belangrijke publieke 
ruimten … Dan is het wel onbegrijpelijk dat 
we van hen beperkingen zouden aanvaarden 
op het vrije verkeer van communicatie die 
we nooit zouden aanvaarden op onze echte 
stromen, rivieren en wegen.” …

“Ze vervullen, net als echte rivieren en 
wegen, een publieke functie. Dus kan het 
niet dat zij het absolute recht verwerven om 
autocratisch te beslissen wie zich wel en wie 
zich niet op deze wegen mag bewegen, dit 
laatste zelfs zonder dat daar enige uitleg voor 
verschuldigd zou zijn. Met andere woorden, 
het is nonsens dat een privébedrijf mag vast-
leggen wie wel en niet mag varen op de rivier. 
Dat recht komt de samenleving en de door 
haar democratisch gelegitimeerde overheid 
toe.” …

“Mogen sociale netwerksites zich ontwik-
kelen tot de dominante publieke ruimte 
- waarin het maatschappelijke debat en dus 
de democratie zich afspeelt - en die publieke 
functie privatiseren? Kunnen zij met andere 
woorden de publieke ruimte inpalmen en 
uitoefenen als privaat bezit? Mogen ze daar-
van dan een marktplaats maken?”

Mag de publieke ruimte online geprivati-
seerd?

Het is storend en zelfs stupide dat democra-
tieën al meer dan een decennium weigeren 
om die ongezonde en zelfs onaanvaardbare 
situatie onder ogen te zien. Het is hun plicht 
om de vrijheden en rechten van mensen en 
samenlevingen effectief te beschermen. Zij 
kunnen niet toestaan dat, zoals verwoord in 
de Palaopvolgbijdrage E-prikkeldraad en de 
herovering van de digitale commons (2017), 
“Internet, de vrucht van openbaar initiatief 
en publieke inspanningen, en geconcipieerd 
als een open netwerk, gekoloniseerd geraakt 
door privébedrijven …”

“De samenlevingen en hun legitieme overhe-
den hebben zich het vrije en publieke internet 
laten ontglippen. Het dreigt de zoveelste 
mishandelde commons in de geschiedenis te 
worden … tenzij de samenleving het eindelijk 
tijd vindt het publieke karakter van internet 
primordiaal te herstellen. Dat moet om de 
openheid en betrouwbaarheid te herstellen 
en te garanderen; en om monopolistische en 
manipulatieve machtsposities te verhinderen.”

Digitale democratie is nog steeds geen pri-
oriteit

In 2021 is het besef over wat er op het spel 
staat ongetwijfeld gegroeid, maar het blijft 
uiterst onzeker of samenleving en politiek 
de vrijheid van het digitale maatschappelij-
ke verkeer en van de online publieke ruimte 
- intussen uitgegroeid tot de belangrijkste - 
eindelijk zullen herstellen en garanderen. Hoe 
onbegrijpelijk ook is de digitale democratie 
nog steeds geen echte prioriteit, zelfs niet na 
de bezetting van het Capitool.

• Dirk Barrez - pala.be
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KOOPT

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                   (1-6)

• Te koop: modern bruin lederen salon: 1-zit + 2-zit, wegens aankoop  
relaxzetel, prijs: 150,00 euro, gsm 0474 40 42 77.

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

• Kapster aan huis. Als de coronamaatregelen het toelaten. Uitsluitend 
knippen - 0475 35 94 70.

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

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

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

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

p e r s o n e e l

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

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

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

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

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

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

EVENTUEEL MET INBOEDEL

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN 
VAN ZOLDER TOT KELDER. Toch geen probleem!!!

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

i m m o
• Te huur: MAGAZIJN 4,5m x 8 meter met grote inrijpoort in Hoboken, 
Moretusburg, vrij 1 mei 2021, tel. 0495 228 444.                          (3-4)

• Te huur gezocht: staanplaats voor mobilhome 7 meter lang, omgeving 
Mortsel, 0479 86 42 37.

Biokapsalon-verelax.be

a l l e r l e i

Op regelmatige basis plaatsen en 
ophalen van foodtrucks 
in Centrum Antwerpen. 
Minimum rijbewijs BE vereist

Info of interesse?
Contacteer Bart Van Bouwel 0497 54 90 58

Op regelmatige basis plaatsen en 
ophalen van foodtrucks 
in Centrum Antwerpen. 
Minimum rijbewijs BE vereist

Info of interesse?

GEZOCHT
Flexi job - Transport



40 41

• Dat wat door iedereen, altijd en overal geloofd wordt, heeft 
veel kans om onwaar te zijn.
Paul Valéry

• Eenvoudige ideeën ontspruiten alleen uit ingewikkelde 
geesten.
Rémy de Gourmont

• Ik wou dat mijn ziel ramen had, zodat je mijn gevoelens 
kon zien.
Artemus Ward

• Op het einde komt alles in orde en als het niet in orde is, 
dan is het niet het einde.
John Lennon

• Het is zonder twijfel een ongelooflijk voordeel nooit iets 
te hebben gedaan, maar je mag natuurlijk niet overdrijven.
Antoine de Rivarol

• Dat was de goede oude tijd - ik was zo ongelukkig toen.
Claude Carloman de Ruthière

• Jammer genoeg bestaat moed al te dikwijls uit gelijke delen 
whisky en water.
Douglas Meador

• Een concentratiekamp is een kooi waar dieren mannen be-
waren.
Don Quinn

• Eén van de redenen waarom computers meer werk ver-
richten dan mensen is dat zij nooit moeten stoppen om de 
telefoon te beantwoorden.
Ollie M. James

• Kinderen en horloges moeten niet voortdurend opgewon-
den worden - je moet ze laten lopen.
Jean Paul

• Soms is een fiere houding alleen maar het gevolg van een 
stijve nek.
Eberhard Seybold

• Het achterste van een vrouw is niet gemaakt voor een broek.
Coco Chanel

• Een grote fout die intelligente mensen maken, is weigeren 
te geloven dat de mensen zo idioot zijn als ze eruitzien.
Claudine de Tencin

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

Zijn onze woningen te duur?
Verdubbeling

De sterke stijging van de wo-
ningprijzen heeft vorig jaar de 
overwaardering van de vastgoed-
markt bijna doen verdubbelen. In het 
jaarverslag van de Nationale Bank 
lezen we dat de woningprijzen in de 
eerste negen maanden van 2020 tot 
5,2 procent stegen.  De eerste golf 
van de epidemie en de onzekerheid 
over de economie heeft het aanbod 
van woningen licht doen dalen, maar 

de vraag bleef zeer hoog. Bij een dergelijke marktsituatie is het 
normaal dat de prijzen stijgen. Tegelijkertijd is de prijsstijging 
opmerkelijk. Het inkomen van de gezinnen is immers amper 
of zelfs niet gestegen en het Vlaams Gewest heeft de fiscale 
aftrekbaarheid van hypothecaire kredieten afgeschaft.  Dat zijn 
elementen die de stijging van de vastgoedprijzen had moeten 
afremmen.

Rentedaling

Volgens de gouverneur van de Nationale Bank, Pierre Wunsch, 
heeft het monetair beleid bijgedragen tot de stijging van de 
woningprijzen. De rentedaling heeft een bijzonder grote im-
pact gehad. De banken hebben in 2020 wel minder leningen 
verstrekt die groter zijn dan 90 procent van de waarde van de 
gekochte woning.

Overwaardering nuanceren

Volgens de Nationale Bank is, tijdens de eerste negen maanden 
van 2020, de overwaardering van de Belgische vastgoedmarkt 
gestegen naar 13,5 procent, bijna dubbel zoveel als in 2019. 
“Toch moeten we deze ‘zogezegde’ overwaardering als vastgoe-
dexperten nuanceren”, zegt Naranjo Decamps van habicom.  “Al 
jaar en dag wordt er gesproken over een overwaardering van ons 
vastgoed, maar wat blijkt: toch stijgen de vastgoedprijzen jaar 
na jaar. De enige momenten dat de prijzen spectaculair gedaald 
zijn, de vorige 100 jaar, was tijdens de twee wereldoorlogen. We 
blijven Belgen en die worden geboren met een (eigen) baksteen 
in hun maag”, zo besluit Naranjo.

• 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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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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Ikaria wordt ook wel ‘het eiland waar mensen vergeten te sterven’ 
genoemd. Het is één van de Blauwe Zones, vijf geografische zones 
verspreid over de wereld waar mensen volgens de statistieken langer en 
gezonder leven dan elders. Niet alleen dat, ze leven er ook gelukkiger. 
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Ikigai
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. 

In het spoor van ikigai reisde radiojournaliste Christina Van Geel naar het Griekse eiland Ikaria waar gemiddeld 
een op drie inwoners ouder wordt dan 90. Tussen de golven van de Egeïsche zee, de keien op het strand en de warmte 
van de mensen zocht ze sporen die ons kunnen helpen zinvoller te leven. Die sporen legde zij op haar beurt voor aan 
een panel van zeven wijzen: filosofen Alicja Gescinska en Johan Braeckman, muzikant Stef Bos, gelukambassadeur 
Leo Bormans, oprichter van het Fonds GavoorGeluk en ex-topman van de Palmbrouwerij Jan Toye, directeur van 

de Bond zonder Naam Anniek Gavriilakis en psychiater Dirk De Wachter.

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

‘Waarvan hou je?’, ‘Waarin ben 
je goed?’, ‘Wat heeft de wereld 

nodig?’ en ‘Welke meerwaarde 
haal je er zelf uit?’ Dat zijn de vier 

vragen die je helpen bewust te 
worden van je ikigai. 

Christina, wat voerde jou naar Ikaria?

Ikaria wordt ook wel ‘het eiland waar mensen vergeten te 
sterven’ genoemd. Het is één van de Blauwe Zones, vijf 
geografische zones verspreid over de wereld waar mensen 
volgens de statistieken langer en 
gezonder leven dan elders. Niet 
alleen dat, ze leven er ook geluk-
kiger. Dat heeft te maken met 
de gezonde lucht die de mensen 
er ademen, het pure en onbe-
werkte voedsel dat ze eten, de 
regelmatige lichaamsbeweging 
en een sterk sociaal vangnet, 
maar zelf noemen de bewoners 
van de Blue Zones nog een ander 
belangrijk facet: een helder besef 
van wat echt telt in hun leven 
en de wil en de durf om er ook 
naar te leven. Wat echt telt in je leven, waarvoor je opstaat 
‘s ochtends, dat is je ikigai. Het eiland Ikaria heb ik leren 
kennen als een plek waar mensen niet vergeten te leven.

Je ikigai is hetzelfde antwoord op vier verschillende 
vragen?

Dat klopt: ‘Waarvan hou je?’, ‘Waarin ben je goed?’, ‘Wat 
heeft de wereld nodig?’ en ‘Welke meerwaarde haal je er 
zelf uit?’. Dat zijn de vier vragen die je helpen bewust te 
worden van je ikigai. Doe de oefening even voor jezelf. 
Neem een pen en een blaadje papier, en teken vier cirkels 
die elkaar in het midden snijden. In de eerste cirkel schrijf 

je die dingen op waarvan je houdt, die je blij maken. Graaf 
maar diep, maak het jezelf niet te gemakkelijk. Schrijf bij-
voorbeeld niet ’mijn kat’, maar wat het dan precies is aan 
de kat waarvan je blij wordt: haar warmte, haar vriend-
schap, haar zelfredzaamheid? In de tweede cirkel noteer 

je je talenten, de dingen waarin 
je goed bent. Wees eerlijk en 
niet te bescheiden. Ben je goed 
in luisteren, in sturing geven, in 
genieten, in ongeduldig zijn? De 
derde cirkel vraagt je hoe jij de 
wereld mooier en beter maakt. 
Dat zit vaak in kleine dingen: 
een glimlach, een vriendelijk 
gebaar, vrijwilligerswerk, een po-
sitieve attitude, we hoeven niet 
allemaal Moeder Theresa’s te 
zijn. We onderschatten vaak de 
positieve impact die we kunnen 

hebben op mensen en de wereld rondom ons. De vierde 
cirkel ten slotte vraagt wat jij hiervoor zelf in return krijgt. Je 
kan dat uitdrukken in geld, maar ook in appreciatie. Word 
je gewaardeerd, gehoord, gezien? Hoe kan je je ikigai in de 
wereld zetten op een manier die impact heeft? Daar waar 
de cirkels elkaar snijden, daar ligt je ikigai.

Is ikigai na bijvoorbeeld ‘zen’, ‘mindfulness’ en ‘hygge’ 
niet het zoveelste modewoord voor mensen met veel tijd?

Ik geloof dat een scherper bewustzijn van je ikigai - wat 
echt telt voor jou - eerder voorkomt dat je je tijd verspilt 
aan dingen die er eigenlijk niet toe doen of die je niet ge-

42



44

• TV - Mensen zijn Media 

‘In het spoor van ikigai’ van Chris- 
tina Van Geel werd uitgegeven bij 
Uitgeverij Vrijdag en kost 19,95 
euro. Wil je kans maken op een 
gratis exemplaar? Stuur dan snel 
een mail met je gegevens naar 
joyce@mensenzijnmedia.be. Win-
naars worden persoonlijk verwittigd.

lukkig maken. Je wil op je sterfbed toch niet 
geconfronteerd worden met een leven dat 
je helemaal niet had willen leiden! Dat lijkt 
mij geen modegril. Wie ben ik, wat vind 
ik belangrijk, wat kan en wil ik betekenen? 
We zijn het onszelf en onze korte levens 
verplicht vind ik, om daarbij af en toe stil 
te staan. Daaraan wil ik graag de nodige 
tijd besteden.

Vertrekt ikigai niet wat te veel uit het ‘ik’? 
We hebben toch geen nood aan nog meer 
individualisme?

Dat is nu net het mooie. Er is niets ikkigs 
aan ikigai. Die derde vraag: ‘wat heeft de 
wereld nodig’, verplicht je om telkens de 
beweging naar buiten te maken. Hoe ver-
houd jij en wat je doet zich tot de anderen. 
Het dwingt je om je plaats te zien en te 
vinden in het grotere geheel. Ik ben net 
terug van een reis door Zuid-Afrika, ikigai 
sluit mooi aan bij de Ubuntugedachte die 
ook Nelson Mandela zo genegen was: ik 
ben omdat wij zijn. Je kan jezelf niet los zien 
van de anderen. Ikigai plaatst jouw passie 
en talent altijd in verhouding tot de wereld 
rondom je. 

Welke sporen naar ikigai of een zinvoller 
leven vond jij op Ikaria?

Waarom vinden wij het in Vlaanderen vaak 
zo lastig om tijd en aandacht te besteden 
aan wat echt telt? Met die vraag ben ik naar 
Ikaria gereisd. Door de vele gesprekken met 
de eilandbewoners, en door zelf heel bewust 
te zijn en te voelen heb ik op het eiland 
sporen gevonden die ons kunnen helpen 
zinvoller te leven: verbondenheid, vrijheid, 
mildheid, eenvoud, tijd en autonomie, oude 

waarden, die in onze snelle en jachtige le-
vens met focus op bezit en succes wel wat 
ondergesneeuwd zijn geraakt.

Die waarden komen ook sterk naar voren 
in onze christelijke traditie? 

Klopt, Jezus Christus is er ooit wereldbe-
roemd mee geworden. Later is de eenvoud 
die hij predikte jammer genoeg vervan-
gen door kerkelijke machtsstructuren, de 
verwondering door bovenmenselijke mira-
kels, de mildheid door boetedoening en de 
vrijheid door celibataire gehoorzaamheid, 
maar ook hij spoorde ons aan ons te rich-
ten op wat echt telt in het leven, los van 
wat farizeeërs en Romeinse keizers daar-
van dachten. Hij spoorde ons aan onszelf 
graag te zien en aandacht te schenken aan 
de dingen die voor ons belangrijk zijn. 

Dirk De Wachter merkt op dat we in onze 
zoektocht naar zingeving de laatste tijd 
steeds vaker een beroep doen op begrip-
pen uit andere culturen, hoe komt dat 
volgens jou?

Misschien omdat vele oude instanties aan 
gezag hebben ingeboet. De staat, de kerk, 
de school, de jeugdvereniging, … Vroeger 
bevestigden al die instanties elkaar. Ze ston-
den voor een waardenpatroon dat je niet ter 
discussie hoorde te stellen. Dat gaf toch een 
zekere rust, een kader dat er nu niet meer is. 
Wij moeten naar de waardenshop en daar 
moeten we zelf onze keuzes maken. We 
moeten het allemaal opnieuw uitvinden. 
Er zijn geen handvatten meer. Een con-
cept als ikigai, met zijn vier vragen naar 
wat zin geeft aan jouw leven, kan een nieuw 
handvat zijn. Het kan een houvast zijn in je 
zoektocht naar de zin van jouw persoonlijke 
leven. 

Je besteedt in je boek ook ruime aan-
dacht aan het nieuwe buurtmodel van 
Triamant?

Triamant creëert en managet levendige 
buurten met jonge starters, vlotte veertigers, 
alleenstaanden, mensen met een beperking, 
actieve senioren, ... De intentie van Tria-
mant is leven toe te voegen aan de jaren en 
jaren aan het leven. Zo willen ze van elke 
site een man-made blue zone maken. Ikigai 
speelt daarbij een belangrijke rol. Triamant 
is onder meer gevestigd in Geluwe, Ronse 
en Haspengouw. Ik heb een van hun buur-
ten bezocht, er wordt veel aandacht besteed 
aan wat de bewoners graag en goed doen, 
waarmee ze een meerwaarde kunnen bete-

kenen en waaruit ze voldoening halen, wie 
ze zijn, aan hun ikigai met andere woorden.

Ook autonomie draagt men er hoog in 
het vaandel?

Klopt, je kan voor een ander niet beslissen 
wat hij of zij als zingevend ervaart. Men-
sen houden er tot op zeer hoge leeftijd de 
touwtjes van hun leven zelf in handen. 
Wat doe je graag, welke zijn je talenten, 
wat is belangrijk voor jou? Heb je zin om 
er binnen Triamant iets mee te doen? Dat 
zijn vragen waarmee ze heel erg bezig zijn. 
Veel mensen reageren dan verrast: ‘Mag 
dat? Kan dat? Graag dan!’ Het is allemaal 
een kwestie van aandacht geven en ruimte 
laten voor initiatief. Het antwoord zit in 
hen. Wie ze zijn en waarvoor ze staan, die 
aanzet geven ze zelf. De kunst is om dat te 
spotten, er alert voor te zijn en vervolgens 
de passie en de talenten van deze mensen 
in te zetten in hun omgeving.

Vrees je niet dat Ikaria door die extra aan-
dacht slachtoffer wordt van haar eigen 
succes?

Ikaria heeft mij geholpen om mijn eigen 
ikigai scherper te zien, maar Ikaria is geen 
wondereiland waar je het geluk opraapt 
als goudklompjes tussen de keien op het 
strand. De sporen naar ikigai die ik op 
Ikaria vond, kan je gerust ook op andere 
plekken ervaren. Mijn boodschap is niet om 
het leven van de Ikarioten te ‘copy-pasten’ 
en al zeker niet om met zijn allen op iki-
gai-bedevaart te gaan naar Ikaria. Je bewust 
worden van je ikigai vraagt vooral veel zelf-
onderzoek. Onder welke omstandigheden 
en waar je dat onderzoek uitvoert, bepaal 
je zelf. Het is een onderzoek dat je ook niet 
zonder risico doet, want wat je ontdekt, kan 
confronterend zijn, een uitnodiging om het 
anders aan te pakken, maar beter het stofje 
in je oog zien zitten dan blind door het 
leven te gaan, niet?



44 45

Verkoop gestart

Ontdek het aanbod bij een persoonlijke afspraak

Tel.: +32 (0) 479 100 200 | verkoop@edwardshof.be

Meer info via www.edwardshof.be

Koop hier aan 

6% BTW
i.p.v. 21% BTW*

*indien u voldoet aan voorwaarden

HAROLDAGEN OP 
19, 20 EN 21 MAART

VROEGBOEKKORTING 
OP ZONWERING 

EN VOORZETROLLUIKEN
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

VOORJAARSACTIES
BIJ AANKOOP 

VAN EEN 
SECTIONALE POORT 

GRATIS MOTOR! Een professionele website of webshop tegen 
een betaalbare prijs!

Speciaal voor KMO’s en zelfstandigen.

Een functionele website of webshop die meer klanten 
aantrekt!






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

mailtje naar info@web-amigo.com

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

Toe aan een nieuwe website 
of webshop?of webshop?
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k i j k  o m h o o g

Heldere planeten in maart
Mercurius staat te laag boven de horizon 
om deze planeet te kunnen waarnemen.

Ook Venus is deze maand niet te zien.

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

Jupiter en Saturnus vinden we laag boven 
de oostelijke horizon in de ochtendsche-
mering. Saturnus staat ten westen (rechts) 
van Jupiter. Deze laatste is de helderste van 
dit tweetal.

Begin van de lente

Op dinsdag 1 maart begint de weerkundige 
lente. De meteorologen houden er een an-
dere telling op na dan de astronomen. De 
sterrenkundige lente begint op het moment 
dat de zon loodrecht boven de evenaar staat 
(zie 20 maart). In de weerkunde gaat men 
ervan uit dat er vanaf maart al voldoende 
veranderingen in temperatuur en neerslag 
zitten om over lente te kunnen praten. Bo-
vendien is het gemakkelijker om statistische 
vergelijkingen te maken voor seizoenen die 
op de eerste dag van de maand beginnen.

De maan en planeten als wegwijzer

Op zondag 14 maart om 19.15h is het mis-
schien mogelijk om bij helder weer de zeer 
smalle maansikkel te vinden laag boven de 
westelijke horizon. Het is dan 32 uur na 
nieuwemaan en de maan is slechts voor 2% 
verlicht.

Op vrijdagavond 19 maart staan de maan 
en Mars in het sterrenbeeld Stier (Taurus). 
De helderste ster van de Stier is Aldebaran. 
Als je goed kijkt, valt de oranjerode tint 
van deze ster op. Het gaat in dit geval over 
een zogenaamde Rode Reus, die zowat 300 
keer groter is dan onze zon. Mocht ze op de 
plaats van de zon staan, dan zouden Mercu-
rius en Venus zich binnen de ster bevinden. 
Zo’n Rode Reus vormt het eindstadium 

van een sterrenleven - hetzelfde lot dat 
ook onze zon beschoren is (over 5 miljard 
jaar!). Rond 19.15h staat Mars 2 graden ten 
noorden van de maan (viermaal de schijn-
bare maandiameter erboven). Rond 20.15h 
staan Aldeba-
ran, de maan 
en Mars op één 
lijn: Aldebaran 
linksonder de 
maan, Mars 
er rechtsbo-
ven. Alhoewel 
Mars ook een 
oranjerode tint 
heeft, is er toch 
een verschil 
te merken: de 
ster twinkelt. 
Door de be-
weging van de 
luchtbelletjes 
in onze atmosfeer (luchtonrust of turbu-
lentie) lijkt het kleine lichtpuntje van een 
ster zich telkens te verplaatsen en zo te flik-
keren. Een planeet daarentegen toont een 
stabieler beeld, want het planetenschijfje is 
groter dan het lichtpuntje van een ster en 
ook groter dan de bewegende luchtbelletjes, 
een kleine verschuiving merken we niet op.

Op zaterdag 20 maart om 9.37h is het de 
lente-equinox: dit betekent zoveel als “ge-
lijke nacht”. De duur van nacht en dag is 
dan over heel de aarde gelijk. Dit fenomeen 
doet zich voor wanneer het middelpunt van 
de zonneschijf door het lentepunt gaat. De 
zon trekt dan van zuid naar noord door het 
evenaarsvlak van de aarde. Of met andere 
woorden: de astronomische lente begint. 
Voor de berekening van de paasdatum ge-
bruikt de Gregoriaanse kalender niet deze 
(variabele) datum voor het begin van de 
lente, maar een vaste datum namelijk 21 
maart.

In de nacht 23 maart op 24 maart om 1h 
staat Mars 7 graden ten noorden van Al-

debaran (Stier). Het is beter dit wat eerder 
te bekijken als beide nog wat hoger aan 
de hemel staan. Zie ook de opmerking bij 
19 maart, hoe lager boven de horizon, hoe 
sterker sterren twinkelen.

Op vrijdag 26 maart om 2.45h staat de 
maan 3.5 graden ten noorden van Regulus, 
helderste ster van de Leeuw (Leo).

Zomertijd: op zondag 28 maart om 2h 
zetten we de klok een uur vooruit naar 3h. 
De beslissing van de Europese Unie om de 
omschakeling af te schaffen vanaf oktober 
2021 loopt blijkbaar om bekende redenen 
vertraging op.

Op zondag 28 maart om 20.48h is het vol-
lemaan, dit is de eerste vollemaan na 21 
maart, dus valt Pasen op de eerstvolgende 
zondag: 4 april.

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 links: de maan - Jupiter en Saturnus 
- Mars - Foto rechts: sterrenbeelden 19 maart
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N a @ p e n

1
7
5 Gascrisis

Dit thema staat dichter bij uw bed dan u vermoedt. Het 
huis-, tuin- en keukengebruik van energie, het huishoude-
lijke energieverbruik dus, bedraagt 25% van de nationale 
energieconsumptie. 74% daarvan wordt aangewend om 
het huis te verwarmen. Energie wordt vooral opgewekt 
door de bekende bronnen: in volgorde gas, gasolie en elek-
triciteit. Aan de kop van het peloton staat gas met 47%. 
Dat betekent dat de Belg nog altijd zijn potje kookt op 
aardgas, zijn badwater en radiatoren opwarmt met een 
geiser of een gasketel. Precies dat aardgas staat nu op de 
probleemlijst. Vraag het maar aan de Nederlanders.

Waar komt ons aardgas vandaan? 45% van het Belgische 
gas komt uit Nederland. Tot vorig jaar was die invoer nog 
in stijgende lijn. Noorwegen is goed voor 33%, Qatar, 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk elk voor zowat 7%. 
Het komt ons land vooral binnen via stalen pijpleidingen, 
onder de grond of de zeespiegel, waarin het gas in samen-
gedrukte of vloeibare vorm circuleert. In Zeebrugge leggen 
ook wel gastankers aan. Aardgas is een fossiele brandstof. 
Het is geen hernieuwbare bron van energie, zodat ooit de 
gasreserves uitgeput raken. Een wereldwijd economisch 
en geopolitiek probleem zou dan de kop opsteken. Dat 
de oorlogen in Syrië draaien rond een gaspijplijn en dat 
de VS en Rusland nauwlettend de gasvoorraden in het 
oog houden, is geen staatsgeheim. Ze zetten politieke en 
zelfs militaire stappen, om zichzelf van een energierijke 
toekomst te verzekeren. Energie staat voor macht en eco-
nomische welvaart.

Enkelen van ons herinneren zich de oliecrisissen van 1973 
en 1979. Onrust in het Midden-Oosten leidde tot een on-
geziene prijzenslag en zelfs een olieboycot. De hele wereld, 
afhankelijk van olie om de economie te laten draaien, werd 

gegijzeld. België ontkwam niet. Er volgden zes autoloze 
zondagen en rantsoenering aan de benzinepomp. Nood-
lijdende bedrijven zorgden voor groeiende werkloosheid. 
En nu komt het: weldra zitten we misschien volop in een 
gascrisis. In Groningen, hét gaswingebied van Nederland 
ontstonden aardbevingen door gaswinning. Aardgas zit 
onder hoge druk opgesloten in een poreuze zandsteenlaag 
ongeveer drie kilometer diep, onder een dikke ondoor-
dringbare zoutlaag. De druk in de zandsteenlaag neemt 
af door gaswinning. Hierdoor wordt de aardlaag onder het 
gewicht van het bovenliggende gesteente ineengedrukt. 
Dat veroorzaakt spanningen en bevingen, in Groningen 
geregeld tot bijna 4 op de schaal van Richter.

Sinds 2013 komen de Groningers al dan niet met stress-
gerelateerde gezondheidsklachten op straat. Wie vergoedt 
de vaak onherstelbare schade en compenseert de waar-
devermindering van de huizen? Aanhoudend protest en 
een politieke crisis. De Nederlandse regering sloot enkele 
gaswinningsgebieden en besliste in maart 2018 een einde 
te stellen aan de aardgaswinning in Groningen, uiterlijk 
in 2030. Nederland zal nauwelijks nog gas produceren en 
zeker niet uitvoeren. De eerste conversieprojecten waar 
men overschakelde naar andere energiebronnen vielen erg 
tegen: de techniek, het draagvlak, de kosten. Omelet bak-
ken op ons eigen Belgische gasvuurtje? Ook wij staan voor 
onnoemelijke problemen. Vinden wij een andere aardgas-
leverancier? Wordt gas duurder? Zullen op termijn ook 
onze gasketels en gasfornuizen moeten verdwijnen? Wees 
waakzaam als een waakvlam.

• Marc van Riel

“Een idee is een soort gas: het hangt in de lucht en je snuift er wat van op.”

(Louis Paul Boon)
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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

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

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

Flor Alpaertsstraat 14R  •  2600 Berchem
03 440 68 25

info@cdsnv.be  •  www.cdsnv.be

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

 

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

va
km

an
sc

ha
p 

si
nd

s 
19

60

Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1 6/01/21   10:26
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

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

0800 14 689 

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

tijdens het weekend van 10 tot 20 uur. 

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

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

Els De Schepper
Cultuur in vreemde tijden

Gelukkig
gezond
Muggenafweer

Filmpassant
Tenet 

Stilstaan is achteruitgaan
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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

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

ZE ZIJN ER WEER: 

DE NIEUWE WONINGEN!

WEES ER SNEL BIJ!

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60



ZONWERING

€100 KORTING PER SCREEN TOT €2000 CASHBACK

TOT -10%GRATIS MOTOR TWV €300


