
Els de Schepper
“Het komt goed, we weten alleen niet wanneer.”

M A R T E N  T O O N D E R

Maak kennis met Tom Poes
en Ollie B. Bommel

D E  F I L M P A S S A N T

Tenet -
Stilstaan is achteruitgaan

R E G U L A  Y S E W I J N

Taarten als ode
aan Britse tradities

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N   •   W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R a p r 2 0 2 1
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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!

Interesse?  

MAAK EEN AFSPRAAK  

 op www.hemixveer.be  

of bel 03/260 95 60

www.hemixveer.be   verkoop@vooruitzicht.be
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De  perfecte mix van wonen, werken, winkelen, 
ontspanning én groen maken van Zilverkwartier 
jouw ideale thuis.

Check ons aanbod op:
WWW.ZILVERKWARTIER.BE

INFO & VERKOOP : 03 232 54 00

1840M2

DAKTUIN

6’ ANTWERPEN 
RING

1, 2 EN 3 SLPK.
VANAF €198.000

RUIME
LEEFTERRASSEN

10’ ANTWERPEN 
CENTRUM

* Indien u voldoet aan alle wettelijke voorwaarden.

NU 6% BTW*
(ipv 21%)

MAAK EEN
AFSPRAAK

ZILVER
KWAR
TIER

Seldersoep
Cordon bleu met

savooipuree
Koek

Groentensoep
Kalkoengebraad met 

bloemkool in witte saus en 
patatjes
Soesjes

Broccolisoep
Ballekes met selder
in tomaat en puree

Fruit

Courgettesoep
Blinde vink met snijbonen

en patatjes
Fruityoghurt

Champignonsoep
Zeeschnitsel met 

spinaziepuree en tartaar
Frangipanne

Soep
Hamburger met witloof
en gebakken patatjes

Dessert

Slaatje paté
Seldersoep

Gepaneerde pladijs met
garnaal-broccoli en patatjes

Koek

Groentensoep
Varkenshaasje met 

pepersaus, witloof en 
gebakken patatjes

Soesjes

Courgettesoep
Gevogelte tournedos

met groentjes en patatjes
Fruityoghurt

Slaatje krab
Champignonsoep

Zuiders varkenslapje met
ratatouille en gekookte patatjes

Frangipanne

Lasagne of spaghetti

Seldersoep
Cordon bleu met

savooipuree
Fruit

Groentensoep
Kalkoengebraad met 

bloemkool in witte saus en 
patatjes

Suikervrij gebak

Courgettesoep
Blinde vink met snijbonen

en patatjes
Magere yoghurt

Champignonsoep
Zeeschnitsel met 

spinaziepuree en tartaar
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 vlees
Broccolisoep

Koolvishaasje met
andijviepuree

Fruit

Broccolisoep
Ballekes met selder
in tomaat en puree

Fruit

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
19.04

DINSDAG
20.04

WOENSDAG
21.04

donderdag
22.04

vrijdag
23.04

weekend
24-25.04

W E E K M E N U
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UITGEVERIJ Mensen zijn Media bvba Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne - 03 448 16 63 - info@mensenzijnmedia.be 
www.mensenzijnmedia.be VERDELING Walter Jönsson en Sandra Tse -  03 298 90 40 - info@windistributie.be 
ADVERTENTIES Miel Van Bavel - miel@mensenzijnmedia.be en Kevin Hendrickx - kevin@iedereencontent.nu 
REDACTIE Joyce Verschueren - joyce@mensenzijnmedia.be - JAARGANG 10
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Fik blogt

Reis rond de wereld

De Filmpassant

Het geschreven woord

Els de Schepper

Boekenfoyer

Zoekertjes

Gelukkig gezond

Portret

Leven en welzijn

Puzzelen

Vakmensen in jouw regio

De eigentijdse fabels 
van Marten Toonder
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Regula Ysewijn: 
ambassadrice van het gebak
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Beste lezer

De cultuursector heeft het nu al anderhalf jaar zwaar te verduren. Noch-
tans is cultuur geen bijzaak, integendeel. Cultuur is overal: niet alleen 
in gebedshuizen, musea en theaterzalen, maar ook op onze schermen, 
onze borden, onze salontafels, ... Cultuur onderzoekt, twijfelt en schept. 
Zij is openheid en verbinding.

Daarom brengen we je in dit magazine méér cultuur. Onze redactie had 
het met creatief multitalent Els de Schepper over oorzaken en gevolgen 
van de crisis in de sector, maar ook over kansen en oplossingen. Je leest 
hier over literatuur en film, maar ook eetcultuur komt aan bod, met dank 
aan experte Regula Ysewijn. Reis rond de wereld zakt af naar Dubai voor 
het internationale culturele hoogtepunt van Wereldexpo 2021 en we 
introduceren bovendien het stripuniversum van Marten Toonder, bij onze 
noorderburen al tientallen jaren waanzinnig populair, maar bij de meeste 
Vlamingen nog onbekend en dus onbemind. Hou je ogen en geest open!

#gelukkigverbonden

•  Joyce Verschueren - content manager 

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

 Mensen zijn Media

106

16

fik blogt -
weefsel

reis rond de wereld -
dubai wereldexpo

het geschreven woord -
hamnet 14 cover -

els de schepper
het geschreven woord -
hamnet

cover -
els de schepper

fik blogt -
weefsel

reis rond de wereld -
dubai wereldexpo
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info@petruskokaanhuis.be 	  
Tel: 03 376 71 07

€ 10,00

MAALTIJDSERVICE 
Petrus kok aan Huis 

Warme maaltijden aan huis

SOEP - HOOFDGERECHT - DESSERT

Volledige maandmenu & info:  
www.petruskokaanhuis.be

8 april Witloofroomsoep 
met ham 

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

9 april Ajuinsoep met 
Geraspte kaas

Geb. zalmÞlet met honing-mosterdsausje, 
gestoofde prei & spinaziepuree

10 april Andalusische 
groentesoep

Speenvarken met blackwellsaus, 
geroosterde groentjes en geb. aardappel

12 april Kervelroomsoep 
met balletjes

Gebakken hamburger met ajuinsaus, 
gestoofde wortel en gratin 

13 april Bloemkool-
broccolisoep

Kabeljauwhaasje met kervelsaus, 
broccoliroosjes en andijviepuree

14 april Pompoen-
paprikasoep

Varkensgebraad met peperroomsaus, 
erwtjes, champignons en gekookt patatje

15 april Minestronesoep 
met balletjes

Gebakken kipÞlet met dragonsausje, 
groene boontjes en wortelgratin

16 april Champignonroom-
soep

Pasta “all’amatriciana” met scampi, 
kerstomaatjes, parmezaan en chorizo

17 april Toscaanse 
groentesoep

ParelhoenÞlet met sausje van Rodenbach, 
geroosterde witte kool en gebakken 
tijmaardappel

19 april Parmentiersoep 
met kruidenkaas

Gebakken braadworst met bloemkool in 
béchamelsaus en gekookte aardappelen 

20 april Tomaat-
courgettesoep

Vis vd dag met Dijonaisesaus, geroosterde 
lentegroentjes en knolselderpuree

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
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Weefsel

Een gewichtig man is er hooguit een halve waard.

Fik Verbiest

Volgens de anatomie bestaat een weefsel uit de verschillen-
de delen van een levend organisme, die uit gelijksoortige 
cellen zijn opgebouwd. Anderzijds doet weefsel onmid-
dellijk denken aan de textielsector, waar fijne draden in 
elkaar worden geweven tot stevige doeken. Hoe dun en 
breekbaar de draden ook zijn, samen kunnen zij een sterk 
weefsel vormen. 

Sociaal weefsel

De manier waarop mensen met elkaar omgaan 
en zich verenigen, creëert een gemeenschap 
met een sterk of zwak sociaal weefsel. Een 
sterk sociaal weefsel met fijne onderlinge 
contacten geeft uitzicht op een solidaire, 
cultureel diverse en open samenleving. Dit 
zorgt voor een sociaal klimaat waarin mensen 
zich veilig en geborgen voelen en waarin ie-
dereen de kans krijgt om op zijn of haar manier 
te bouwen aan zijn geluk en aan dat van anderen. 

Burgerzin

Een gezond sociaal weefsel zorgt dat mensen zich goed 
voelen. Het geeft mensen de zekerheid dat ze deel uit-
maken van een samenleving waar men voor elkaar zorgt 
en opkomt. Sociale zekerheid is hier geen dienst van de 
overheid aan de burger, maar een dienst van burgers aan 
elkaar. Wanneer je stilstaat bij de ongelijke verdeling van de 
beschikbare middelen - of simpelweg de kloof tussen arm 
en rijk - dan vergt het hooguit wat gezonde burgerzin om 
het sociale weefsel binnen een gemeenschap te versterken.

Bedrijven, organisaties en samenlevingen waarin mensen 
dit voor elkaar krijgen, gaan op lange termijn moeiteloos 

draaien en floreren. De besparing op het vlak van armoe-
debestrijding, geestelijke gezondheidszorg en justitie is 
namelijk enorm. 

Het belang van cultuur

Cultuur is wat we scheppen en doen met datgene wat de 
natuur ons biedt. Het is als het ware de menselijke bijdrage, 

die het gelaat of de bovenbouw van de wereld be-
paalt. Onze creaties kunnen tastbaar zijn, zoals 

bouwstijlen, voorwerpen en mode; of niet-tast-
baar, zoals religie, muziek en eetgewoonten. 
Menselijk contact is hierbij enorm belang-
rijk. Enerzijds geven mensen heel vaak samen 
vorm aan hun creaties, waarbij ieders talent 
een stukje is van het mozaïek van de totaal-
creatie. Anderzijds doen ze het meestal ook 

voor anderen en passen zij de creaties zelfs aan 
op basis van hun feedback. 

Langetermijndenken

Mensen die verantwoordelijk zijn voor de organisatie van 
de samenleving, zijn helaas verplicht om anders te denken. 
Zij opereren binnen termijnen van 4 jaar en moeten daarna 
hun ‘rapport’ voorleggen om te bewijzen dat ze het waard 
zijn om te mogen verder doen. Statistieken zijn veel be-
langrijker dan wat mensen voelen, maar wat zijn we met 
lagere sterftecijfers, wanneer alle leven uit onze extra jaren 
wordt weggezogen? 
 

F I K  B L O G T

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

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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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
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

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

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

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

a u d i o l o g i e

openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur
www.hoortoestel.be

BERCHEM
Grote Steenweg 680

2600 Berchem
Tel. 03 458 62 14

LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

Wil je graag die oude gitaar van 
zolder halen en een gitaarcursus 
volgen? Wil je pianoles nemen? Of 

wens je aan je stem te werken en popsongs zingen? 

Bij  CDE krij g je les van de beste gediplomeerde 
muziekdocenten. In een prettige sfeer en zon-
der verplichte examens. De lessen worden zo 
persoonlij k mogelij k ingevuld; je leert precies de 
stij len die je wil beheersen. Je kunt kiezen tussen 
groepscursus of individuele les, vanzelfsprekend 
altij d coronaveilig. 

Als je zin hebt in kwaliteitsvolle lessen door een 
hartelij ke leraar, kun je in de week van 19 april 
starten in de lente-modules.

MUZIEKSCHOOL CDE – EDEGEM: 
GITAAR, PIANO EN ZANG 
VOOR VOLWASSENEN

Je aanmelden voor je favoriete cursus kan via 
muziekschoolcde.be of 
via 0472 88 12 34.

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

 



JADE EN AMBER HOOFDKUSSENS 3333

Te dik, te dun, te hard, te zacht... Niet enkel 
je matras, maar ook je hoofdkussen kan 
nefast zijn voor je nachtrust. Het is niet altijd 
gemakkelijk om het juiste hoofdkussen te 
vinden. We geven je graag een leidraad in je 
zoektocht naar het ideale hoofdkussen.

hoofdkussen
Het perfecte 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. 
Axel, slaapadviseur bij Bedtime: “Bij een 
hoofdkussen hoort natuurlijk ook een 
passende kussensloop. We hebben een 
uitgebreid aanbod van natuurlijk materiaal 
zoals katoen, zijde, bamboe of tencel 
tot synthetisch materiaal. Samen gaan 
we op zoek naar het de beste oplossing, 
afgestemd op jouw noden.”

Bij Bedtime vertrouwen we onder meer op 
de kwaliteit van de Brinkhaus hoofdkussens. 
Brinkhaus kiest steeds voor hoogwaardige 
materialen en vullingen. Ze zijn meester in 
het verwerken van natuurlijke materialen tot 
de allerfi jnste dekbedden, donsdekens en 
hoofdkussens. Hun producten hebben een 
onovertro� en soepelheid, uitstekende warmte-
isolatie en optimale vochtafvoer. Daarnaast 
produceert Brinkhaus ook een aantal specifi eke 
producten die een antwoord bieden op allergieën 
zoals de huisstofmijtallergie.

heeft met drie à vier jaar een beduidend kortere 
levensduur dan een matras, die tien à twaalf jaar 
kan meegaan.

Hoe zit het met de ergonomie van 
jouw slaaphouding?

Gevormde of losse vulling?

De levensduur van je hoofdkussen

Merk in de kijker: Brinkhaus

Het is belangrijk te kijken naar je 
lichaamsbouw en favoriete slaaphouding. 
Slaap je doorgaans op je rug of op je zij? 
Heb je smallere of bredere schouders? De 
ondersteuning die je kussen moet bieden 
hangt ook af van de matras waarop je slaapt.
Ben je een zijslaper, dan kijk je eerst hoe diep 
je schouder in de matras zakt om daarna de 
hoogte van het kussen te bepalen. Op deze 
manier voelen zowel de schouder als het hoofd 
zich optimaal ondersteund. Buikslapers kiezen 
best voor een dunner hoofdkussen.

Ergonomische hoofdkussens zijn gevormde 
kussens in natuurlatex, koudschuim of 
traagschuim. Deze kussens worden geschuimd 
in een mal welke de vorm en de bijhorende 
ondersteuning bepaalt. Ze zijn populair en 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Je 
kiest een hoogte die de halswervels optimaal 
ondersteunt en die bij jou en je slaapsituatie 
past. Je vindt rechthoekige ergonomische 
kussens maar ook varianten met een golfvorm 

Het is waardevol om bewust stil te staan bij de 
zoektocht naar je ideale hoofdkussen. Je hebt er 
veel bij te winnen. We spenderen ongeveer een 
derde van ons leven op ons hoofdkussen in bed. 
Heb je rug- of nekklachten, dan is het mogelijk 
dat het kussen versleten is. Het hoofdkussen 

EASYFILL, BAUSCHI®, BAUSCHI LUX EN BOOMERANG KUSSENSBAUSCHI®, EXQUISIT EN BOEMERANG KUSSENS 41

Bauschi, Exquisite 
& Boomerang kussen 

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

voor meer steun in de hals of kussens met 
uitgesneden profi el zodat het beter aansluit.
Een heel ander type kussen is een hoofdkussen 
met losse vulling uit bijvoorbeeld kleine 
schuimpjes, polyestervezels, (dons)veertjes of 
paardenhaar. De losse bestanddelen in het 
kussen passen zichzelf gedeeltelijk aan aan je 
hoofd, hals en schouder. Het type van vulling 
bepaalt de mate waarin het kussen zich naar 
vorm en dikte aanpast. Wanneer  het kussen te 
dik of te dun aanvoelt, kan je een hoeveelheid 
vullingsmateriaal wegnemen of toevoegen.

Celeste & Mozart hoofdkussen



JADE EN AMBER HOOFDKUSSENS 3333

Te dik, te dun, te hard, te zacht... Niet enkel 
je matras, maar ook je hoofdkussen kan 
nefast zijn voor je nachtrust. Het is niet altijd 
gemakkelijk om het juiste hoofdkussen te 
vinden. We geven je graag een leidraad in je 
zoektocht naar het ideale hoofdkussen.

hoofdkussen
Het perfecte 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. 
Axel, slaapadviseur bij Bedtime: “Bij een 
hoofdkussen hoort natuurlijk ook een 
passende kussensloop. We hebben een 
uitgebreid aanbod van natuurlijk materiaal 
zoals katoen, zijde, bamboe of tencel 
tot synthetisch materiaal. Samen gaan 
we op zoek naar het de beste oplossing, 
afgestemd op jouw noden.”

Bij Bedtime vertrouwen we onder meer op 
de kwaliteit van de Brinkhaus hoofdkussens. 
Brinkhaus kiest steeds voor hoogwaardige 
materialen en vullingen. Ze zijn meester in 
het verwerken van natuurlijke materialen tot 
de allerfi jnste dekbedden, donsdekens en 
hoofdkussens. Hun producten hebben een 
onovertro� en soepelheid, uitstekende warmte-
isolatie en optimale vochtafvoer. Daarnaast 
produceert Brinkhaus ook een aantal specifi eke 
producten die een antwoord bieden op allergieën 
zoals de huisstofmijtallergie.

heeft met drie à vier jaar een beduidend kortere 
levensduur dan een matras, die tien à twaalf jaar 
kan meegaan.

Hoe zit het met de ergonomie van 
jouw slaaphouding?

Gevormde of losse vulling?

De levensduur van je hoofdkussen

Merk in de kijker: Brinkhaus

Het is belangrijk te kijken naar je 
lichaamsbouw en favoriete slaaphouding. 
Slaap je doorgaans op je rug of op je zij? 
Heb je smallere of bredere schouders? De 
ondersteuning die je kussen moet bieden 
hangt ook af van de matras waarop je slaapt.
Ben je een zijslaper, dan kijk je eerst hoe diep 
je schouder in de matras zakt om daarna de 
hoogte van het kussen te bepalen. Op deze 
manier voelen zowel de schouder als het hoofd 
zich optimaal ondersteund. Buikslapers kiezen 
best voor een dunner hoofdkussen.

Ergonomische hoofdkussens zijn gevormde 
kussens in natuurlatex, koudschuim of 
traagschuim. Deze kussens worden geschuimd 
in een mal welke de vorm en de bijhorende 
ondersteuning bepaalt. Ze zijn populair en 
verkrijgbaar in verschillende afmetingen. Je 
kiest een hoogte die de halswervels optimaal 
ondersteunt en die bij jou en je slaapsituatie 
past. Je vindt rechthoekige ergonomische 
kussens maar ook varianten met een golfvorm 

Het is waardevol om bewust stil te staan bij de 
zoektocht naar je ideale hoofdkussen. Je hebt er 
veel bij te winnen. We spenderen ongeveer een 
derde van ons leven op ons hoofdkussen in bed. 
Heb je rug- of nekklachten, dan is het mogelijk 
dat het kussen versleten is. Het hoofdkussen 

EASYFILL, BAUSCHI®, BAUSCHI LUX EN BOOMERANG KUSSENSBAUSCHI®, EXQUISIT EN BOEMERANG KUSSENS 41

Bauschi, Exquisite 
& Boomerang kussen 

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

voor meer steun in de hals of kussens met 
uitgesneden profi el zodat het beter aansluit.
Een heel ander type kussen is een hoofdkussen 
met losse vulling uit bijvoorbeeld kleine 
schuimpjes, polyestervezels, (dons)veertjes of 
paardenhaar. De losse bestanddelen in het 
kussen passen zichzelf gedeeltelijk aan aan je 
hoofd, hals en schouder. Het type van vulling 
bepaalt de mate waarin het kussen zich naar 
vorm en dikte aanpast. Wanneer  het kussen te 
dik of te dun aanvoelt, kan je een hoeveelheid 
vullingsmateriaal wegnemen of toevoegen.

Celeste & Mozart hoofdkussen
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R e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Dubai Wereldexpo
Dubai lanceert zijn Wereldexpo 2021. Met een klein jaar vertraging zullen de deuren van de wereld zich voor het allereerst openen 
in het Midden-Oosten, van oktober 2021 tot maart 2022. Ontdek hoe je deel kunt uitmaken van een der grootste expo’s ter wereld 

met als centrale thema ‘duurzaamheid’.

Met maar liefst 192 landenpaviljoenen 
belooft de expo schitterende verhalen uit 
alle hoeken van de wereld. De individuele 
paviljoenen etaleren de enorme rijkdom en 
culturele geschiedenis van de mensheid in 
al haar diversiteit. Maak kennis met inno-
verende ideeën, leer van de grootste denkers 
en werk mee aan een duurzame toekomst 
vol gloednieuwe ideeën en technologische 
revoluties. Deze Wereldtentoonstelling be-
looft een baanbrekende editie te worden vol 
unieke ervaringen, relevant voor iedereen! De 
verschillende paviljoenen openen hun deuren 
voor groot en klein, families, zakenmensen 
en studenten, voor foodies of ‘thrill seakers’, 
kunstkenners en techneuten. Kortom, voor 
elk wat wils.

Ooit een klein vissersdorp in de Arabische 
Golf, is Dubai vandaag een van de indruk-
wekkendste steden ter wereld. Deze stad 
biedt iedere bezoeker een onvergetelijke 
belevenis. Of het nu langs de oever van de 

Creek, of op de top van de Burj Khalifa - ‘s 
werelds grootste gebouw - is en met de onge-
evenaarde kustlijn, prachtige woestijn en het 
betoverende stadslandschap, is dit de ideale 
plek voor mooie herinneringen.

Echter, Dubai is meer dan alleen een strand- 
en winkelparadijs. Er is ook plaats voor 
authenticiteit in het oude hart van Dubai, 
of in de omliggende natuur. In de oude stad 
ontdek je de Al Fahidi Culturele wijk met 
haar beroemde windtorens en geplaveide 
straten. Breng een bezoek aan het Dubai 
Museum om meer te weten over het rijke 
erfgoed van Dubai, of het ontzagwekkende 
Sharjah Museum om meer te leren over de 
lokale cultuur en kunst. Uiteraard kunnen de 
prachtige Al Noor-moskee noch de Jumeirah 
moskee ontbreken in je programma.

Een magische en memorabele avond in de 
woestijn is zeker een must. Verblijf in een 
traditioneel Bedouinekamp waar er een heer-

lijk diner en kampvuur op je wachten. Bij 
zonsondergang neem je op de toppen van 
de duinen de prachtigste foto’s.

De woeste bergtoppen en frisse lucht zorgen 
ervoor dat de bergenclave Hatta de ideale 
plek is voor avonturiers en natuurliefhebbers. 
Ze ligt op slechts een uur rijden van Dubai en 
hier valt ontzettend veel te beleven, van het 
bedwingen van de ruige omgeving per moun-
tainbike tot een avontuur op het turquoise 
water per kajak. De roodgrijze uitstekende 
rotspartijen staan in scherp contrast met het 
fonkelende blauwe water.

Dubai telt heel wat prachtige hotels en re-
sorts, het ene al grootser dan het andere. Je 
kan opteren voor een strandverblijf of een 
hotel in de stad om te citytrippen. Dubai is 
bovendien de perfecte toegangspoort voor 
een cruise door de regio. De centrale locatie 
en uitstekende havenfaciliteiten zorgen voor 
een prachtige cruisebelevenis, een rondreis in 
de regio zonder steeds weer te moeten in- en 
uitpakken!

Er zijn dagelijks rechtstreekse vluchten vanaf 
Brussel naar Dubai met de uitstekende lucht-
vaartmaatschappij Emirates. De vluchtduur 
bedraagt zo’n 6 uur. Het zonovergoten kli-
maat maakt deze bestemming heerlijk in 
vergelijking met onze koude, grijze winter.

Meer foto’s vind je op mensenzijnmedia.
be/dubai-wereldexpo.

expo2020dubai.com

#kooplokaal #winkelhier #treiskoffertje

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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d e  f i l m p a s s a n t

• Miel Van Bavel

Tenet 
- Stilstaan is achteruitgaan -

Dat Christopher Nolan wel raad weet met een ingewikkelde thriller, met lagen over en onder andere lagen, is geen nieuws. 
De voorbeelden zijn legio: The Prestige, Dunkirk, Inception, Interstellar. Zelfs zijn grote debuut Memento - ondertussen 20 jaar 
geleden - maakte al gebruik van een vreemde verhaalstructuur. Wat wel nieuws is, is dat Nolan voor het eerst in lange tijd zijn 
hoofdpersonage niet tot in den treure door ellenlange expositie de plot laat uitleggen. Hij heeft eindelijk nog eens een “show, 
don’t tell”- houding aangenomen. Dit maakt van Tenet geen makkelijke film. Wel een die harder onder de huid kruipt. De in-

terpretaties laat hij meer aan jou over.

Het basisprincipe: Tenet is een agent-
schap dat al een hele tijd een nieuw soort 
terrorisme in de wereld bestrijdt. Een or-
ganisatie uit de toekomst heeft namelijk 
een luguber plan om hun eigen wereld 
(om zeep geholpen door de klimaatver-
andering) te redden: voorwerpen terug 
in de tijd sturen, om uiteindelijk via een 
algoritme ertoe te komen dat onze twee 
werelden door een sneeuwbaleffect finaal 
met elkaar in conflict komen en die van 
ons in rook opgaat. Foetsie! Zij proberen 

hun toekomst te redden, Tenet probeert 
ons heden te vrijwaren.

Kan je nu al niet meer volgen? We zouden 
het je niet kwalijk kunnen nemen. Tenet 
is bij een eerste kijkbeurt zonder twijfel 
complex en stuit, zoals vaak met films over 
tijdreizen, op alle paradoxen die ermee ge-
paard gaan. Waar de film echter verschilt 
van het klassieke idee is dat je niet door de 
tijd kan reizen in de klassieke zin: je ver-
trekt niet ergens om een seconde later op 

je nieuwe bestemming 
in tijd en ruimte aan te 
komen. De personages 
in Tenet moeten door 
speciale tijdcapsules 
gaan om vervolgens in 
een gespiegelde wereld 
uit te komen waar alles 
in tijd teruggaat. Wil je 
dus twee weken terug-
gaan in de tijd, moet je 
effectief twee weken 
terugreizen in deze 
spiegelwereld, door 
middel van inversie.

De hele wiskunde en 
(kwantum)fysica ach-
ter de film zijn na één 
kijkbeurt grotendeels 
aan ons voorbijgegaan. 
De filosofie, prachtige 

setpieces (die autoscène) en fantastische 
personages maken echter wel onmiddel-
lijk indruk. John David Washington komt 
geloofwaardig over als de Protagonist (zo 
staat hij trouwens ook te boek in de afti-
teling). Wie echter de show steelt, is Sir 
Kenneth Branagh als de ronduit monster-
lijke ‘nieuwe Rus’ Sator. Als je altijd al eens 
wou weten hoe een man afgeranseld wordt 
met een solide klomp goud: je krijgt het 
te zien! Leuk detail: zijn naam is afkom-
stig van het SATOR-vierkant. Een matrix 
van 5 bij 5, waarin 5 woorden staan die 
in alle richtingen hetzelfde aangeven (van 
links naar rechts, van rechts naar links, van 
boven naar beneden, van beneden naar 
boven). 

Tenet is geen perfecte film, maar wel 
grootse cinema. Het mag al een mirakel 
heten dat de film in deze woelige tijden 
een kortstondige release in de cinemazalen 
heeft gehaald. Hij doet nadenken, dromen, 
mijmeren. De thematiek doet je raar, maar 
waar nog meer het medium film en kunst 
in het algemeen waarderen. Onze sterk 
veranderde wereld proberen we momen-
teel draaiende te houden. Nooit hebben 
wij harder aan de zijlijn staan supporteren 
voor een hoofdpersonage.
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KOM JE NAAR 
ÉÉN VAN ONZE 
VAKANTIECURSUSSEN 2021?
SPAANS - ITALIAANS - PORTUGEES

Een zuiderse taal is niet alleen mooi om te horen, maar ook zeer bruik-
baar tijdens je volgende vakantie naar een Spaanssprekende regio of een 
streek waar men het Portugees als voertaal heeft of gewoon tijdens een 
trip naar een stad of provincie in Italië. In een spoedcursus van 10 lessen 
leren we je verstaanbaar te maken in allerlei dagelijkse situaties. Je leert 
de meest bekende Italiaanse, Portugese of Spaanse woorden en uitdruk-
kingen om je in diverse situaties te kunnen redden zoals inkopen doen, 
eten en drinken, omschrijven van producten, jezelf voorstellen, ziek zijn, 
tellen, hotel, geld en het stellen van algemene vragen.

Dankzij de heldere oefeningen spreek je binnen een paar weken al een 
aardig woordje Portugees, Italiaans of Spaans. Deze cursus is iets voor 
jou! De prijs voor tien lessen van telkens 2 uur is € 100. Per week 
worden er normaliter twee lessen gegeven. Er is ook mogelijkheid om een 
vakantiecursus Spaans via afstandsonderwijs (met Zoom) te volgen. In 
ons aanbod hebben we onderscheid gemaakt tussen cursisten zonder 
basiskennis (B) en cursisten die de basiskennis wel hebben en hun vakan-
tietaal willen opfrissen (O).

“Hola, ¿qué tal ? “(Hallo, hoe gaat het?) of “ Heeft u nog kamers vrij ?” (¿Tiene habitaciones libres?). 
Natuurlijk is het erg leuk om Spaans te kunnen spreken tijdens uw vakantie in Spanje, Zuid-Amerika 
of in de Caraïben.

Dove posso trovare un taxi? (Waar kan ik een taxi nemen?). Posso avere il conto, per piacere? (Mag ik 
de rekening aub?). Met de vakantiecursus Italiaans leer je je vlug verstaanbaar maken in Italië, in de 
oudheid het centrum van het Romeinse Rijk en waar meer bepaald in de regioToscane, de wieg van de 
renaissance stond.

Ga je met vakantie naar Lissabon, São Paulo of Kaapverdië, dan zijn enkele woorden Portugees een 
meerwaarde voor een fijne vakantie. Posso ver o menu, por favor (mag ik de menukaart zien aub?). 
Onde é a casa de banho (waar is het toilet?). Posso oferecer-lhe algo para beber? (mag ik u iets te 
drinken aanbieden?).

Intergemeentelijk taal- en kunstatelier
__________ Zuidrand __________

Vereniging zonder winstoogmerk

V.U. Zetel : Terelststraat 69 te 2650 Edegem - Ondernemingsnummer 0553.497.143.
RPR afdeling Antwerpen -  www.itakazuidrand.be. -   info@mijnitaka.be

www.itakazuidrand.be

INSCHRIJVEN: Inschrijven voor 1 mei 2021: stuur een mail met uw persoonsgegevens en welke cursus u wenst te volgen naar info@mijnitaka.be of 
bel Freddy Nachtegael 03/457 59 22 - De les kan enkel doorgaan indien er voldoende cursisten inschrijven.
WAAR EN WANNEER: Edegem, Mortsel of Lint - Zie lesschema op www.itakazuidrand.be ITAKA ZUIDRAND
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Hamnet
- Maggie O’Farrell -

Wat als Hamlet geïnspireerd werd door het echte leven van William Shakespeare? Maggie O’Farrell speelde al decennia met dit idee, tot 
ze het eindelijk publiceerde in 2020. Ze won er de Women’s Prize for Fiction én de harten van vele lezers wereldwijd mee. Met Hamnet 

creëert ze een teder verhaal over familiebanden en een onmetelijk verdriet dat dreigt een familie uit elkaar te rukken.

1596 - Een vlo springt over van aap op mens, 
gaat aan boord van een schip van Alexandrië 
naar Engeland en laat een spoor van verderf 
na. Enkele dagen later wordt een meisje in 
Stratford-upon-Avon ziek. Haar tweeling-
broer Hamnet gaat op zoek 
naar hulp, maar er is niemand 
thuis. Zijn moeder Agnes is 
in de tuin waar ze haar me-
dicinale kruiden kweekt, zijn 
vader werkt in Londen voor 
een toneelgezelschap. Wan-
neer zijn moeder thuiskomt, 
wordt duidelijk dat Judith 
besmet is met de builenpest 
en waarschijnlijk niet zal 
overleven.

Maggie O’Farrell schreef een 
fictief verhaal over personen 
die echt bestonden. Een ver-
haal over een leraar Latijn die 
verliefd werd op een boerenmeisje met een 
folkloristisch verleden, over gewelddadige 
familiale relaties, over de band tussen twee-
lingen en moeder en kind. De overduidelijke 
taal uit de 16de eeuw laat ze achterwege, 
maar met een dromerig proza beschrijft ze 
het dagelijkse leven van een 16de-eeuws 
gezin in het Verenigd Koninkrijk, waardoor 
de wereld tegelijkertijd tastbaar en boven-
natuurlijk lijkt. Tastbaar door de kleurrijke, 
tedere beschrijvingen die op al je zintuigen 
werken. Buitenaards door de bovennatuur-
lijke gaven van Agnes, hoe ze de dood te 
vlug af zijn en de vele geesten die hen om-
ringen. Geesten die je kan beschouwen als 
bovennatuurlijk, maar ook heel reëel zijn voor 
iedereen die geliefden verloor.

Ondanks het feit dat dit een prachtig boek 
is, had ik het toch hier en daar moeilijk om 

echt te verdwijnen in het verhaal. In het 
eerste deel zorgt O’Farrell voor een zeke-
re afstandelijkheid door de afwezigheid 
van namen. Ze vertelt over “de moeder”, 
“de leraar Latijn”, “de grootvader”, wat op 

zich geen probleem zou zijn 
indien er geen gebruik zou 
gemaakt worden van vele 
tijdsprongen. Door middel 
van deze flashbacks komen 
we meer te weten over de 
achtergrond van de vele per-
sonages, maar omdat het gaat 
om twee generaties kan dit 
wel erg verwarrend worden. 
Het tweede deel speelt zich 
volledig af in het heden en 
focust zich op het gezin dat 
probeert om te gaan met een 
vreselijke tragedie. Gelukkig 
reizen we hier niet constant 
door de tijd, de dood van een 

kind en de depressie waarin de ouders zich 
bevinden, verdienen namelijk onze volledige 
aandacht.

Ondanks deze kleine minpuntjes is Ham-
net zeker het lezen waard, niet alleen voor 
de lyrische bewoordingen van Maggie O’ 
Farrell, maar ook om de manier waarop ze 
omgaat met dit tragische onderwerp. Niet 
iedereen heeft Hamlet gelezen (inclusief 
mezelf ), toch kennen we het toneelstuk al-
lemaal door volgend citaat: “To be or not to 
be; that is the question” (akte III, scène 1). 
Geparafraseerd betekent de volledige scène 
ongeveer: “De vraag is: is het beter om te 
leven dan wel dood te zijn? Is het nobeler om 
geduldig alle onheil te ondergaan die het lot 
je toewerpt, of valt het te verkiezen om de 
strijd tegen alle zorgen te beëindigen door 
gewoon jezelf te doden?” Op een gevoelige, 

menselijke wijze toont ze aan dat iedereen 
op zijn manier omgaat met verlies; of ze nu 
in zichzelf keren, hun verdriet omzetten in 
kracht, of het verwerken in kunst. Doorheen 
het verhaal is er één persoon die niet bij naam 
genoemd wordt: de vader. Pas op het einde 
krijgen we uitsluitsel over zijn identiteit … 
niemand minder dan ’s werelds bekendste 
toneelschrijver William Shakespeare. De 
leraar Latijn koos ervoor om zijn pijn in 
kunst te verwerken en die met de wereld te 
delen, subtiel benadrukkende hoe krachtig 
en belangrijk kunst en cultuur kunnen zijn.

 • Kim Jönsson

Hier jouw boekhandel, 
webshop, …
 promoten? 

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be
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borsbeek
Schanslaan 51 1EV. Prachtige assistentiewoning 
in het centrum van Borsbeek!
EPB: in opmaak VP: €251.000

deurne
Gallifortlei 100. Opbrengsteigendom met 6 
appartementen te Deurne!
EPC: in aanvraag VP: €675.000

antwerpen
Paardenmarkt 110 4EV. Gerenoveerd app. (80m²) 
met 2 slaapkamers gelegen op de Paardenmarkt
EPC: 158 kWh/m²  VP: €244.000

te
koop

te
koop

Isabellalei 16 2EV. Instapklare studio met terras 
in centrum Antwerpen!
EPC: 162 kWh/m² VP: €125.000

antwerpen

te
koop

te
koop

deurne
Pieter van Isackerlaan 17 GLVL. Instapklaar 
appartement met 1 slaapkamer!
EPC: 233 kWh/m² HP: €685

wilrijk
Kapittelstraat 21 1EV. Aantrekkelijk gerenoveerd 
3-slaapkamerapp op gunstige locatie te Wilrijk!
EPC: 202 kWh/m² HP: €875

antwerpen
Harmoniestraat 37 1EV. Gemeubelde studio in 
hartje Antwerpen!
EPC: 154 kWh/m² HP: €580

deurne/borsbeek
Aimé de Graevestraat 4. Kleinschalige 
Residentie L'étoile in doodlopende str. op de 
grens met Borsbeek. Prijzen vanaf €210.000

te
koop

borgerhout
Valkenputstraat 51 3EV. Leuk 2 slpk 
appartement op een uitstekende locatie!
EPC: 206 kWh/m² VP: €174.000

te
huur

te
huur

antwerpen
Statiestraat 5 3EV. 1-slpk. app vlakbij station 
Antwerpen-Centraal en F. Rooseveltplaats!
EPC: 213 kWh/m² HP: €595

te
huur

te
huur

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

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

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (nu open!)

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

te
koop

      10 op 10! Habicom heeft ons 
fantastisch bijgestaan, zelfs op de 
kleinste vraag die we stelden kregen 
we meteen antwoord. Dikke pluim. Ik 
zou Habicom aanbevelen aan iedereen 
in mijn omgeving!

Review van Julien R.
via Trustpilot



1616

Cultuur is volgens velen blijkbaar nog 
steeds een bijzaak. Ze wordt niet vaak 
vernoemd in de media, artiesten zijn niet 
belangrijk, … terwijl cultuur een heel 
groot deel van mensen hun leven is.
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De cultuursector is een van de zwaarst getroffen sectoren 
tijdens de coronacrisis. Toch begonnen de beproevingen 
al vóór COVID uitbrak met de besparingen op project-
subsidies, eind 2019 ingevoerd door de Vlaamse regering. 
Hoe kwam die aankondiging bij jou binnen?

Ik word door die besparingen niet rechtstreeks getroffen, 
omdat ik zelf geen subsidies ontvang, ook al voel je de ge-
volgen als artiest onrechtstreeks natuurlijk ook wel. Ik heb 
met verbijstering staan kijken naar hoe alles toen verlopen 
is. Cultuur is volgens velen blijkbaar nog steeds een bijzaak. 
Ze wordt niet vaak vernoemd in de media, artiesten zijn 
niet belangrijk, … terwijl cultuur een heel groot deel van 
mensen hun leven is.

Wij als artiesten vormen ook geen samenhangende groep en 
dat is volgens mij óók een deel van het probleem. Cultuur 
omvat natuurlijk heel veel uiteenlopende aspecten, maar - 
zonder oneerbiedig te willen zijn - er zitten ook veel ego’s 
in de cultuur, mensen die vooraan 
willen staan en dat heeft ook z’n 
gevolgen. Hoe vaak heb ik niet 
ondervonden dat degenen die 
niet gesubsidieerd worden stief-
moederlijk behandeld worden of 
dat er op hen neergekeken wordt 
door diegenen die wél gesubsidi-
eerd worden. Dan denk ik: “Maar 
jongens, dat klopt toch niet?” Er is 
toch voor iedereen een taak weg-
gelegd in het leven, voor iedereen een publiek? Kijk toch 
eens naar de positieve boodschap, naar wat wél goed is aan 
elke vorm van cultuur en naar wat cultuur voor mensen doet.

Ik was dan ook heel blij dat we naar aanleiding van die 
besparingen eindelijk eens als groep, met één stem naar bui-

ten zijn getreden, ook al hebben we het deksel op de neus 
gekregen. Het is een begin.

Kan je de gevolgen van die besparingen en van de huidige 
crisis voor de cultuursector inschatten?

We weten dat nog niet. We verwachten wel een soort van 
naoorlogs feestgevoel van zodra het weer kan en gelukkig 
maar, want er zal natuurlijk een enorm groot aanbod zijn 
van alle artiesten die zo lang niks meer hebben kunnen doen. 
Ik doe ondertussen gewoon verder en probeer er op een 
positieve manier mee om te gaan.

Hoe heb jij het voorbije jaar aangevoeld?

De eerste lockdown is voor mij best goed gegaan. Ik ben 
alleenstaand, heb weinig familie en mijn vrienden wonen 
verspreid over het land, dus het waren heel veel uren al-
leen. Toch heb ik me creatief kunnen bezighouden en ik 

heb veel bijgeleerd, bijvoorbeeld 
over filmpjes maken voor sociale 
media. Daarna ben ik gestart met 
het maken van mijn nieuwe voor-
stelling. Mijn regisseur en ik zijn 
met ons tweetjes in een huisje in 
Nederland gaan logeren - allemaal 
volgens de coronaregels - om te 
gaan schrijven. Dat liep allemaal 
heel vlot.

Eens het winter werd en de coronacijfers weer slechter wer-
den, voelde ik dat het lastiger begon te worden. Ondertussen 
hoop ik echt dat het niet meer te lang blijft duren. Het spel 
van mensen angst aanjagen, mensen op hun kop zitten, be-
dreigen, … Ik heb het daar moeilijk mee en ik heb me ook 
best wel kwaad gemaakt de laatste maanden.

Els de Schepper
Els de Schepper heeft wellicht geen introductie nodig. Tv-presentatrice en -actrice, zangeres, musicalster, cabare-
tière, … Deze creatieve duizendpoot is een bekend en geliefd gezicht in vele niches van de cultuursector. Terwijl 
die laatste noodgedwongen de deuren grotendeels dichthield tijdens het afgelopen jaar, werkte zij verder aan haar 

nieuwe zaalshow én aan een nieuw project: haar feel good-boek Jij verdient een pluim.

Ik zou willen dat mensen mijn 
boek aan elkaar geven met de 
boodschap: “dit is omdat ik je 

waardeer”.
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Er zijn dagen dat het goed gaat, maar ook 
dagen waarop ik me echt niet goed voel. So-
ciale media, bijvoorbeeld, zijn vandaag zowel 
een vloek als een zegen. Als je eens kritiek 
durft te uiten of je hardop vragen durft te 
stellen, krijg je opmerkingen als: “ga eens een 
echte job zoeken”, “jij verdient het om corona 
te krijgen”, “jij hebt al veel te veel verdiend 
in je leven”. Ik begrijp niet waarom men-
sen zo reageren of waarom ze die negatieve 
houding naar anderen toe zo nodig hebben. 
Ik ben ervan overtuigd dat zo’n houding op 
lange termijn alleen maar negatieve gevolgen 
heeft, ook voor jezelf. Gelukkig heb ik zo’n 
mooie achterban van fans die daar meteen als 
een bende hyena’s op springen. (lacht)

Negatieve boodschappen wegen sowieso 
niet op tegen de positieve boodschappen 
die ik allemaal krijg. Zeker tijdens de eerste 
lockdown heb ik veel filmpjes gemaakt voor 
sociale media. Daar steek ik natuurlijk heel 
veel tijd in, dat kost 
heel veel moeite en 
soms ook veel geld, 
maar er wordt altijd 
heel goed op gerea-
geerd en dat is heel 
fijn.

Ik blijf gewoon kei-
hard aan het werk. 
Dat is natuurlijk 
eigen aan zelfstan-
digen: “De boer, hij 
ploegde voort.” (lacht) 
Het is absoluut geen 
makkelijke tijd, voor 
niemand en al he-
lemaal niet voor 
mensen in de cultuursector of in de hore-
ca bijvoorbeeld. Je kan zeker je stem laten 
horen, maar je moet vooral ook voortdoen: 
kijken naar wat het je nú brengt en naar wat 
het je kan opleveren voor de toekomst.

Je nieuwste zaalshow Els ziet ze vliegen 
moest je uitstellen, maar komt normaal 
in het najaar naar de Vlaamse theaters ...

Deze keer komen we met ‘een roadmovie 
op het theater’. Ik kan nog niet uitgebreid 
over het verhaal vertellen, want we moeten 
nog volop try-outen, maar het zal heel vi-
sueel zijn, heel kleurrijk en soms ook heel 
absurd. We nemen de mensen al mee op het 
moment dat ze binnenkomen in het theater, 
want dan komen ze meteen terecht op een 
gek vliegveld waar ze door leuke douanecon-
troles moeten. In de zaal zelf zitten ze in het 
vliegtuig te wachten om op te stijgen. Zo 

geven we hen heel wat kleurrijke voeding 
mee en bouwen we heel de voorstelling op 
rond vliegen in de lucht, maar ook vliegen 
in je hoofd.

We werken samen met een aantal scholen 
die kostuums, decors enzovoort maken 
onder professionele begeleiding. Voor de 
muziek ben ik aan het samenwerken met 
Steve Willaert, een groot filmcomponist die 
ook de muziek voor onder andere de musi-
cal ‘14-‘18 heeft gemaakt. Dat is fantastisch, 
want het wordt een heuse filmscore, echt een 
auditieve rijkdom. We hebben trouwens ook 
een stop motion filmpje gemaakt met mijn 
collages van de affiche, zodat die affiche 
“beweegt”. Doordat we de show hebben 
moeten uitstellen, is daar allemaal tijd voor 
vrijgekomen. Ik heb van de gelegenheid ge-
bruikgemaakt om op een andere manier met 
mensen samen te werken. Het wordt echt 
een heel mooi project.

Ik ben sowieso iemand die heel praktisch 
en creatief is. Dat heb ik meegekregen van 
m’n vader en uit ik nu op mijn eigen manier. 
Elke keer dat ik iets organiseer, ga ik graag 
voluit de creatieve toer op. Ik kan bijvoor-
beeld geweldige themafeesten geven, maar 
écht ge-wel-dig. Mijn vrienden weten dat: 
alles wordt dan van boven tot onder in het 
thema omgetoverd, tot in de kleinste details. 
Ik zou een geweldige eventplanner zijn, maar 
ik heb daar geen tijd voor. (lacht) Hoewel, 
misschien moeten we eens onderzoeken of 
we daar in de toekomst nog iets mee kun-
nen doen.

Die creativiteit uit zich ook in je nieuwe 
boek dat tot stand gekomen is via crowd-
funding ... 

Ja, dankzij een palet waterkleuren dat ik 
cadeau heb gekregen heb ik ontdekt dat 

ik schilderen ook fijn vind en mijn nieuwe 
boek Jij krijgt een pluim wordt een verzame-
ling prenten, een samenwerking van mezelf 
en kunstenaar Steven Boers. Het zit vol 
absurde zelfhulp, grappige tips en uitdagin-
gen en lichte, maar toch hartverwarmende 
boodschappen en inzichten. Het is gemaakt 
vanuit de wil om mensen de kans te geven 
elkaar (of zichzelf ) iets positiefs cadeau te 
doen. Ik zou willen dat mensen het aan el-
kaar geven met de boodschap: “dit is omdat 
ik je waardeer”.

Is dat idee ook ontstaan tijdens de coro- 
nacrisis?

Nee, we waren er eerder al mee bezig, tijdens 
de brainstormsessies voor de nieuwe voor-
stelling. Toen ontstond al het idee dat we een 
boek zouden kunnen maken en tijdens de 
lockdown hebben we dat verder uitgediept. 
Ondertussen kwam er ook een stagiaire bij 

die het project heel 
goed heeft aangepakt. 
In de crowdfunding 
kroop verrassend veel 
werk: onderzoeken 
hoe je eraan begint, 
hoe je het best aan-
pakt, … De beelden 
voor de website heb-
ben we zelf gemaakt, 
net als het filmpje, 
de aankondiging op 
sociale media en-
zovoort. Daarmee 
waren we een maand 
of twee zoet en dan 
moesten we nog aan 
het boek zelf verder 

werken (lacht), maar het is enorm plezierig 
om te doen. Ten eerste is het creatief werk en 
dat geeft me een positief gevoel. Ten tweede 
heb ik ook niet zitten wachten tot wanneer 
we nog eens in actie mogen komen. Dat 
weiger ik. Ik wil verdergaan.

Waar blijf jij je inspiratie vandaan halen?

Inspiratie is voor velen een raadsel en ik kan 
ook niet zo makkelijk een antwoord geven 
op die vraag. Ik zeg altijd: “het komt als het 
komt” en vaak komt het op de meest onbe-
vangen momenten. In het Engels hebben ze 
het wel eens over “divine inspiration”, god-
delijke inspiratie. Ik geloof ook heel sterk 
dat we allemaal verbonden zijn met hogere 
bewustzijnsniveaus en dat inspiratie iets is 
dat van bovenaf komt, maar je moet zorgen 
dat je ervoor openstaat. Als ik onder druk 
sta en het gevoel hebt dat “het moet”, dan 
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lukt het bij mij ook niet. Het kanaliseren en 
eraan werken om alles uit te schrijven, dat is 
wel een discipline die je moet hebben, want 
vanzelf belandt het natuurlijk niet op papier. 
Het boek, bijvoorbeeld, is een heel leuk idee, 
maar als je 250 pagina’s moet schilderen, dan 
ben je natuurlijk wel even bezig. (lacht)

Ik denk dat de goegemeente dat “openstaan 
voor” te veel onderkent. Als je erover spreekt, 
word je nog heel vaak weggezet in de hoek 
van het esoterische. “Els ziet ze vliegen”, als 
het ware. Toch zijn we volgens mij allemaal 
verbonden met dat hogere, alleen zijn som-
migen zich daarvan bewuster dan anderen. 
Er zit ook wel een gevaar in, namelijk dat je 
erin verdwijnt, terwijl het wel in het hier en 
nu is dat je moet leven. Je bewust zijn van die 
verbinding en ze je inspiratie laten geven - op 
allerlei vlakken, niet alleen qua creativiteit - 
dat is een verrijking in je leven. Daar komt 
mijn inspiratie vandaan. De dingen die ik zie, 
hoor en voel, vertaal ik vervolgens naar het 
hier en nu zodat andere mensen er ook iets 
aan hebben.

Met welk gevoel stuur jij je publiek graag 
naar huis?

Ik ben geen stand-upcomedian, dat is niet 
mijn ding, al bewonder ik het genre heel 
erg. Ik neig eerder naar het filosofische en 
het poëtische, gebracht op een lichtvoetige 
en grappige manier. Die twee aspecten wil 
ik altijd allebei belichten. Zo ging mijn vo-
rige show, Els heeft besloten er geen eind aan 
te maken, over hoezeer het leven de moeite 
waard is, hoe moeilijk je het ook hebt. Niet 
alles dat ik daarin beschreef, was echt gebeurd, 
maar toch was het een heel persoonlijk ver-

haal wat betreft de omschrijving van hoe 
het leven aanvoelt. Die show heeft heel veel 
mensen troost geboden, maar hen ook heel 
hard laten lachen. 

De nieuwe show gaat dan weer over de 
zoektocht en de weg die je aflegt naar geluk, 
maar ook over hoe je dat geluk ook altijd in 
jezelf kan vinden. Het gaat voor mij altijd veel 
dieper dan puur amusement. Ik wil mensen 
verlichting brengen, maar ik wil ook een die-
per inzicht bieden in mezelf en in hoe ik het 
zie. Niet iedereen ziet het op dezelfde manier, 
natuurlijk, maar mensen die het diepere er 
niet uit kunnen meenemen, die nemen alles-
zins het plezier van de absurditeit mee. Noch 
het ene noch het andere is beter of slechter.

Je hebt al zoveel verschillende dingen ge-
daan voor tv, voor theater, enzovoort en 
nu verschijnt er ook een boek. Is er een 
bepaalde stiel die dichter bij je hart ligt of 
iets waar je met bijzondere dankbaarheid 
op terugkijkt?

(denkt na) Goeie vraag ... Ik betreur zeker 
niets - het leven is gelopen zoals het is gelo-
pen. Ik had indertijd wel graag meer willen 
doen voor televisie, maar ik ben een heel ge-
voelig mens en ik had toen op privévlak met 
een aantal dingen te maken die ervoor ge-
zorgd hebben dat ik mezelf niet genoeg naar 
waarde schatte, waardoor het authentieke in 
mij wel wat naar de achtergrond verdween. 
Als ik daar nu op terugkijk, zie ik hoe dat 
kwam, maar op dat moment was ik me daar-
van niet bewust en dat vind ik nu wel jammer. 
Als je samenwerkt met anderen, moet je altijd 
wat controle afgeven, maar dat maakt je ook 
gevoeliger voor kritiek en daar heb ik indertijd 

mee geworsteld. Nu ga ik weer volop op zoek 
naar dat authentieke en in het theater heb ik 
dat ook altijd weten te behouden.

Toch kijk ik met veel plezier terug op een 
aantal tv-programma’s die ik heb gemaakt en 
de rode draad daarbij is ook weer authenti-
citeit. In de programma’s waarin ik die kon 
behouden, voelde ik me het beste. Dat wil 
natuurlijk helemaal niet zeggen dat ik andere 
dingen niet leuk vond of vind. Piaf, de mu-
sical, bijvoorbeeld, heb ik ongelofelijk graag 
gedaan. Ik heb er prijzen mee gewonnen en 
de manier waarop mensen daarop gereageerd 
hebben, was echt hartverwarmend. Ongetwij-
feld zullen er nog zo’n dingen komen en die 
afwisseling is net heel plezant.

Wat brengt de toekomst? Zijn er dingen die 
je ooit nog gedaan wil hebben?

Ik ben met heel veel verschillende dingen 
bezig, maar niet alles waarin je tijd steekt, 
wordt uiteindelijk ook een project. Nu werk 
ik vooral aan het boek, er komen natuurlijk 
ook nieuwe liedjes aan en verder zien we wel 
waar de tijd ons brengt. Ik hoop vooral dat 
we binnenkort mensen echt weer kunnen 
omarmen, want dat gemis vind ik afgrijselijk. 
In elk geval: het komt goed, we weten alleen 
niet wanneer.

Info en tickets: elsdeschepper.com;  
preordering boek: elsdeschepper.com/
shop/jij-verdient-een-pluim-boek

• Joyce Verschueren
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Anderen maken compromissen.
Wij maken Biometrisch Intelligente glazen.
Mr. Boo biedt brillenglazen die rekening houden met hoe we echt zien: 
niet alleen met onze ogen, maar ook met onze hersenen.

Biometrisch Intelligente Glazen zijn glazen die 
volgens de laatste technologie gemaakt worden. 
Deze zijn even uniek als uw ogen!

Bij Mr. Boo worden uw ogen met de DNEye
scanner van Rodenstock gemeten. Dit toestel 
meet duizenden datapunten van elk oog en 
verwerkt deze gegevens direct in uw 
brillenglazen. Deze technologie is uniek in de 
optische industrie!

Bij Mr. Boo weten we dat ieder van ons een uniek 
oogprofiel heeft. Daarom hebben we 
brillenglazen nodig die ons bij elke blik en vanuit 
elke hoek het scherpst mogelijke zicht geven. 

Het antwoord is biometrisch! De toekomst van 
écht goed zien is binnen handbereik!

WIJ ZIJN ERKEND EXPERT IN 
BIOMETRISCH INTELLIGENTE GLAZEN!

Uw zicht is in uitstekende handen!

Dit betekent dat onze technische uitrusting en onze 
vakkennis op het hoogste niveau staan.

Voordelen Biometrisch Intelligente Glazen:
Snellere gewenning – hogere contrasten –

verbeterd nachtzicht – meer visueel comfort - …

Geldig tot 30 mei 2021

Voucher
BOEK JOUW GRATIS BIOMETRISCHE OOGTEST MET DE DNEYE SCANNER
Wij voeren een volledig biometrische meting van uw ogen uit met de DNEye scanner van Rodenstock. Als u dat wenst, 
kunnen wij deze biometrische gegevens gebruiken om nieuwe brillenglazen te produceren die  perfect bij uw ogen passen. 
Ervaar het scherpst mogelijke zicht met uw nieuwe intelligente biometrische brillenglazen van Rodenstock.

Bredabaan 220 Baron Van Ertbornstraat 8A
2930 Brasschaat 2630 Aartselaar
03 344 66 58 03 887 75 29
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aartselaar@mr-boo.be
facebook.com/mrboo.opticiens mr-boo.bemrboo_opticiens

SUMMER @ MR. BOO!

GRATIS
zonneglazen op 

sterkte bij aankoop 
van een Mr. Boo 

zonnebril!*

Info en voorwaarden in de winkel, actie niet 
cumuleerbaar met andere acties/voordelen.
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GRATIS
zonneglazen op 
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zonnebril!*

Info en voorwaarden in de winkel, actie niet 
cumuleerbaar met andere acties/voordelen.
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b o e k e n f o y e r

• Roland Bergeys - Foto: © Sigrid Spinnox

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.

Wat overblijft 
- Ingrid Vander Veken -

‘Een boek moet dienst doen als een bijl voor de bevroren zee in ons’, zei Franz Kafka. Het kan ook milder: als iemand ijs kan laten 
ontdooien, is het Ingrid Vander Veken. In Wat overblijft vertelt ze over een afscheid van het huis waarin ze jarenlang woonde: 
een gebouw dat haar ademtocht herkent, en over haar schouder meekijkt naar wat goed of geliefd is, de tedere band met baksteen. 

Warmte in een wondermooi boek ...

Haar knieën konden de trappen in het oude 
herenhuis niet meer aan, het afscheid was 
noodgedwongen. Onverwacht overvalt 
haar ook het nakende afscheid 
van een heel goede vriend die 
verneemt dat hij terminaal ziek 
is. Gevoelens die elkaar op een 
aangrijpende manier bestuiven: 
weemoed en leed, schoonheid 
en vergankelijkheid, liefdevol 
verpakte realiteit ook. Wie 
Zwijgen heeft gelezen of haar 
dagboek Zestig, waarin af-
scheid nemen van mensen die 
wegvallen ook belangrijk is, 
weet dat elk detail bij haar telt, 
dat gevoelens diep kunnen gaan en dat de 
verwerking ervan ze glashelder maakt. Haar 
verwoording is zoals steeds precies gekozen, 
direct en sober, in die soberheid ligt de po-
ezie, al in de eerste paragraaf.

‘Wanneer begint afscheid? Begint het wanneer 
je iemand achterlaat, of wanneer je besluit dat 

te doen? Of begint het al veel 
vroeger, wanneer je iemand 
voor het eerst ontmoet? Een 
beetje zoals doodgaan begint 
bij het geboren worden. Ver-
vang nu iemand door iets. 
Een huis bijvoorbeeld, dit 
huis. Ik betrok het uit nood-
zaak, nu laat ik het achter 
uit noodzaak. De cirkel is 
rond en ik houd van mooie 
cirkels, maar kun je ook 
houden van een ongewenst 
huis?’

Wat overblijft, prepareert blijvende herin-
neringen. De heel goede vriend noemt de 
auteur Vriend, een benaming waarin zowel 

diep respect als angst voor en 
berusting in een nakend heen-
gaan schuilt. Wanneer Vriend 
verneemt dat het einde nadert, 
laat ze de emoties ook bij de 
lezer doordringen.

‘Angst heeft hij niet, verzekert 
hij me stellig, wel baalt hij van 
de zinloosheid. Waarom nog een 
boek of een krant lezen, hij die er 
zo prat op ging een Midden-Oos-
tenkenner te zijn? Zelfs confituur 

heeft hij dit jaar niet gemaakt, hij met zijn 
gedurfde, bontgekruide mengelingen.’

‘‘Is er dan niets meer waar je genoegen aan be-
leeft, wat je wel zinvol vindt?’ Ik doe mijn best 
om de vraag hoopvol te laten klinken, maar 
hoor er de hypocrisie doorheen - hoe zou hij, 
hoe zou ik? Het genoegen laat hij links liggen, 

hij beperkt zich tot het zinvolle. ‘Ja,’ zegt hij, 
‘opruimen en afscheidsbrieven schrijven.’’

Dit boek van Ingrid Vander Veken gaat over 
voldongen feiten en over keuzes maken: wat 
zij al dan niet meeneemt naar haar nieuwe 
woonst - wat waardeloos is, wordt kostbaar, 
en omgekeerd. Het kostbaarste zijn herin-
neringen. Net die blijven over, de lezer kan 
er zich moeiteloos in inleven.

Pelckmans uitgeverij - paperback - ISBN 
978-94-6310-528-6 - 262 pagina’s

Hier jouw boekhandel, 
webshop, … promoten? 

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

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)

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

• ‘T VLIEGSKE: aluminium vliegenramen en -deuren, alle kleuren, gratis 
prijsbestek, eigen productie, tel. 0496 47 36 29.                              (4-8)

• 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

Lees DE PASSANT, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor 
het wordt verdeeld: WWW.MENSENZIJNMEDIA.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.                                                             (4-9)

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

p e r s o n e e l

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

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

• Sinjorenflat te huur Hoboken: Kioskplaats, 850€ water in, 2 slpkrs,  
keuken, living, badkamer, kelder, gesloten terras, tel. 0485 65 05 25.

• Te huur voor vakantie: prachtig appartement met alle comfort op Zeedijk 
Blankenberge: www.blankenbergezee.be. Nog veel vrij.Biokapsalon-verelax.be

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

H E T  E E R S T V O L G E N D E  P E R I O D I E K S K E  V E R S C H I J N T  B E G I N  M E I  2 0 2 1

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

Een zoeker plaatsen kost slechts € 10 per uitgave en € 2,50 per 
bijkomende roosterlijn van 41 karakters. 
• met kader : +  € 3
• met factuur : +  € 20 administratiekosten
Zoekers kunnen binnengebracht worden tot 19 april in de
BRIEVENBUS bij Mensen zijn Media bvba.

St.-Benedictusstraat 134, 2640 Mortsel, 03 448 16 63
Opgelet! Je zoeker wordt pas gepubliceerd na ontvangst van de 
betaling (rek. BE12 4074 0677 0192).

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen ‘t PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

Plaats uw zoeker op 
www.mensenzijnmedia.be/adverteren/

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!

• TE HUUR MORTSEL: appartement, Mechelsesteenweg 111 - 4de 
verdieping, 3 slaapkrs - kelder - autostaanplaats - EPC 138 - beschikbaar 
1.7.2021, tel. 03 455 65 83 - 03 455 24 45.

• LEEGMAKEN van inboedels & INKOOP verzamelingen, huizen /  
appartementen / garages / kelders, gsm 0486 21 29 33.           (4-8)

• Dame zoekt werk als poetsvrouw, ook strijken. Werkt heel netjes. Tel. 
0488 39 16 34.

• Stoffeeratelier De Cuyp - 03 216 50 04 - Antwerpsestraat 71 - 2640 
Mortsel - Vrijblijvende prijsopgave stofferen, rieten, biezen - Reparaties 
stoelen en banken - Korting 65+ers.

• Ik koop oude postkaarten en oude foto’s. Ceulemans Frederik - Tel.  
0495 22 10 31 - mail : frederik.ceulemans23@gmail.com.               (4-8)

i m m o

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be

Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !
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G E L U K K I G  G E Z O N D

Muggenafweer
Al eeuwen moet de mens zich verdedigen tegen de muggen. Door de opwarming van de aarde krijgen we daarenboven een geleide-
lijke verhuizing van de gevaarlijke tropische en subtropische muggensoorten naar onze gewesten. Alleen de vrouwelijke muggen 
steken of - juister gezegd - bijten, want ze gebruiken hun monddelen. Zij injecteren daarbij in de gastheer of -dame hun “speeksel” 
dat plaatselijk irritatie en ongemak verwekt, maar in geval van (sub-)tropische muggen, brengt dat speeksel vaak ook besmettelijke 
ziektekiemen zoals malaria, knokkelkoorts, gele koorts, ebola enzovoort over. De bedoeling van de zoemende wijfjesmuggen is 
zoveel mogelijk bloed tot zich te nemen voor de groei van de eitjes. Mannelijke muggen leven niet lang na de paring. Elk jaar komen 

wereldwijd zo’n 2 miljoen mensen om door toedoen van muggen.

De eerste verdedigingslinie van de mens 
waren insecticiden, maar door hun neven-
werkingen op de menselijke gezondheid 
ging men over op “insect repellents”, 
uitwendige formules van synthetische of 
natuurlijke “muggenafschrikmiddelen”. 
Hun werking is gebaseerd op vluchtige 
bestanddelen die een soort geurbarriè-
re vormen tegen muggenaanvallen. De 
wereldwijd meest gebruikte repellent is 
“DEET” dat in vele muggencrèmes ver-
werkt is. Het is weliswaar een krachtig, 
synthetisch afweermiddel, maar de laatste 
tijd zijn er veel ongunstige nevenwerkin-
gen bovengekomen zoals encefalopathie 
(hersenstoornissen) bij kinderen, netel-
koorts, lage bloeddruk en lage hartslag.

Daarna zijn de wetenschappers vlug over-
geschakeld naar natuurlijke producten 

zoals vluchtige, aromatische oliën die in de 
volksgeneeskunde al lang bekend waren. 
Het gaat over citronellaolie, eucalyptusolie 
en dergelijke. Zij werken even goed, maar 
door hun vluchtigheid, wat te kortston-
dig. Daar is nu thiamine, alias vitamine B1 
bijgekomen. Misschien hadden sommige 
lezers met kinderen al opgemerkt dat deze, 
na inname van capsules met vitamine B1 
(voorgeschreven bij een B1-tekort) ook 
de geur van die vitamine verspreiden, wat 
tegelijkertijd de muggen afschrikt. Deze 
repellente werking is uiteraard nog groter 
als vitamine B1 in muggencrèmes verwerkt 
is.

Sommige muggen komen af op de CO2 
(koolstofdioxide) die we uitademen. An-
dere soorten laten zich vooral leiden door 
de geur van onze huid. Muggen kunnen 

zich aan allerlei dieren tegoed doen. Zo-
lang zo’n insect op een wezen landt, zit 
het goed, ongeacht of het op een mens, 
varken of kip is. Alle levende dieren 
ademen koolstofdioxide uit en dus laten 
deze muggen zich leiden door de kool-
stofdioxideconcentraties, als bakens voor 
vers bloed. De malariamug (Anopheles 
gambiae) heeft een voorkeur voor de geur 
van voeten (“stinkvoeten”) wat een typisch 
menselijke geur is. 

Er is nog een andere theorie. Deze acht 
het mogelijk dat muggen zich oriënteren 
aan de hand van luchtstromingen langs 
het lichaam. Je bovenlichaam is warmer 
dan je onderlichaam. Daardoor ontstaat 
een convectiestroom: de lucht wordt van 
beneden naar boven aangezogen. Muggen 
die graag in benen of voeten bijten, weten 
dat zij tegen de stroming in moeten vlie-
gen om daar te komen. Ook is de kans dat 
je wordt doodgemept als je in het onder-
lichaam bijt, kleiner dat bij het gezicht.

Rest de vraag waarom niet alle mensen 
even geliefd zijn bij de muggen. Zou het 
kunnen dat muggen die het bloed van 
bepaalde mensen drinken, méér eitjes 
leggen? Ook is het mogelijk dat mensen 
die minder vaak worden gebeten, bepaalde 
stoffen afgeven die de geurreceptoren van 
muggen blokkeren. Zulke mensen zouden 
minder “zichtbaar” zijn voor de muggen.

• dr. apr. Paul Nijs
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P O R T R E T

... van de tijd van toen, 
herinneringen

Ergens komen waar je nog niet geweest bent, 
laat je nieuwe dingen ontdekken en maakt zo 
je horizon breder. Ergens komen waar je het 
wel kent, maar waar je allang niet meer ge-
weest bent, kan dan weer veel herinneringen 
naar boven brengen. Dat gebeurde toen we 
de Meerlenhofwandeling deden, een wan-
deling in één van de negen wijken waarin 
men Hoboken heeft verdeeld. Deze route 
leidde ons naar de ‘Tuinwijk Stuivenberg’, 
waar ik ben opgegroeid, voorbij mijn ouder-
lijke huis. Deze wijk was speciaal gebouwd 
voor het huisvesten van arbeidersgezinnen 
met kinderen. Wij waren met zijn zevenen: 
moeder, vader en vijf dochters. Gek, het is 
helemaal niet zo ver van waar ik nu woon 
en toch kom ik er eigenlijk niet meer. Het 
deed me dan ook wat er na zoveel tijd weer 
voor te staan. Ervoor ja, want naar binnen 
kon ik natuurlijk niet. Ik kon het evenwel 
niet nalaten eens goed rond te kijken en ik 
stelde vast dat er op wat aanpassingen aan 

deuren en vensters na, niet zoveel 
veranderd was in de straat. Ergens 
had ik het er moeilijk mee, nu ik 
voor het huis stond, waar ik als 
kind en jong meisje had gewoond, 
dat anderen nu van ‘ons’ huis hun 
thuis hadden gemaakt. Ik kon er 
niet zomaar voorbijstappen zonder 
even terug naar het verleden gaan. 

Als een rollercoaster zoefden 
kriskras een heleboel heel ver-
scheiden herinneringen voorbij

Zo voelde ik weer de gezellige 
warmte van de kolenkachel, die 
zich beneden verspreidde, maar 
niet tot op de tweede verdieping 
geraakte waar ik sliep en waar in 
de winter de ijsbloemen op de rui-
ten stonden. De lakens in het bed 
dat ik met mijn jongste zus deelde, 
werden dan ook vooraf verwarmd 
met een warmwaterkruik. Ik zag de 

mensen in de straat voor de deur zitten tij-
dens de mooie zomeravonden. Ik hoorde de 
muziek afkomstig van ons pick-upmeubeltje. 
Luid klonk door ons huis ‘Kom van dat dak 
af ’ van Peter Koelewijn, maar evengoed ‘Any 
one who had a heart’ van Dionne Warwick 
of ‘You’re my world’ van Cilla Black. Op 
zondagnamiddag mocht alleen Radio 1 zich 
laten horen met het programma ‘Opera en 
Belcanto’. Ik rook de geur van het krokant 
gebakken spek dat ons vaak verwelkomde 
bij het opstaan. Ik voelde de ongelooflijke 
nestwarmte wanneer mijn vader om 5 uur 
vertrok om te gaan werken en mijn zus en ik 
nog even voor het opstaan bij moeder in bed 
kropen. Ik hoorde de scharensliep, de ijskar, 
de soepboer en de bakker met paard en kar 
door de straat rijden met de bijbehorende 
geluiden. Ik zag mijn vader weer de kippen 
slachten achter ons huis. Ik proefde de roze 
yoghurt, die wij in de tuin kregen voorge-
schoteld, weer op mijn lippen. Ik hoorde 

mijn vader jammeren die keer toen hij een 
volle pot soep uit zijn handen liet vallen in 
het gangetje waar fietsen, schoeisel, keuken-
spullen en nog van alles werd gestapeld. Ik 
zag mezelf en mijn zussen als kleine kinde-
ren tijdens Allerheiligen en Allerzielen in de 
bittere koude op het nabije kerkhof bloem-
potten naar de zerken dragen voor oude 
mensen en verkleumd terugkomen in een 
huis dat ons direct weer opwarmde en ons 
verwelkomde met de geur van versgebakken 
appelbeignets. Ook het weinig succesvolle 
getokkel van mij en mijn jongste zus op de 
buffetpiano, die een plek had gekregen in 
de gang, omdat er in de woonkamer geen 
plaats voor was, klonk me nu toch precies 
als muziek in de oren. Ik herinnerde me hoe 
fier we waren toen er een zwarte telefoon 
met draaischijf en hoorn een plaats kreeg in 
ons huis. Voordien moesten we steeds naar 
de telefooncel op de hoek. Ik zag ons weer 
spelen en rolschaatsen op de rijweg. Dat kon 
toen nog veilig. Ik zag ons met z’n allen ge-
zellig rond dat grote, zware televisietoestel 
(in het begin nog met een antenne erboven-
op) kijken naar vooral de programma’s op de 
Nederlandse televisie.

Ik hoorde, ik proefde, ik voelde, ik zag, ... 
nog zoveel andere herinneringen uit de tijd 
dat ik in dat huis woonde. Het was een tijd 
van klein en eenvoudig geluk, maar ik was 
daarom niet minder gelukkig dan nu. Het 
leek toen, als kind, of alles zo zou blijven. 
Hoe zingt Wim Sonneveld het nu ook weer 
in zijn prachtige lied ‘Het dorp’? ‘Ik was een 
kind en wist niet beter dan dat ‘t nooit voor-
bij zou gaan.’ Het ging wel degelijk voorbij. 
Men zegt wel altijd dat je vooruit moet kij-
ken, maar dit terugkijken gaf me een veilig 
en warm gevoel. Het had me deugd gedaan 
en ik was er helemaal klaar voor om onze 
wandeling VOORUIT verder te zetten.

• Annie Poelmans
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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!

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.

HOOFDKANTOOR
COPRIMMO BERCHEM

FRUITHOFLAAN 1A

COPRIMMO AARTSELAAR
KAPELLESTRAAT 73

COPRIMMO ANTWERPEN
VOLKSTRAAT 38

COPRIMMO MORTSEL
GROTENHOF 13

COPRIMMO KONTICH
ANTWERPSESTEENWEG 11A.

 

MELD JE AAN OP ONZE WEBSITE EN KRIJG

DRIE DAGEN 

VOORSPRONG OP ANDERE KANDIDAAT-KOPERS!

 

Wij contacteren u wanneer we uw droompand gevonden

hebben, drie dagen voor het aan het grote internet-publiek

wordt voorgesteld. Zo loopt u geen enkele kans meer mis!

WIL JIJ OOK        -KLANT WORDEN? INFO@COPRIMMO.BE
03 449 49 77

www.coprimmo.be

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

(H)erken hyperventilatie
In één van de vorige afleveringen van Leven en welzijn hadden we het al over ‘hartcoherentie’ en het belang van een diepe ademhaling.
Sinds vorig jaar leven we in een andere leefwereld dan we gewoon zijn. Omgaan met veranderingen is niet voor iedereen even ge-
makkelijk. Meerdere factoren spelen mee: je sociale omgeving, je werk of je hobby’s, je financiële toestand, ... allemaal belangrijke 

zaken die mee bepalen hoe je je als mens voelt en gedraagt.

Hyperventilatie: wat?

Op een bepaald moment komt alles samen, 
het wordt je allemaal te veel, je bent even 
het noorden kwijt. Dat zorgt voor een 
dosis stress, die je manier 
van ademen beïnvloedt. Je 
gaat ‘hoger’ ademen, vanaf 
je borst. Dit is de norma-
le lichamelijke reactie op 
stress of gevaar. Hyperven-
tilatie betekent eigenlijk 
dat je ademhaalt in een 
gewone toestand van rust 
net alsof je in gevaar bent. 
Hierdoor zet je lichaam 
een beschermingsmecha-
nisme in gang dat dikwijls 
resulteert in lichamelijke 
en/of psychische klachten.

Acuut of chronisch?

Hyperventilatie komt 
voor in twee vormen: acuut en chronisch. 
De acute vorm kan leiden tot een paniek- 
aanval. Je kent waarschijnlijk de ‘remedie’ 
wel: laat die persoon ademen in een zakje 
en het komt wel goed. Zo eenvoudig is het 
niet. Mensen die zo’n aanval ervaren, staan 
soms doodsangsten uit omdat ze letterlijk 
naar adem happen en naar hun borst grij-
pen. In deze toestand denken mensen vaak, 
onterecht, dat ze een hartinfarct krijgen. 
De ambulance brengt hen naar de spoed- 
afdeling waar ze, na geruststelling dat 
alles oké is, naar een normale rusttoestand 
weerkeren. Zo’n aanval duurt over het al-
gemeen maar 10 à 20 minuten en brengt 
geen schade aan je lichaam, integendeel, hij 
beschermt je!

De andere vorm, de chronische vorm 
komt veel meer voor, ongeveer in 90% 
van de gevallen, maar deze is veel minder 
zichtbaar en minder bekend. Dit houdt 

in dat je ademhaling ge-
durende een langere tijd 
iets versnelt. Dat gebeurt 
subtiel, het valt niet altijd 
op. De meeste hyperven-
tilanten zijn zich hiervan 
niet eens bewust. Door 
de versnelde ademhaling 
ontstaat er een onbalans 
in het zuurstof (0²)- en 
koolzuur (CO²)-gehalte 
in ons bloed dat aanleiding 
geeft tot diverse klachten 
zoals ijlheid in het hoofd 
of duizeligheid, vermoeid-
heid, hoofdpijn, maag- en 
darmklachten, wazig zicht, 
hartkloppingen, een krop 
in de keel of depressieve 

gevoelens. Omdat deze klachten ook ande-
re oorzaken kunnen hebben, blijkt het niet 
evident om de diagnose van hyperventilatie 
te stellen, want als mensen die dit ervaren 
naar de dokter gaan, zal die lichamelijk 
niets vinden dat echt een probleem stelt. 
Daardoor duurt het soms jaren, vooraleer 
een juiste diagnose wordt gesteld. Noch-
tans geldt ook hier het spreekwoord ‘beter 
voorkomen dan genezen’. Hoe sneller je 
hyperventilatie herkent, hoe sneller je zelf 
kan anticiperen.

Hoe aanpakken?

Hyperventilatie is altijd een reactie op 
iets. Je lichaam maakt je hiermee duide-

lijk dat je over je grenzen gaat. Het kan 
zo niet verder. Een andere levensstijl met 
gezonde voeding, een dagelijks ritme en 
goede nachtrust, voldoende beweging en 
ontspanning dragen ertoe bij dat de trig-
gers die hyperventilatie kunnen uitlokken, 
verminderen. Het blijft soms dansen op 
een slappe koord, maar hyperventilanten 
die weten wat er aan de hand is, hoe het 
stressmechanisme in hun lichaam werkt, 
zijn beter gewapend. Zij kunnen anders 
reageren op de symptomen. Ze leren deze 
beter en vroeger te herkennen waardoor ze 
erger kunnen voorkomen.

Een voorbeeld: stel dat je een keer een acute 
aanval hebt gekregen in de supermarkt. Dat 
kan een heel denk- of piekerproces in gang 
zetten. ‘Wat als ik dat volgende keer nog 
eens voorheb in de supermarkt?’ Dat kan 
uiteindelijk leiden tot het vermijden van 
de betreffende ‘uitlok’plaatsen en dat is 
uiteraard niet de bedoeling. Laat hyperven-
tilatie je leven niet beheersen, maar neem 
zelf weer de controle over je eigen lichaam 
in handen.

Wil je hierover meer informatie? Recent 
verscheen een praktisch werkboek Hy-
perventilatie, angst en paniek door Katrien 
Geeraerts en Nicole Smit.

Herken je jezelf hierin en ervaar je het als 
lastig om hiermee zelf aan de slag te gaan? 
Een stresscoach kan je hierbij begeleiden.

• Kristel Van Doorslaer - stresscoach  
activational.be
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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

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 995.000 AARTSELAAR        E 299.000HEMIKSEM E 260.000

AARTSELAAR      E 1.250.000

AARTSELAAR E 185.000

HEMIKSEM E 365.000 KONTICH E 220.000 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

Statiestraat, stijlvolle gerenoveerde woning 
(125m²) met tuin (175m²) nabij centrum, 
woonkamer met open keuken (54m²), was-
plaats, toilet, 2 badkamers, 3 slaapkamers 
(19-13-7m²), bergzolder (8m²), VG/WG/GMO/
GVKR/GVV

Hofstraat, verhuurd app. (86m²) op de 1ste 
verd. in het centrum, privatieve kelder, inkom, 
woonkamer (28m²), balkon vooraan, keuken 
(8m²), apart toilet, berging, ing badk met lig-
bad & lavabo, 2 slpk (15-11²), terras (11m²), 
garagebox mogelijk, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Kerkeneinde, kleinschalig nieuwbouwproject met 
8 BEN-app., ruime terrassen/tuinen, ondergrondse 
staanpl./garages en fietsenbergingen, bewoonbare 
opp. tussen 82m² en 139m², prijzen vanaf € 
260.000, verkoop onder BTW-stelsel, oplevering 
tegen midden 2022, 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

Kapellestraat, kleinschalig nieuwbouwpro-
ject met nog 5 van de 6 BEN-app., ruime ter-
rassen/tuin, garageboxen achteraan mogelijk, 
bewoonbare oppervlaktes tussen 76m² en 
109m², prijzen vanaf € 299.000, verkoop 
onder BTW-stelsel, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

ONMIDDELLIJK BESCHIKBAAR

VERLAAGD BTW-TARIEF VAN 6% MOGELIJK

REEDS 5 VAN DE 7 VERKOCHT

VERLAAGD BTW-TARIEF VAN 6% MOGELIJK

STOCK
DEALS

-50%

RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT
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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

30 31

P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 bedehuis 5 kampeerwagen 10 wilde haver 11 over 
12 zwemkleding 15 overvloed 17 Engels bier 18 soort

roos 19 masker 20 pl. in Gelderland 21 kuur 23 timmermans-
gereedschap 25 specerij 27 deel v.e. tennispartij 28 stomme-
ling 29 helder en kalm 32 puntig uitgroeisel 34 soort hert 

35 verkeerd 36 vreemde munt 38 scheepseigenaar 39 boeren-
bezit 41 treurig 43 aangeboren gave 45 opvulmiddel 

46 vochtig 47 mom 48 fototoestel

Verticaal
1 koperen blaasinstrument 2 heersende smaak 3 ingesponnen 

rups 4 dagmars 6 brede laan 7 Chinees gerecht 8 tropische 
boom 9 lof 13 omnivoor 14 soort bloes 15 tip 16 overheersen 

20 pus 22 drinkbeker 24 Europeaan 26 gymnastiektoestel 
30 voorste 31 eitje v.e. luis 32 vuil stukje 33 hoofdstad van 
Albanië 36 spraakorgaan 37 nihil 39 slepende ruzie 40 vul-

kaan op Sicilië 42 boom 44 volledig dronken

Zet insecten buitenspel
De warme maanden van het jaar staan voor de deur en 
hoewel de zon ons goed doet, zijn we meestal niet zo tuk 
op de insecten die de zomer impliceert. Je houdt deze 
diertjes op een efficiënte en stijlvolle manier uit je woning 
met de producten van VliegenraamExpert.

Bij VliegenraamExpert vind je een uitgebreid aanbod van 
vliegenramen, -(schuif)deuren, horren enzovoort, allemaal 
gemaakt in eigen atelier, met hoogwaardige materialen 
uit eigen land voor een oerdegelijke kwaliteit. Lange le-
vensduur en hoog gebruiksgenot verzekerd! Met de brede 
keuzemogelijkheden aan kleuren en designs, kies je pro-
bleemloos een ontwerp dat perfect aansluit bij de stijl van 
je woning. Dankzij het SuperView gaas behoud je boven-
dien een prachtig zicht naar buiten. Je kan trouwens altijd 
rekenen op de ‘expert-ise’ van de VliegenraamExpert voor 
een oplossing op maat van jouw pand.

In april geeft VliegenraamExpert aan de lezers van De 
Passant tien waardebons van 100 euro weg, voor de aan-
koop van een nieuw product of voor het herstellen van 
vliegengaas.

Wil je kans maken op een van deze waardebonnen, 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 27 april.

VliegenraamExpert - Tuinwijk 121 - 2840 Rumst
vliegenraamexpert.be - info@vliegenraamexpert.be  
03 888 95 80
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be
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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
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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De eigentijdse fabels 
van Marten Toonder

Tom Poes en heer Olivier ‘Ollie’ B. Bommel, Nederlands bekendste stripduo, stonden in 1941 voor het eerst in de krant. 45 jaar lang 
zouden deze creaties van stripmaker Marten Toonder 177 avonturen beleven. Veel krantenlezers bladerden bij het ontvangen van 
de krant direct door naar de strip, om pas daarna het nieuws tot zich te nemen. Hele generaties groeiden op met Tom Poes, via deze 
krantenstrips, of de strips die later voor het weekblad Donald Duck werden gemaakt. Vreemd is dat ze in Nederlandstalig België een 

stuk minder bekend zijn. Daarom voor jou deze introductie in de wereld van heer Bommel en Tom Poes!

Tom Poes begon zijn carrière in 1941 in 
dagblad de Telegraaf, als dappere held die de 
strijd met reuzen en tovenaars aanbindt. Zijn 
schepper zag al snel in dat een tegenspeler 
voor meer dynamiek zou zorgen, zodat Tom 
Poes in het derde verhaal de beer in ruitjes-
jas heer Bommel tegenkomt. Heer Bommel 
is gefortuneerd en woont op kasteel Bom-
melstein, samen met 
zijn trouwe bediende 
Joost. Hij noemt zich-
zelf ‘heer van stand’ 
hoewel niemand 
weet wat dat bete-
kent. Zijn buurman is 
de edelman van dubi-
euze afkomst Markies 
de Canteclaer, die 
zowel snobistisch als 
dichterlijk is inge-
steld. Veel van heer 
Bommels avonturen 
beginnen met een 
poging om indruk te 
maken op de mar-
kies en de overige 
notabelen van het 
stadje Rommeldam: 
de commissaris en de 
burgemeester, die el-
kaar treffen op herensociëteit de Kleine Club. 
Het liefste maakt heer Bommel een goede 
indruk op zijn buurvrouw Doddel, die in een 
gezellig huisje aan de rand van het bos woont.

Heer Bommel en Tom Poes zijn als Yin en 
Yang; ze vormen een twee-eenheid. Heer 
Bommel handelt impulsief vanuit zijn gevoel, 
Tom Poes moet met zijn nuchtere verstand 
de boel redden nadat Bommel alles in het 
honderd heeft laten lopen. ‘Verzin een list, 
Tom Poes’ is dan de inmiddels beroemde uit-
roep van heer Bommel, waarop Tom Poes 
zijn vaste uitdrukking ‘hm’ uit. Omdat heer 
Bommel zich met al zijn tekortkomingen als 

de eigenlijke hoofdpersoon van de verhalen 
deed gelden worden de verhalen ‘Bommel-
verhalen’ genoemd.

Magie is nooit ver weg in Toonders avontu-
ren. Tovenaar Hocus Pas probeert van alles 
om Rommeldam in zijn macht te krijgen. 
Ook zijn er verhalen over heksen en een en-

kele keer een spook. 
De ‘onsterfelijke’ kun-
stenaar Terpen Tijn 
maakt zo’n krachtige 
kunst dat zijn schil-
derijen vaak magische 
krachten oproepen.

Ook is er het Kleine 
Volkje, dat niet in 
Rommeldam leeft, 
maar in de Zwarte 
Bergen en het Don-
kere Bomen Bos. 
Kwetal, de dwerg, zien 
we het vaakste. Zijn 
uitvindingen openen 
poorten tussen di-
mensies of veranderen 
de tijd en dat vinden 
professor Prlwytz-
kofski en professor 

Sickbock zeer interessant. Deze Rommel-
damse geleerden hebben behalve hun titel 
niets gemeen: de eerstgenoemde is vaak zó 
druk aan het onderzoeken dat hij van alles 
over het hoofd ziet. Sickbock daarentegen is 
geniaal, maar gewetenloos.

De cast wordt nog aangevuld met psycho-
loog doctorandus Zielknijper, het boevenduo 
Super en Hieper, de onkreukbare ambtenaar 
Dorknoper en de dorpsgek Wammes Wag-
gel. Met deze en andere karakters schetst 
Marten Toonder situaties die vaak zo actueel 
aandoen dat ze geschreven lijken te zijn met 
het nieuws van vandaag als inspiratie.

Zo is er het verhaal ‘de Grote Barribal’ waarin 
een klein, boos mannetje zich als een reus 
voordoet en de burgers van Rommeldam 
voor zich tracht te winnen met uitspraken 
als ‘Vanaf heden zal ik voor uw belangen op-
komen. Iedere avond op dit uur zal ik u uit 
deze zaal toespreken in duidelijke taal. Wat 
u niet begrijpt, is onzin. Weg met die onzin.’ 
Dit verhaal verscheen onlangs in een speci-
ale ‘Trump-editie’ over de verkiezingen in de 
VS. Maar ook verhalen over vluchtelingen, 
de consumptiemaatschappij, schone energie, 
overijverige overheden en meer, lezen alsof 
ze gisteren geschreven zijn.

Toonders schrijfstijl, welbewust iets ouder-
wets, maar vol humor en ironie, wordt zo 
hoog aangeslagen dat Toonder in het Lite-
ratuurmuseum in Den Haag wordt geëerd 
in het Pantheon, tussen de honderd grootste 
Nederlandse literatoren. Niet gek voor een 
stripmaker!

In 2019 werd de definitieve integrale boek-
uitgave van alle 177 verhalen door uitgeverij 
de Bezige Bij voltooid. Een tiental verhalen 
verscheen onlangs als luisterboek.

Willem Feltkamp, directeur Toonder Compagnie

Mensen zijn Media geeft Tom Poes 
en heer Bommel met veel plezier een 
welverdiende voet aan de grond in 
Vlaanderen. Op de volgende pagina’s 
leer je hen kennen met de eerste strips 
van het vervolgverhaal De Ombrenger. 
Wil je de rest van het verhaal lezen, kijk 
dan op mensenzijnmedia.be/toon-
der-de-ombrenger. Vanaf mei vind je 
in dit magazine telkens een prent uit 
het universum van Tom Poes en heer 
Bommel. ‘Hm!’
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Het was herfst geworden en zware wolkenvelden joegen 
langs het zwerk, zodat het die dag niet licht werd. In Bom-
melstein was het echter warm en gezellig, en het knette-
ren van de haard overstemde het huilen van de wind in de 
schoorsteen.
‘Luister nu toch eens!’ sprak heer Ollie, toen een regenvlaag 
tegen de ramen kletterde. ‘Wat zullen arme lieden die nu 
in hun eenvoudige auto’s naar buiten moeten, het moeilijk 
hebben!’
‘Jij denkt toch ook altijd aan anderen, Ollie,’ zei juffrouw 
Doddel bewonderend. Ze was langsgekomen om een paar 
eieren te lenen en nu dronk ze een kopje thee mee, voor de 

gezelligheid.
‘Ach ja,’ gaf heer Bommel bescheiden toe. ‘Dat doet men 
vanzelf als men veel alleen is. Alleen is maar alleen, bedoel 
ik. Ik vraag me weleens af, hoe het zou zijn, als de zorgende 
hand van een vrouw... Ik bedoel: Joost doet zijn best. Maar 
toch, als de dagen korter worden en de wind zo giert, denk 
ik weleens... Hm. Soms denkt men weleens, bedoel ik.’
‘Mallerd!’ riep zijn buurvrouw uit. ‘Waarom laat je het bij 
denken, en waarom doe je niet iets? Schep een beetje moed, 
en kom tot daden!’
Deze woorden brachten heer Ollie ernstig in verwarring, en 
hij haastte zich het vuur op te poken.

Juffrouw Doddel nam al spoedig afscheid, en heer Bommel 
liet haar uit. De storm loeide door de open deur de gang in 
en rukte aan zijn jas, maar daar schonk hij geen aandacht 
aan, terwijl hij het verdwijnende figuurtje nakeek.
‘Wat kan ze bedoeld hebben?’ vroeg hij zich af. ‘“Schep een 
beetje moed, en kom tot daden”, zei ze. Eigenaardig. Ik ben 
altijd bezig, dat weet iedereen. En mijn moed is algemeen 
bekend. Hm. Misschien is de tijd rijp om een groot, belang-
rijk werk aan te pakken. Dan zou het misschien makkelijker 
zijn om haar te vragen of ze... Nu ja, alles zou gemakkelijker 
zijn, als iemand begrijpt wat ik bedoel.’

Zo peinzende knoopte hij een warme das om en betrad de 
tuin, waar Joost bezig was met het aanharken van bladeren.
‘Het heeft niet veel zin,’ sprak de trouwe knecht. ‘De wind 
blaast ze even vlug weer weg, met uw goedvinden. Maar ach, 
het verzet de zinnen.’
‘Ja, daar heb ik ook last van,’ gaf heer Ollie toe. ‘Ik ga een 
eindje lopen in de vrije natuur, omdat ik een grote gedachte 
omhoog voel borrelen, zonder dat ik weet wat het is.’
‘Het is de herfst, als u mij toestaat,’ zei de knecht. ‘De vo-
gels trekken en de gedachten borrelen; het is allemaal heel 
betreurenswaardig.’
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De rest van het verhaal kan je lezen op mensenzijnmedia.be/toonder-de-ombrenger

Heer Bommel liep met een fladderende jas door de storm, 
terwijl de bomen kreunend in de wind bogen en van tijd tot 
tijd een kille regenvlaag op zijn gekromde gestalte kletterde. 
Maar hij voelde zich één met de grootse natuur, en reus-
achtige mogelijkheden ontvouwden zich in het brein van de 
eenzame heer, zonder dat hij precies wist welke.
‘U kan beter niet die kant opgaan,’ riep een krakend stem-
metje boven het geweld van de elementen uit.
Heer Ollie schrok op uit zijn gedachten en zag Kwetal aan 
de kant van de weg staan. Het ventje torste een zware ransel 
en zijn gelaat stond zorgelijk.
‘Waarom niet die kant op?’ vroeg heer Bommel.

‘Daar deugt het niet,’ legde de dwerg uit. ‘De lucht kleurt 
daar niet meer. Als het niet verandert, kom ik er in de lente 
niet terug.’
‘O,’ zei heer Ollie zonder veel begrip. ‘Is het zo erg?’
Het kereltje knikte.
‘Ik heb gedaan wat ik kon,’ hernam het. ‘Daardoor ben ik 
wat laat met het ipsen. Maar ik heb het niet kunnen ver-
helpen.’
‘Het is toch wat te zeggen,’ mompelde heer Bommel. Het 
was duidelijk dat het fijne van de zaak hem ontging, en hij 
maakte geen aanstalten om een andere weg in te slaan.

Kwetal liep hoofdschuddend verder, en ook heer Bommel 
hervatte zijn weg.
‘Wat zou hij bedoeld hebben?’ vroeg hij zich af. ‘Waarom 
zou het in deze buurt niet deugen, als de lucht hier niet 
kleurt? Dat begrijp ik niet helemaal. Ik bedoel... Hm, mis-
schien is dit de grootse taak die ik zocht! Wie weet?’
Hij ging zo op in deze gedachte, dat hij de dunne buis die 
hij passeerde, niet zag. Het was een soort pijp, die uit de 
grond omhoog stak, en die een zacht snorkend geluid maak-
te. Heer Ollie had echter pas in de gaten dat er iets vreemds 

gaande was, toen een duizeling hem beving en hij log ter 
aarde stortte, waar hij met draaiende ogen bleef liggen.
Gelukkig was het ongeval ondergronds niet onopgemerkt 
gebleven. Niet ver van de getroffen heer werd een luik in de 
bodem geopend, en in de winderige buitenlucht verscheen 
het fijn besneden gelaat van professor Joachim Sickbock, 
een geleerde die het daglicht niet altijd verdragen kon.
‘Ei, ei,’ prevelde hij misnoegd. ‘Het is toch een hinderlijk 
bijverschijnsel, dit omvallen. Maar het is niet gevaarlijk; er 
is meteen weer omgeving. Om is gelukkig niet zeldzaam.’
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Vraag een ‘Geefbib’ aan
HOBOKEN – Een Geefbib is een ruilboekenkastje op het open-
bare domein waar iedereen een boek kan vinden, meenemen, lezen 
en terugleggen. Je mag ook een ander boek in de plaats leggen. 
Via een Buurtcontract van Stadsmakers Hoboken kan je met een 
ruilboekenkast starten. Je bekomt wat startgeld om een kastje 
tweedehands te kopen en te pimpen of er zelf eentje te maken. 
Een Buurtcontract is een overeenkomst tussen het district en zijn 
bewoners om samen te werken. Elke Hobokenaar met frisse ideeën 
die bijvoorbeeld de straat of de buurt wil vergroenen, of meer ver-
bondenheid in de buurt creëert, kan op zoek gaan naar minstens vier 
andere buren en een Buurtcontract aanvragen. Er zijn in Hoboken 
al 13 Buurtcontracten waarmee onder meer bloemenperken, pe-
tanquebanen en Geefbibs werden gerealiseerd.        FM 

Info: stadsmakershoboken.be of 03 338 30 19

Kerk wordt kantoor en soepbar
BERCHEM – De kerken in Vlaanderen zijn (al lang) niet meer 
wat ze geweest zijn. Het Vlaamse Architectuurinstituut heeft on-
langs de Sint-Hubertuskerk in de Victor Jacobslei voor een periode 
van 49 jaar in erfpacht genomen. Het wil er een bibliotheek en 
archiefdepot voor architectuur van maken, aangevuld met kan-
toren en coworking-plekken, multifunctionele ruimtes en er een 
koffie- of soepbar ter beschikking stellen. De neogotische kerk is 
een beschermd stadsgezicht, geen beschermd monument. Aan de 
veelal verlaten kerk opnieuw een passende bestemming geven, was 
geen gemakkelijke klus. De kans is groot dat het niet de laatste 
kerk in onze regio zal zijn die een andere bestemming krijgt. FM

Subsidie voor kleuterscholen
AARTSELAAR – De Parochiale Kleuterschool van Aartselaar 
kan rekenen op 94.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid. 
Dit bedrag zal gebruikt worden voor de renovatie van de twee 
kleuterklassen. Eerder kreeg de gemeente al 790.000 euro voor 
de bouw van een nieuwe gemeentelijke kleuterschool in de wijk 
Buerstede.          FM

Werken aan gevaarlijk kruispunt
BERCHEM – Sinds kort wordt er gewerkt aan het gevaarlijke 
kruispunt Elisabethlaan/Floraliënlaan. Het is de bedoeling dat het 
kruispunt niet alleen veiliger wordt, maar ook gebruiksvriendelijker. 
Het voetpad wordt verbreed en aan de oostzijde komt een fietspad. 
De werken zullen duren tot de bouwvakantie 2021.                 FM

Geitenstoet verhuist naar  
25 september 2022
WILRIJK – Door de coronapandemie schuift de achtste editie 
van de Geitenstoet met een jaar op. De stoet wordt uitgesteld naar 
zondag 25 september 2022. De organisatie kiest ervoor om geen 
halfslachtig werk te leveren en schuift de datum daarom gewoon 
een jaar op.          FM

Tram 7 blijft (voorlopig)
MORTSEL-BERCHEM – De druk en de kritiek op De Lijn 
is zo groot geweest de voorbije maanden dat Vlaams minister 
van mobiliteit Lydia Peeters beslist het vervoersplan van de ver-
voerregio Antwerpen voor een tijd in de koelkast te leggen. De 
vele partijen die actie voerden tegen het voornemen om Tram 7 
(Mortsel-Eilandje) af te schaffen, kunnen (voorlopig) opgelucht 
ademhalen. Het plan zal de eerste drie tot vijf jaar niet opnieuw 
op tafel komen. Zowel de stad Mortsel als de buurtcomités en een 
flinke schare BV’s worden hiermee beloond voor hun inspanningen. 
Iedereen hoopt dat deze beslissing definitief is en geen uitstel van 
executie.          FM

Waterbus
ANTWERPEN - Sedert 1 januari 2021 valt de populaire 
Waterbus op de Schelde niet langer onder de bevoegdheid van 
het Havenbedrijf, maar wel van het Agentschap Maritieme 
Dienstverlening en Kust. Dat heeft de Vlaamse regering beslist 
op voorstel van minister voor Mobiliteit Lydia Peeters. Voor de 
gebruikers van de Waterbus verandert er niets. Met de aanzienlijke 
werken (Oosterweelproject) die Antwerpen de volgende maanden 
en jaren zullen belasten, wordt verwacht dat de Waterbus een gro-
tere rol zal spelen in het pendelverkeer.         FM

Leve de Zomerpoets
HOBOKEN - De Zomerpoets is een schoonmaakactie, waarbij 
Hobokenaren met hun buren op dezelfde dag de straat, de stoep 
of het straatmeubilair proper maken. Dit fijne initiatief vindt dit 
jaar plaats op zaterdag 26 juni en de inschrijvingen zijn ondertussen 
gestart. Een initiatiefnemer gaat hiervoor op zoek naar minimum 
acht buren uit dezelfde straat die willen meedoen. Om de buren 
op de hoogte te brengen, kan deze Hobokenaar flyers afhalen bij 
Stadsmakers Hoboken om in zijn straat te bussen. Samen engage-
ren ze zich dan voor deze gezellige actie voor een mooiere buurt. 
Elk deelnemend gezin krijgt bovendien in ruil voor de inzet een 

bloembak met zomerbloemen die ze op een vast tijdstip kunnen 
afhalen in een verdeelpunt.       FM

De Zomerpoets vindt plaats op zaterdag 26 juni 2021. Hobokenaren 
kunnen hiervoor inschrijven tot en met vrijdag 7 mei 2021. 

Info: hoboken.be 
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• Sommige mensen zijn zo vervelend dat ze je een hele dag 
doen verliezen in vijf minuten.
Jules Renard

• De buik is de lafaard van het lichaam.
Victor Hugo

• Verbanning: de mildheid van de tirannen
André Maurois

• Een kind heeft de lastige leeftijd bereikt wanneer het be-
gint vragen te stellen die kunnen beantwoord worden.
John Carpenter

• Het probleem is dat de wagen van morgen op de snelweg 
van gisteren rijdt door de chauffeur van vandaag.
Beryl Deranged

• Een archeoloog is een historicus met de mentaliteit van een 
politieagent - hij moet het corpus delicti zien voor hij kan 
geloven in het verleden.
Melvin Maddocks

• Je denkt dat je een groot genie bent omdat je een aristocraat 
bent, niet? Wat heb jij gedaan voor al je geld? Het heeft wat 
moeite gekost om je ouders te kiezen, dat is alles.
Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais

• Eén van de voordelen van een oude dag is dat je niet meer 
verplicht bent om naar picknicks te gaan.
William Feather

• Je bent oud wanneer je meer en meer dingen voor het laat-
ste doet en minder en minder voor het eerste.
Martin Gumpert

• In de aanwezigheid van cake bestaat er geen stress.
David Mamet

• Sommige boeken zijn zo laag bij de grond dat ze zouden 
moeten ondergeploegd worden.
Anna Herbert

• Waar er rook is, is er vuur en ook gevaar voor kanker, hart-
problemen en longemfyseem.
Leonard L. Levinson

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

Privéhuurinkomsten  
binnenkort belast?

‘Economen en fiscalisten zien geen 
enkele reden om huurinkomsten uit 
vastgoed minder te belasten, maar 
de politiek schuift deze hete aard-
appel al jaren voor zich uit’, zegt 
habicom-vastgoedexpert Naranjo 
Decamps. ‘Maar dat het er ooit 
komt, is een zekerheid. Daarvoor 
zijn er voldoende signalen. Zo 
werd ons land, eind vorig jaar, nog 
zwaar op de vingers getikt door het 
Europees Hof van Justitie. Het Hof 
eiste een boete en dwangsommen 

zolang huurinkomsten van binnen- en buitenlandse woningen 
verschillend belast werden.’

Niet correct belast

Binnenlands vastgoed wordt op dit moment niet belast op basis 
van de werkelijke huurinkomsten, maar op basis van een fictief 
inkomen in de vorm van het geïndexeerde kadastrale inkomen 
(verhoogd met 40%). Dat fictieve inkomen staat al lang niet 
meer in verhouding tot de reële huurinkomsten. Die huurin-
komsten liggen ondertussen beduidend hoger. Het kadastrale 
inkomen komt overeen met het jaarlijkse netto-huurinkomen 
dat je in 1975 voor het onroerend goed zou ontvangen als je 
het verhuurde. Om aan de huidige waarde te komen wordt het 
KI jaarlijks geïndexeerd, maar die waarde komt helemaal niet 
meer overeen met de huidige huurwaarde.

Vrijstelling

Sowieso zal het nog even duren alvorens huurinkomsten in 
België integraal zullen belast worden. Er is geen enkele politicus 
die dat op dit moment aandurft, maar eeuwig kan deze scheefge-
trokken situatie niet blijven duren. Een lange overgangsperiode 
lijkt hierbij aangewezen. Eén tarief voor alle vermogensinkom-
sten, waaronder ook de huurinkomsten vallen, gecombineerd 
met een vrijstelling tot een bepaald bedrag lijkt de oplossing. 
Op die manier kan je de gepensioneerde met één huurappar-
tement vrijwaren.

Naranjo Decamps

habicom

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.
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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
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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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IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

IMMO COPPIETERS - Landstraat 71, 2560 Kessel - G 0478 88 60 55
E marc@immocopieters.be - www.immocopieters.be 

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

TE KOOP - BROECHEM
Kapelstraat 50 - Nieuwbouwappartement 
+ K + P (1W). opp. appt. ± 81m2 + groot terras 
& tuin ± 92m2, 2 slpk. Bij centrum.

315.000 EUR (excl.K/P) 

TE HUUR - EVERE
Jules Bordetlaan 36 - Nieuwbouwappt. 
+ terras + K/P op 6de vd. - 1 slpk. Bij Nato, 
Zaventem & Europese instellingen.

1.200 EUR/m (excl. lasten) 

TE KOOP - TURNHPOUT
De Merodelei 301 - Ruime ééngezinswoning 
met terras & tuin, 4 slpk., nwe kkn/ramen/CV 
en dak. Bij winkels, scholen en station.

315.000 EUR

TE KOOP - KESSEL
Landstraat 57 - Moderne villa + P (3W), opp. 
± 998m2. 4 à 5 slpk. & 2 badk. Mglk. studio. 
Tuin op Zuid. Instapklaar.

749.900 EUR

TE KOOP - LIER
Eeuwfeestlaan 188 - Stijlvolle interbellum 
woning + tuin + gar./mag. 3 slpk. Uitbreid-
baar. Voor vrij beroep of als project.

399.000 EUR

TE KOOP - LIER
Fazantweg 7 - Eéngezinswoning + 
tuin/veranda + p (2W). in groene verkaveling 
De Bist. 3 slpk. Inclusief zonnepanelen.

299.000 EUR

TE KOOP - AARTSELAAR
Barones de Borrekenslaan 63 - Eéngezins-
woning op ± 715m2. 3 slpk., aangelegde 
tuin op Zuid.

VERKOCHT

TE KOOP - LIER
Leopoldplein 43 - Bekende frituur “Handels-
hof” + woonst met 2 slpk., inger. kkn & badk. 
+ STUDIO. Ideale ligging aan station.

325.000 EUR (excl. handelsfonds)

 + groot terras 

 - 1 slpk. Bij Nato, 

met terras & tuin, 4 slpk., nwe kkn/ramen/CV 

. 4 à 5 slpk. & 2 badk. Mglk. studio. in groene verkaveling 3 slpk. Uitbreid-

3 slpk., aangelegde 

WIJ ZORGEN VOOR:
 Een correcte waardebepaling
 Vrijblijvend advies
 Verkoop + verhuur + beheer
 Afhandeling van “A” tot “Z”

MET GARANTIE OP:
 Jarenlange ervaring
 Persoonlijke benadering
 Duidelijke afspraken
 Doorgedreven publiciteit

WIJ VERKOPEN EN VERHUREN UW EIGENDOM

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

TE KOOP - EXCLUSIEF LANDELIJK WONEN

TWEE AANEENSLUITENDE LANDHUIZEN
Heidestraat 14+16 te 2520 Emblem. Op bijna 6.000m². 
Oorspronkelijk 2 woningen met telkens ingerichte 
keuken & badkamer. In gebruik als één grote woning met 
6 slaapkamers + bureel, 3 badkamers en 2 x garage voor 
telkens 2 wagens. Opsplitsbaar. Mogelijk als kangeroe/
praktijk. Rustig gelegen in de natuur + privacy.

HOGERE PRIJSKLASSE 
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De NBB is het financiële en economische geweten van België, maar als dat haar rol is, hoe komt 
het dan dat we er zo weinig over weten? Om daarop te kunnen antwoorden ben ik begonnen aan 
een grondige research die toch wel enkele jaren heeft geduurd, maar waarvan je het resultaat kunt 
lezen in ‘De geldmakers’. Ik hoop de lezer dus wat vertrouwder te maken met een van onze 
belangrijkste instellingen.

42
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Véronique Goossens
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. 

Enige tijd geleden maakte Véronique Goossens de overstap van Kanaal Z naar Belfius, waar ze chief opinion leader werd. 
De Bank had deze functie gecreëerd om haar maatschappelijke rol te benadrukken. Korte tijd daarop werd bekend 
dat Véronique Goossens tot hoofdeconome opgeklommen was. Voortaan heeft ze de leiding over de studiedienst 
van de bank. Ze volgt er samen met haar team de internationale macro-economie als de financiële toestanden van 
de gemeenten en de ziekenhuizen, een specialiteit van Belfius. Deze promotie zorgde voor een dubbele primeur bij 
Belfius. Het was de eerste keer dat iemand zonder economiediploma de functie bekleedde én het was de eerste vrouw 
die hoofdeconome werd. In 2016 publiceerde ze het boek ‘De geldmakers - Achter de schermen van de Nationale 

Bank van België’.

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

Toen ik bij mijn benoeming in de 
kranten las dat ik de eerste vrou-
welijke hoofdeconome was bij een 

Belgische grootbank, was ik ei-
genlijk verrast. Voor mij is het een 

evidentie dat daar evengoed een 
vrouw zou kunnen zitten, maar de 
realiteit toont aan dat er nog wat 

werk aan de winkel is.

Véronique, is de bankenwereld nog steeds een mannen-
bastion?

Je zou dat op het eerste gezicht wel kunnen zeggen, maar 
toch zie je dat meer en meer vrouwen er hun plaats opeisen. 
Bij Belfius Bank zijn er bijvoorbeeld heel wat vrouwen in 
leidinggevende functies, zelfs 
binnen het directiecomité en 
ook Euroclear, de instelling 
die waakt over de veiligheid 
van 27.700 miljard euro aan 
effecten van klanten van over 
de hele wereld, wordt al jaren 
geleid door de Belgische Lieve 
Mostrey. In de toekomst zie 
ik het aantal vrouwen alleen 
toenemen en dat is maar goed 
ook.

De Nationale Bank is geen 
goede leerling op dat vlak?

Neen, van de Nationale Bank 
kan je met zekerheid stellen 
dat het een echt mannenbas-
tion is. Na de laatste benoemingsronde - waarbij Marcia 
De Wachter niet vervangen werd - zetelt er trouwens geen 
enkele vrouw meer in het directiecomité. Ook in de Raad 
van Bestuur zetelt maar een vrouw. Dat is bitter weinig, 
zeker als je weet dat er voor beursgenoteerde bedrijven een 

verplichting geldt dat een derde van de leden van de Raad 
van Bestuur een vrouw dient te zijn. 

Marcia De Wachter, een van de personages uit je boek 
die je zonet noemde, kreeg het hard te verduren als enige 
vrouw in het directiecomité. Voel jij je met haar verwant?

Marcia De Wachter is inder-
daad het enige vrouwelijke 
personage in mijn boek. Ze 
is verdwenen uit het direc-
tiecomité van de Bank sinds 
december vorig jaar. Ik voel 
me echter niet meteen met 
haar verwant. Of toch een 
beetje misschien, want we 
delen beiden een passie voor 
economie. Het is een groot 
verlies voor de NBB dat zij er 
niet langer werkzaam is, want 
Marcia De Wachter is zonder 
enige twijfel een economisch 
toptalent en ze heeft ook altijd 
gestreden voor meer vrouwen 
aan de top van de Bank. Ik was 

mij tot voor kort niet zo bewust van het gebrek aan vrouwen 
op sleutelposities van financiële instellingen. Toen ik bij 
mijn benoeming in de kranten las dat ik de eerste vrouwe-
lijke hoofdeconome was bij een Belgische grootbank, was 
ik eigenlijk verrast. Voor mij is het een evidentie dat daar 
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• TV - Mensen zijn Media - Foto Véronique: 
© Koen Broos

evengoed een vrouw zou kunnen zitten, 
maar de realiteit toont aan dat er nog wat 
werk aan de winkel is.

De personages hebben ook allemaal een 
politieke kleur, is de verwevenheid tussen 
de politiek en de NBB niet nefast voor het 
functioneren?

Er is inderdaad altijd een link tussen direc-
tieleden en politieke partijen. Men noemt 
dat evenwichtig, omdat op die manier alle 
politieke kleuren vertegenwoordigd zijn en 
de discussies zo objectiever worden gevoerd. 
Anderen zeggen dan weer dat dit niet ge-
zond is en er beter vakspecialisten zouden 
zetelen. Daarvoor valt zeker iets te zeggen, 
want een nationale bank is in wezen het 
economische geweten van een land en gaat 
na of het economische beleid van de rege-
ring wel strookt met het monetaire beleid 
van de ECB in Frankfurt. Dat is een heel 
technocratische opdracht dus eigenlijk zou 
de Bank geen banden moeten hebben met 
de politiek.

Heeft een nationale bank nog zin na de 
invoering van de euro?

Dat is een heel goede vraag, een vraag die 
ik mezelf ook heb gesteld toen ik aan mijn 
boek begon. Alle banken samen zijn aan-
deelhouder van die grote Europese Bank. Is 
het dan nog nodig dat zij elk apart blijven 
bestaan? De nationale banken zijn - zoals ik 
daarnet al zei - de waakhonden van Europa 
in de verschillende lidstaten en ze zijn tege-
lijk ook de waakhonden van de economie. 
Ze dragen daarnaast verantwoordelijkheid 
voor de grote gedeelde wijsheid die binnen 
het Europese financiële systeem bestaat. 
Voor de invoering van een gemeenschap-
pelijk Europees financieel beleid was die 
kennis veel meer versnipperd. 

Hoeveel heeft onze NBB eigenlijk 
nog te zeggen nu we een Europees Ge-
meenschappelijk Toezichtmechanisme 
hebben?

Dat Toezichtmechanisme is er gekomen na 
de grote recessie, toen is gebleken dat de 
banken onvoldoende werden gecontroleerd. 
Van dat gebrek aan controle ondervinden 
we vandaag nog altijd de gevolgen. Daar-
om waakt het Toezichtmechanisme erover 
dat nationale belangen niet doorwegen 
op gemeenschappelijke belangen. Onze 
Nationale Bank vaardigt ook mensen af 
naar het Toezichtmechanisme en tegelijk 
voert zijzelf ook controle uit op de kleinere 

Belgische banken. We hebben met andere 
woorden een deel van onze autonomie op-
gegeven om erger te voorkomen.

Ondanks de uitstekende reputatie van de 
studiedienst van de NBB was niemand 
voorbereid op de financiële crisis die in 
2008 losbarstte?

Dat klopt, maar je moet weten dat tot 
2008 de banken niet door de NBB wer-
den gecontroleerd, maar door de FSMA, 
de Autoriteit voor Financiële diensten en 
Markten. De NBB moest 
alleen toezicht houden op 
het globale financiële sys-
teem, maar ook daar zijn 
wel een aantal zaken fout 
gelopen. Intussen is dat 
toezicht gelukkig wel ver-
beterd.

Heeft de Nationale Bank 
ons financiële systeem 
en onze spaarrekeningen 
toen gered?

Ja, dat is zeker een verdien-
ste van de Bank en meer 
bepaald van Luc Coene 
die toen meteen in actie is geschoten. Hij 
coördineerde de bankenreddingen en on-
derhield de contacten met de ECB. Toen 
heeft de NBB echt haar koelbloedigheid 
bewaard en ons behoed voor veel erger. 

Ook de overheid is toen tussengekomen?

De overheid heeft toen het spaargeld 
gered door een garantie in te stellen voor 
spaartegoeden tot 100.000 euro. Dat heeft 
ervoor gezorgd dat er geen run on the banks 
is ontstaan, dat mensen niet halsoverkop 
hun geld zijn gaan weghalen bij de ban-
ken en ons gehele financiële systeem niet 
is ingestort.

Hoe zie jij de Nationale Bank evolueren?

We hebben met Pierre Wusch een hervor-
mingsgezinde topman, dus ik zie de Bank 
evolueren tot een modernere instelling die 
ingebed zal blijven bij de ECB en daar haar 
expertise ter beschikking zal blijven stellen. 

Wat vind jij de meest spraakmakende 
anekdote uit het boek?

Het moment waarop Luc Coene naar de 
Raad van Bestuur van de ECB rijdt in 
Frankfurt - hij is op dat moment bezig aan 

zijn laatste jaar als gouverneur - en hij ziet 
binnen zijn eigen nationale bank, waar ze 
zeer goed zijn in inflatievoorspellingen, dat 
de kans op deflatie zeer groot wordt. Dat 
het risico op een algemene prijsdaling stijgt. 

Is dat dan een slechte zaak?

Dat klinkt misschien interessant, maar 
dat is het niet. Deflatie is economisch 
gezien echt een te mijden scenario, want 
die algemene prijsdaling is heel moeilijk 
te bekampen door centrale banken. Dat is 

duidelijk gebleken tijdens 
de grote depressie van de 
jaren ‘30. Luc Coene had 
de idee dat we dit moesten 
voorkomen door massaal 
Europese overheidsobli-
gaties te kopen, wat de VS 
eerder deed. Onze gouver-
neur wist echter maar al te 
goed dat dit idee zeer moei-
lijk lag binnen de ECB. Luc 
Coene was de eerste gou-
verneur die met dat voorstel 
kwam en het werd meteen 
weggehoond. Toch heeft hij 
gelijk gekregen, al heeft het 
een jaar geduurd vooraleer 

de ECB die beslissing nam. Onze eigen 
gouverneur was op dat moment dus een 
echte baanbreker. 

Wat hoop je met je boek te bereiken?

Ik ben aan het boek begonnen vanwege 
mijn nieuwsgierigheid. De NBB is een 
instelling met een grote autoriteit en no-
toriteit, een instelling die erg belangrijk 
is voor ons financiële systeem en dat sys-
teem is dan weer erg belangrijk voor onze 
economie. De NBB is het financiële en eco-
nomische geweten van België, maar als dat 
haar rol is, hoe komt het dan dat we er zo 
weinig over weten? Om daarop te kunnen 
antwoorden ben ik begonnen aan een gron-
dige research die toch wel enkele jaren heeft 
geduurd, maar waarvan je het resultaat kunt 
lezen in ‘De geldmakers’. Ik hoop de lezer 
dus wat vertrouwder te maken met een van 
onze belangrijkste instellingen.

‘De geldmakers. Achter de schermen van 
de Nationale Bank van België’ werd uit-
gegeven bij uitgeverij Polis en kost 9,90 
euro.
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C O M P U T E R H E R S T E L L I N G E N 
A A N  H U I S

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

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

Flor Alpaertsstraat 14R  •  2600 Berchem
03 440 68 25

info@cdsnv.be  •  www.cdsnv.bePauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

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

Antwerps is een wereldtaal
We kregen ontzettend 
veel reacties op onze 
oproep: ‘Wat vindt u 
het mooiste Antwerpse 
woord?’ Er waren zelfs 
voor Freddy Michiels, 
de auteur van het boek 
‘Antwerpse Les’, nieuwe 
woorden bij die (nog) niet 
in zijn woordenboek ston-
den en die hij van plan is 
bij een derde druk zeker 
op te nemen. Zo bijvoor-
beeld: spiejekmadolle (een 
symbolische onderschei-
ding), lantoër (stoep), 
een leuzze (uurwerk), nen 
trizee (vergiet), ne kom-
misveur (boezem), ‘tis in 
de sjakos (het is in orde), 
semmeltrees (twijfelaar-
ster), verkette (vorken), 

nen tantafeer (prutser), blaffetuur (rolluik), napschaar (deugniet), 
sjokkedaase (teelballen), muurzaaikers (mieren), ne loizenboelevaar 
(middenstreep) en veel meer.

Aan alle lezers die ons ‘hun’ woord opstuurden: hartelijk bedankt! 
We kregen zoveel inzendingen dat het moeilijk was om de winnaars 
van de gratis exemplaren van Antwerpse Les te kiezen, daarom 
hebben we de auteur van het boek geblinddoekt en gevraagd uit 
de ton drie reacties te trekken. Het werden: Vera Van de Wiel, 
Viviane Smout en Mieke Jacobs. Zij zullen eerstdaags hun exem-
plaar toegestuurd krijgen, waarin de auteur voor elk een aparte 
boodschap heeft geschreven. Proficiat!

Zelf een exemplaar bestellen? Dat kan via freddymichiels.com/
antwerpse_les.php.

Een hart voor bloemen?
HOBOKEN - Hou je van tuinieren of van kleurrijke bloemen 
aan de voorgevel van je woning? Doe dan mee met de Hobokense 
Bebloemingswedstrijd. Maak van de voorgevel van je woning een 
kunstwerk door kleurrijke bloemen te planten, een vrolijke bloem-
bak te zetten of een gezellige voortuin aan te leggen. Maak hiervan 
een foto en mail die door. Je tuin moet zichtbaar zijn vanaf de 
straat. Vermeld in je mailtje ook de categorie waarvoor je deel-
neemt: ‘Bloemen aan de voorgevel’ of ‘Mijn frisse voortuin’. Een 
jury selecteert uit alle inzendingen de mooist bloeiende voorgevel 
of frisse voortuin.          FM  

Inschrijven via 03 338 30 56 of hoboken_feest@antwerpen.be
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Regula Ysewijn:
ambassadrice van het gebak

Op televisie (Play 4) heeft Vlaanderen het ‘taartenbakken’ leren te waarderen dankzij het programma Bake Off Vlaanderen. Het 
programma heeft ons ook laten kennismaken met een nieuwe ambassadrice van de taartenbak: Regula Ysewijn (37). Voorheen was 
ze al in Groot-Brittannië bekend door haar culinaire taartenrecepten die een ode zijn aan de Britse tradities. The British Baking Book 
was een regelrechte bestseller en behoort volgens de gezaghebbende The New Yorker tot de tien beste kookboeken van 2020. Met 
Kerstmis bracht ze een nieuw kookboek uit waarmee ze de Britten even de brexit liet vergeten: Downton Abbey Christmas Cookbook, 
gebaseerd op de rijke traditie die overtuigend aan bod kwam in het legendarische kostuumdrama dat velen onder ons op televisie 

gevolgd hebben. Wie is deze Regula Ysewijn die zo overtuigend de harten van de Britten verovert met haar kookboeken?

Regula Ysewijn is geboren en getogen in 
Berchem, waar ze ook nog altijd woont. Ze 
is grafisch vormgever van opleiding, maar 
heeft zich de laatste jaren geconcentreerd 
op fotografie en koken via haar blog en later 
als culinaire journalist voor 
Britse magazines. Zo kwam 
ze via een Britse uitgeverij 
ook als vanzelfsprekend tot het 
samenstellen van kookboeken 
met niet alleen maar recepten, 
maar ook veelal geplaatst op 
een historische achtergrond. 
Haar Britse uitgever noemt 
haar een ‘culinary historian’, 
een culinaire historicus.

Gepassioneerd door Britse 
geschiedenis

Regula Ysewijn - ‘Culinair 
historicus’ is hoe mijn mentor, 
historica dr. Annie Gray van 
Oxford University, mij ge-
doopt heeft in haar voorwoord 
voor mijn recentste boek. Ik 
ben de laatste 10 jaar bezig 
met het onderzoeken van de 
geschiedenis en evolutie van 
onze eetcultuur: welk ver-
band er is met de politieke en 
sociale gebeurtenissen en hoe 
die eetcultuur en de recepten 
daardoor beïnvloed worden. 
Mijn boeken gaan dus verder 
dan een verzameling recepten. 
Voor mijn boek ‘Pride and 
Pudding’ en ‘Brits Bakboek’ 
ging ik kijken naar geschrif-
ten van de 12de eeuw tot de 
20ste eeuw. Voor het Downton 
Abbey Christmas Cookbook 

putte ik uit kookboeken en etiquettevoor-
schriften vanaf het midden van de 19de 
eeuw tot 1930. Ik vertrek dus steeds van de 
geschiedenis als basis voor mijn kookboeken, 
en dat doe ik grondig, zoals een archeoloog 

met een borsteltje het zand wegveegt van 
een bot, zo blaas ik het stof van heel oude 
geschriften om de oorsprong van een gerecht 
terug te vinden.

Waar komt je belangstelling 
voor het traditionele Enge-
land vandaan?

Wij keken thuis zo goed als 
altijd naar BBC en al de docu-
mentaires over erfgoed, natuur 
en geschiedenis in Engeland. 
Dat sprak mij enorm aan. 
Ook de kostuumdrama’s kon-
den mijn meisjeshart bekoren. 
Onze jaarlijkse vakanties naar 
Groot-Brittannië hadden tel-
kens een cultureel thema. De 
maanden vooraf las ik dan met 
mijn moeder alles over de ge-
schiedenis, de mythes en de 
sages van de regio’s waar we 
naartoe trokken. Zo kwamen 
de plekken die we bezochten 
en de verhalen tot leven en 
dit voedde mijn liefde voor 
dit land, haar geschiedenis en 
haar cultuur.

Hoe was je ervaring met het 
tv-programma Bake Off 
Vlaanderen? Heb je talenten 
ontdekt? Zijn jongeren naar 
jouw ervaring geïnteresseerd 
in gebak?

Na vier seizoenen Bake Off 
Vlaanderen zien we toch wel 
duidelijk dat we over een re-
vival kunnen spreken. Zelfs 
Kenwood, één van de officiële 
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• Freddy Michiels

sponsors van het programma, merkte een 
grote stijging in de verkoop van staande 
mixers. Doordat we in 2020 ook een Junior 
Bake Off maakten, zagen we ook dat er in 
Vlaanderen veel jong baktalent staat te po-
pelen om dat talent te tonen.

Was het moeilijk om de kwaliteit van de 
aangeboden bakcreaties te testen? Wat 
vond je het meest voorkomend gebrek of 
de meest voorkomende kwaliteit bij de 
deelnemers?

Ik jureer al acht jaar internationale smaak-
wedstrijden. Dus het is zeker niet moeilijk 
om de kwaliteit van het gebak van onze Bake 
Off-kandidaten te beoordelen. Waarmee de 
meeste bakkers in de mist gaan, is het tekort 
aan tijd dat ze hebben tijdens het program-
ma. Ze willen ons natuurlijk van onze sokken 
blazen, maar het moet ook haalbaar zijn bin-
nen de tijd die ze krijgen.

Ben je alleen in gebak, zoetigheid geïnte-
resseerd als culinair architect? Is dat niet 
een beetje tegen de stroom in? Meestal gaat 
de meeste culinaire aandacht vandaag 
toch naar caloriearme maaltijden?

Dat is een fenomeen dat vooral erg Bel-
gisch is jammer genoeg. In Nederland 
en Groot-Brittannië gaan de best sco-
rende kookboeken gewoon over gezellig 
eten en eenvoudige gerechten. Boeken 
die een bepaald dieet promoten, zijn er 
overal, maar ik ken best wat vrouwen 
die niet meer anders durven te eten dan 
de gerechten in die boeken. Ze hebben 
een angst gekweekt voor gewone kost. 
Gelukkig is er tegengewicht met de 
boeken van Jeroen Meus en die van mij 
misschien. Ik lees liever niet over wat 
ik niet mag eten. Ik maak liever an-
dere keuzes zoals verantwoord, biologisch 
vlees, duurzame vis, veel biologisch geteelde 
groenten en fruit, aardappelen en gebak en 
suikergoed met mate. We moeten tenslotte 
ook nog kunnen genieten van voeding.

Wij lopen in Vlaanderen in de regel niet erg 
hoog op met de Britse gastronomie. Is dit 
ten onrechte, een ongepast vooroordeel?

Mensen die een vooroordeel hebben over de 
Britse keuken, hebben meestal alleen in ‘Tou-
rist Traps’ gegeten in Londen of andere grote 
Britse steden. Eten in een grootstad is niet re-
presentatief voor een eetcultuur van een heel 
land dat ook nog eens regionale verschillen 
heeft. Zeg nu zelf: in Brussel of Antwerpen 
kan je ook slecht terechtkomen in de horeca. 
Op mijn vele reizen door Groot-Brittannië 

heb ik altijd geweldig lekker gegeten. Je kon 
er fantastisch Brits, maar ook werelds eten. 
Begin jaren ‘90 vond je in België nog niet 
zo’n aanbod aan Indische, Indonesische en 
andere keukens terwijl dat in Groot-Brittan-
nië  - door de connectie met India - gewoon 
overal mee op de kaart stond, zelfs in het 
grootste boerengat. Elke streek of regio heeft 
z’n eigen broodje of koek. Hun dierenrassen 
zijn oude rassen die in veel gevallen gewoon 
in het heuvellandschap rondlopen omdat er 
daar toch geen gewassen kunnen groeien. 
Dat heet dan conservatie van het landschap 
door er dieren op te zetten.

Ga je nog veel naar Groot-Brittannië? 
Heeft de brexit je kijk op Engeland en de 
Engelsen veranderd?

Ik ben al een jaar niet meer naar Groot-Brit-
tannië kunnen gaan, dus, mijn opdrachten en 
lezingen die ik daar geef en de evenementen 
rond mijn twee boeklanceringen vielen alle-
maal in het water. Ik heb gelukkig genoeg 
vrienden in Groot-Brittannië om te weten 
dat er genoeg mensen zijn die liever verder 

hadden samengewerkt met de EU, maar de 
feiten zijn zoals ze zijn. De EU is ook niet 
perfect, maar net zoals in een huwelijk moet 
er gewerkt worden om het beter te maken. 
Wat Groot-Brittannië gedaan heeft, is de rest 
van Europa laten zitten terwijl zij om een 
pakje sigaretten gingen, net zoals een ouder 
die zijn kinderen en partner de rug toekeert. 
Ik vind het laf en schaamteloos.

Het is redelijk uitzonderlijk dat een 
Vlaamse carrière maakt in de Britse uitge-
verswereld. Hoe ben je daar ingerold?

De Engelse uitgever die het voorstel van 
mijn eerste boek (Pride and Pudding) zag, 
was meteen enthousiast. Ik schreef sowie-
so al voor Engelse publicaties. Ik heb mijn 
werk als culinair schrijfster daar opgebouwd. 

Ik deed ook iets wat anderen niet deden: ik 
breng culinaire geschiedenis en recepten 
samen in een werk dat leesbaar is voor ie-
dereen. Vaak zitten dat soort boeken in een 
academisch circuit waarmee je uitsluitend 
andere academici bereikt en dat wou ik niet. 
Mijn Engels/Australische en Amerikaanse 
uitgevers zagen dat mijn manier van kook-
boeken samenstellen anders was en stonden 
daarvoor ook achter mij. Je kan mijn boeken 
dus gebruiken in de keuken, maar er is ook 
een hele kluif leesvoer aan voor wanneer je 
cake in de oven zit en je moet wachten, of 
gezellig bij de haard of voor het slapengaan. 
Je leert altijd nog iets cultuur-historisch bij 
als je mijn boeken ook echt leest.

Je uitgever brengt je boeken over de Britse 
keuken ondertussen ook uit in de Verenigde 
Staten. Dat verdient een proficiat. Daarop 
mag je best trots zijn!

Dank je, zoals ik al zei: mijn Engels/Austra-
lische en Amerikaanse uitgevers geloven in 
mij en ik heb een fijne relatie met hen. Mijn 
eerste boek kwam in 2016 ook al eens uit 

in de VS, maar nu heb ik daarvoor dus 
een nog meer toegewijde uitgever. Ook 
met mijn uitgever in Nederland heb ik 
een prima relatie. Nederlanders zijn erg 
leuk in de omgang. Zij staan heel open 
voor ideeën.

Heb je nog altijd voldoende inspiratie 
om over gebak te schrijven? Nooit zin 
gehad om de Britse manier van vis- en 
vleesgerechten toe te lichten?

Dat heb ik reeds gedaan in het boek 
dat ik mocht schrijven voor de Brit-
se hitserie Downton Abbey. Dat is een 
kerstkookboek met historische recepten 
uit de periode van Downton Abbey voor 

soepen, voorgerechten, hoofdgerechten en 
gebak. Ik hou dus niet vast aan gebak alleen. 
In mijn eerste boek (Pride and Pudding) 
was het bakken van gerechten ook slechts 
één hoofdstuk. Engelse puddinggerechten 
komen oorspronkelijk van hartige gerechten 
zoals wij de beuling kennen. Voor mensen die 
iets van Schotland kennen: de haggis, om dit 
complexe gegeven van Britse pudding hartig 
en zoet te begrijpen, moet je het boek echt 
lezen.’

Dat zullen we zeker doen. Ik wens je nog 
veel inspiratie en tot de volgende editie van 
Bake Off Vlaanderen.

Ik ben de laatste 10 jaar bezig 
met het onderzoeken van 

de geschiedenis en evolutie van 
onze eetcultuur: welk verband 
er is met de politieke en sociale 

gebeurtenissen en hoe die 
eetcultuur en de recepten 

daardoor beïnvloed worden. 
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7
6 Huidfraude

Corona verwent ons niet. De “huidhonger”, voor ons een 
erg onsmakelijk woord, is groot door het beperkte aantal 
knuffelcontacten. Honderdduizenden burgers missen ze. 
Biologen vergelijken het menselijke ras met zoogdieren 
en primaten. Ook hun zintuig van de huid wil voelen 
en tasten. Moeders zogen en kangoeroeën hun baby’s 
en niemand betwist het belang ervan voor hun verdere 
ontwikkeling. Ook de recente hype van naked dating-
programma’s illustreert een en ander. Op zoek naar een 
partner willen bachelors zien - en voelen? - wat voor vlees 
ze in de kuip hebben. De huidhunker is zeer nabij.

Al dan niet op latere leeftijd, kom je alleen te staan. Zelfs 
in het schoolboek van onze Pieter-Jan worden voor lijden 
en verdriet drie paden voorgesteld: je blijft in je verdriet 
steken, je bent onverschillig voor het leed of je neemt de 
draad weer op en kijkt vooruit. Wie kiest voor het laatste, 
staat open voor contacten, nieuwe relaties, een hernieuwd 
geloof in de liefde en mogelijk huid-op-huidcontacten. 
Misschien lacht het geluk je wel toe in de supermarkt, het 
park of het benzinestation. Doorgaans is het iets ingewik-
kelder, want tastbare initiatieven voelen velen niet meteen 
binnen bereik. Vandaar dat er zich een markt ontwikkelde, 
om de vragende partijen een hand te reiken. De klant 
betaalt heuse bedrijven om de keuze en de kennismaking 
te organiseren.

Internet speelt een dominante rol. Het web werkt snel en 
visueel. De laptop biedt relationele perspectieven. Digitaal 
verkeer dreigt echter wel eens bedrieglijk te zijn, ook in het 
kader van liefdevolle relaties. In de cijfers van de federale 
politie -25.139 gevallen van internetfraude in 2019- zitten 
meer dan 1000 gevallen van ‘vriendschapsfraude’. De cij-
fers verzwaren ondertussen drastisch. Januari 2021: alweer 

132 gevallen. “In 32% van de gevallen werd de fraude via 
datingsites gepleegd”, zegt de FOD Economie, “28% van 
de slachtoffers liet zich via sociale media in de luren leggen 
en 15% per mail”. Die cijfers blijken slechts het topje van 
de ijsberg, want de meeste slachtoffers dienen geen klacht 
in uit schaamte. Experts vermoeden dat jaarlijks minstens 
10.000 Belgen het slachtoffer zijn van vriendschapsfraude.

De morele en emotionele schade: hooggespannen 
verwachtingen en een geleidelijk opgebouwde vertrou-
wensband bleken plots bedrog. Een wereld die instort. 
Waarin kunnen we nog geloven? De oplichters maken 
misbruik van de kwetsbaarheid van goedgelovige mensen 
die zich eenzaam voelen en plukken hen kaal. De finan-
ciële schade bedroeg in 2020 meer dan 8,5 miljoen. Het 
betreft vooral internationale criminele organisaties van 
buiten de EU. Ze gebruiken een vals profiel en vragen om 
geld, zodra de band sterk genoeg is. Kandidaten worden 
uitgenodigd geld voor te schieten voor een vliegtuigticket 
of een visum. Ze betalen ziekenhuisrekeningen en kopen 
geschenken. Er zijn gevallen bekend van mannen die meer 
dan 100.000 euro kwijtspeelden en hun huis verkochten. 
Meestal blijft het bij een klacht, neergelegd bij de politie.

De huidhunker neemt zodanige vormen aan, dat we ons 
verstand op nul zetten en blind investeren in een ogen-
schijnlijk fantastische relatie. Cybercriminelen die een zo 
wreed spel spelen, moeten hard worden aangepakt. Aan 
de huidhongerigen zelf wensen we een dikke huid toe, die 
van een leeuw of een olifant.

• Marc van Riel

“Bedrog heeft gelukkig korte vleugels.” 

(naar Christophe Leeman)
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OOK IDEAAL ALS INVESTERING!

Gevarieerd aanbod van ruime 
appartementen en volwaardige 
erkende 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
VERKOOP!   

ELYSIA advertentie De Passant maart 2021 184x122.indd   1 4/03/2021   21:10

ANNIK DE MEY
U U R W E R K E N  |  J U W E L E N  |  O P T I E K

SEIKO SUN

PRESTATIES EN 
BESCHERMING MET 

PRECISIE
SEIKO ZONNEGLAZEN

DE NIEUWE ZONNEBRILLEN 
ZIJN BINNEN

Ray-Ban – Serengeti - Dolce & Gabbana – Armani – Mexx  
Jaguar - Calvin Klein - Evil Eye – Oakley - Nano Kids 

Ook op sterkte aan speciale voorwaarden
Voor meer info kom vrijblijvend langs in de winkel

shop online
 WWW.ANNIKDEMEY.BE

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

info@annikdemey.be ·  · · DONDERDAG GESLOTEN
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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 .

In Vlaamse 
helden

Koen Naert

Natuur
Wat bomen ons vertellen

Het geschreven 
woord

“Björnstad”

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. 

Doneren via overschrijving: rekening-
nummer BE12 4074 0677 0192 (Mensen zijn 
Media) – mededeling: “gelukkig verbonden”

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden
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Het aanbod van je lokale vastgoedmakelaar blijft 24/7 

te raadplegen via www.immoscoop.be

03 206 76 76

15

15
15

15

03 257 56 70

03 309 10 10
03 740 03 9003 440 20 10

03 644 00 88

www.immodelaet.be

12
15

15

Flyer Via_Immo.indd   1 23/11/15   15:05

03 344 70 10

03 443 21 15

15

15 15

15
15

15

15

0473 900 900

Vastgoed
Verhaegen

03 227 58 58



SCREENS

ZONNETENTEN
ZOMER IN AANTOCHT, 
WEES ER TIJDIG BIJ !

ZONWERING


