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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

P E R I O S C O O P

Tenet -
Stilstaan is achteruitgaan

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

Taarten als ode
aan Britse tradities



3

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

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

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

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

MORTSEL Statielei 34

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

INKOOP OUD GOUD
03 575 54 99 - 0473 43 67 37

Statielei 34
2640 MORTSEL

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

WWW.OUDGOUDMORTSEL.BE

Open: ma tot vrij 10u tot 16u - zaterdag van 10u tot 15u
Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 43 67 63

C
METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

Wat wij inkopen:

Oud goud
Gouden sieraden
Goudstaven
Munten
Alle soorten zilver

Tandgoud
(met of zonder tand)

Horloges
(Rolex, Breitling, Patek enz.)

Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)

 

Molenlei 11
2650 Edegem
Tel: 03 457 56 85
www.exelmansmotor.be

Bij ons kan u terecht voor al uw onderhoud en 
andere herstellingen!

Voor de aankoop van de betere 
tweedehandswagen!

EXELMANS MOTOR
QUALITY CARS EDEGEM

voor een betrouwbaar rijplezier!
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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, ... Zij 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 
in je vaste rubrieken over literatuur, eetcultuur en film en Reis rond de 
wereld zakt af naar Dubai voor het internationale culturele hoogtepunt 
van Wereldexpo 2021. Bakkoningin Regula Ysewijn brengt hulde aan 
Britse (taart)tradities en we introduceren het stripuniversum van Marten 
Toonder, bij onze noorderburen al tientallen jaren heel 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

het geschreven woord -
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de postiljon rijdt voor -
een bakkersdozijn
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-MORTSEL

Geef deze bon af aan de kassa 
van de outletboetiek Damart-Mortsel. 

Bij een aankoop van 25€ of meer 
ontvang je een verrassingsgeschenk !

*Aanbod geldig tot 30/04/2021 in de outletboetiek Damart-Mortsel. 
Eenmalig geldig bij afgifte van deze bon.

Statielei 40
2640 Mortsel

OPENINGSUREN : 
woensdag tot zaterdag

09:30 - 12:30 en 13:30 - 17:00

OUTLET
STORE

VERRASSINGS-
GESCHENK

Ontvang een

bij een aankoop
van 25€ of meer !*

AD_APRIL_OUTLET_STORE_MORTSEL_DAMART_PE21_NL.indd   1 10/03/21   14:33

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
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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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

F I K  B L O G T

Wat als u elke dag een versbereide maaltijd aan huis geleverd kon krijgen? Niet alleen een  
maaltijd, maar een lekker vers menu, inclusief een heerlijke soep en een smakelijk dessert. 
Zoals steeds huisbereid en net zoals u zelf kookt: met alleen verse producten van 
topkwaliteit. 

Maaltijden voor particulieren, senioren,serviceflats, ocmw's en scholen.

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd.

Wij leveren tussen 10h en 13h

In Lint, Kontich, Edegem, Hove, Boechout, Lier, Duffel, Sint Katelijne waver, 
Olv Waver,Lier, Koningshooikt,Waarloos, Mortsel, Wilrijk en Walem

Contact en info:

Liersesteenweg 5 - 2547 Lint

03 454 68 22

info@belis-maaltijden.be

www.chefcarl.be

Wat als u elke dag een versbereide maaltijd aan huis geleverd kon krijgen? Niet alleen een  maaltijd, 
maar een lekker vers menu, inclusief een heerlijke soep en een smakelijk dessert. Zoals steeds 

huisbereid en net zoals u zelf kookt: met alleen verse producten van topkwaliteit.

Maaltijden voor particulieren, senioren,servicefl ats, ocmw’s en scholen.

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd - Wij leveren tussen 10h en 13h

L I N T,  KO N T I CH ,  E D EG E M ,  H OV E ,  B O ECH O U T,  L I E R ,  D U F F E L ,  S I N T KAT E L I J N E  WAV E R , 
O LV WAV E R , L I E R ,  KO N I N G S H O O I K T,WA A R LO O S ,  M O RT S E L ,  W I L R I J K  E N  WA L E M

Liersesteenweg 5 • 2547 Lint • 03 454 68 22 • info@belis-maaltijden.be • www.chefcarl.be



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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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

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske krijgen 
bij aankoop van dit boek bij 

De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van 

de kortingscode MZM2021. 
Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil
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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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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Loop niet weg voor je verdriet
Loop niet weg voor je angst
Loop niet weg voor de dood 
 
Verdoezel en bedek ze niet met mooie woorden
Want zo geef je ze een woning
Zo kleed je ze aan
En laat je ze groeien 
Zo ontneem je jezelf leven 
 
Wees zacht voor jezelf
Zoek een hand om vast te houden
Voel je pijn en laat je angst er zijn
Want wie wegloopt voor zijn ervaringen
Loopt weg van zichzelf 
En kan nooit vrede vinden
 
En wie zijn pijn en angst niet toestaat er te zijn
Kan nooit de kracht voelen 
Die in hem huist 
 
Carolina Bont
 
Uit het boek
 “Een nieuwe werkelijkheid”
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De Grand Tour in Italië
Een nieuw boek van Luc Verhuyck

Luc Verhuyck is ex-leraar aan het Sint-Gabriëlcollege in Boechout. 
Hij organiseerde, begeleidde en gidste 23 jaar lang de Italiëreis voor 
circa 1000 laatstejaarsleerlingen. Het was hun Grand Tour, dat 
wil zeggen de voltooiing en vervolmaking van hun opleiding door 

de confrontatie aan te gaan met 
de Italiaanse cultuur en kunst-
schatten. Het gebruik ontstond 
in Engeland en veroverde vanaf 
daar West-Europa. Grand Tour 
wordt daarom op zijn Engels 
uitgesproken.

Verhuyck neemt de lezer mee 
naar de bijzonderste plekken die 
deel kunnen uitmaken van een 
Italiëreis. Hij besteedt ruim aan-
dacht aan de grote cultuursteden 
Rome, Firenze, Venetië en Napels 
waarover hij succesrijke anekdo-
tische reisgidsen schreef, maar 
ook aan minder bekende stukjes 
Italiaans erfgoed. Voor dit nieuwe 

boek moesten keuzes worden gemaakt zodat een aantal op zich 
interessante locaties noodgedwongen onvermeld blijven, omdat ze 
bij dergelijke Italiëreizen minder frequent op het programma staan.

Een gevolg van de rijke ervaring van Verhuyck is dat hij nog altijd 
reizen begeleidt naar de vier genoemde steden en daarover ook 
lezingen geeft. Van de volwassen deelnemers aan die reizen hoort 
hij vaak dat ze als leerling aan de Italiëreis hebben deelgenomen, 
maar er toen vooral op uit waren om plezier te maken. Ze willen 
nu eindelijk alles eens echt zien.

Dit gevarieerde en informatieve boek biedt iedereen die geïntrigeerd 
is door de Grand Tour voldoende inspiratie: voor geëngageerde leer-
krachten kan het een leidraad zijn om een Italiëreis te organiseren, 
scholieren kunnen het gebruiken als voorbereiding op hun reis en 
voor velen is het een buitenkans om de Romereis die ze ooit met 
de school gemaakt hebben te herbeleven. Wie die om welke reden 
dan ook gemist heeft, krijgt met dit boek alsnog de mogelijkheid 
om die lacune op te vullen!

Luc Verhuyck, De Grand Tour in Italië, Onderweg in het mooiste 
land van Europa, Pelckmans, 2021, 396 blz., 24,50 euro

Ontwikkeling site Sint-Jozef 
Molenveld
Vul de enquête in

De hele site ‘Sint-Jozef Molenveld’ aan de Drie Eikenstraat-
Molenveldlaan is toe aan een nieuwe toekomstvisie. Het gaat om 
de kerk, de Schrans, de turnzaal, pastorij … In dit ruime gebied is 
er nood aan en ruimte voor kerk, ontmoeting, verenigingen, sport, 
bewoning, … maar misschien ook voor veel meer. Verschillende 
onderdelen van de site zijn in zeer slechte toestand en moeten drin-
gend aangepakt worden. Met een globaal plan voor het hele gebied 
willen we ervoor zorgen dat een harmonieus geheel ontstaat waarbij 
de verschillende functies goed op elkaar zijn afgestemd. Bouwen 
aan een warme gemeenschap betekent ook aandacht hebben voor 
gebouwen en infrastructuur.

Daarom willen we u uitnodigen om mee te brainstormen over de 
invulling van deze site. We zijn bezig met een uitgebreid partici-

patietraject om een plan te bekomen 
met aandacht voor de sociale, econo-
mische, geestelijke en culturele noden 
van dit deel van Edegem. We vinden 
het belangrijk dat de naaste buren ook 
sterk betrokken zijn.

Graag nodigen we u uit om een korte 
enquête (max. 10 minuten) in te vul-
len die polst naar de noden en wensen 
van de gemeenschap voor de buurt. 
Met de resultaten van deze enquête 
zullen we een masterplan ontwikkelen 
voor dit gebied, waarbij alle partners 
van de site betrokken worden.

In de enquête kan u uw gegevens 
meegeven, zodat we u eventueel later 
kunnen contacteren in verband met 
verdere participatiemomenten.

U kan de enquête invullen via de 
QR-code of volgende link: bit.
ly/3egs686 of kijk op de website 
mijnparochie.be.

Dit project loopt op vraag van de 
dekenale vzw Rupel Nete regio Kontich in samenwerking met 
de vzw Stefanus. 

Geef je patrimonium betekenis (stefanus.be)

Sportcentrum met zonnedak
KONTICH – Het sportcentrum De Nachtegaal krijgt op het dak 
van het zwembad een zonnedak. Er komen 270 panelen die jaarlijks 
100 MWh zonnestroom zouden opleveren. Dat is het equivalent 
van het jaarverbruik van 28 gezinnen. Hiermee wordt niet alleen 
een aanzienlijk deel van het sportcentrum voorzien van energie, 
maar kan de stroom ook aangeboden worden tegen een goedkoop 
tarief (en vaste prijs). Na twintig jaar wordt de installatie eigendom 
van de gemeente. Inwoners kunnen een aandeel kopen en bij winst 
ook een dividend krijgen.        FM

Info: zuidtrant.be/inschrijving-kontich 
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lint
Koning Albertstraat 25. Handelshuis met 
magazijn en duplex appartement in hartje Lint!
EPC: 582 kWh/m² VP: €387.500

mortsel
Eggestraat 17. Uniek eigendom met enorm veel 
potentieel!
EPC: 255kWh/m² VP: €625.000

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

te
koop

te
koop

Timmerdonckstraat 5 bus 12. Te renoveren app te 
Edegem + autostaanplaats + kelder
EPC: 759kWh/m² VP: €195.000

edegem

te
koop

te
koop

mortsel
Deurnestraat 164 5EV. Verzorgd en energiezuinig 
1 slpk-appartement met 2 terrassen!
EPC: 117kWh/m² HP: €625

mortsel
Wouter Volckaertstraat 12 1EV. 2slk 
appartement in rustige omgeving!
EPC: 185 kWh/m² HP: €675

boechout
Mussenhoevelaan 24 1EV. Instapklaar 
appartement met twee slaapkamers!
EPC: 178 kWh/m² HP: €725

hove
Boechoutsesteenweg 134 3EV. Luxe duplex in 
parkdomein met zuid-terras en 2 P
EPC: 168 kWh/m² VP: €560.000

te
koop

edegem
Elsbos 13. Gerenoveerd appartement (105m²) te 
Edegem
EPC: 115 kWh/m² VP: €249.000

te
huur

te
huur

lint
Koning Albertstraat 34. Ruime gezinswoning in 
het centrum van Lint!
EPC: 212 kWh/m² HP: €1350

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
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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 stonden 
en die hij van plan is bij een derde 
druk zeker op te nemen. Zo bij-
voorbeeld: spiejekmadolle (een 
symbolische onderscheiding), lan-
toër (stoep), een leuzze (uurwerk), 
nen trizee (vergiet), ne kommisveur 
(boezem), ‘tis in de sjakos (het is in 
orde), semmeltrees (twijfelaarster), 
verkette (vorken), nen tantafeer 
(prutser), blaffetuur (rolluik), 

napschaar (deugniet), sjokkedaase (teelballen), muurzaaikers (mie-
ren), 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.

Actie tegen sluipverkeer
EDEGEM – De Collegewijk, in de buurt van Fort 5, wordt al 
jarenlang geteisterd door zeer veel sluipverkeer. Bestuurders ont-
vluchten via de woonwijk de files op de centrale verkeersassen 
in de regio. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Verwacht wordt 
dat de nieuwe verkaveling Minerve, op de voormalige site van 
AGFA-Gevaert, nog voor meer van dit sluipverkeer zal zorgen. 
Om de straten rondom Fort 5 opnieuw veilig en leefbaar te maken, 
plaatst lokaal bestuur Edegem vanaf deze zomer een ANPR-camera 
met nummerplaatherkenning op het kruispunt van de Jacob de 
Roorestraat en de Rogier van der Weydenstraat. De nieuwe camera 
vervangt de huidige verdwijnpalen en de doorgang virtueel knip-
pen tijdens een aantal uren in de ochtendspits en de avondspits. 
Wijkbewoners en hulpdiensten krijgen een doorgangsvergunning 
gekoppeld aan hun nummerplaat.       FM

Kaffée Allée
EDEGEM – Vanaf 1 mei 2021 - als de coronamaatregelen dit 
toelaten - wordt de zomerbar Kaffée Allée, in een gedeelte van 
Hangar 39 aan de rand van Fort 5, opnieuw geopend. Deze zomer-
bar zal open zijn tot zondag 12 september 2021. Laten we allemaal 
duimen voor een aantrekkelijke, warme en gezellige zomer.   FM

Gratis deelnemen aan braderie
KONTICH – De braderie wordt dit jaar gehouden op zaterdag 
25 (van 16 tot 22 uur) en zondag 26 september (van 14 tot 19 
uur) aan de Mechelsesteenweg tussen de Duffelsesteenweg en 
het Gemeenteplein en aan de Antwerpsesteenweg tussen het 
Gemeenteplein en de Noordstraat en de Molenstraat. Tijdens deze 
braderie ontdek je een brede mix aan handelaars, ondernemers en 
verenigingen die met hun kraam uitgestald staan en hun producten 
of diensten aan de man brengen. Alle handelaars, ondernemers en 
verenigingen uit de gemeente mogen kosteloos deelnemen. De 
gemeente vraagt wel een waarborg van 100 euro die na de braderie 
teruggestort wordt.          FM 

Info en inschrijvingen: 03 246 25 80 of bedrijven@kontich.be

Sportcentrum met zonnedak
KONTICH – Het sportcentrum De Nachtegaal krijgt op het dak 
van het zwembad een zonnedak. Er komen 270 panelen die jaarlijks 
100 MWh zonnestroom zouden opleveren. Dat is het equivalent 
van het jaarverbruik van 28 gezinnen. Hiermee wordt niet alleen 
een aanzienlijk deel van het sportcentrum voorzien van energie, 
maar kan de stroom ook aangeboden worden tegen een goedkoop 
tarief (en vaste prijs). Na twintig jaar wordt de installatie eigendom 
van de gemeente. Inwoners kunnen een aandeel kopen en bij winst 
ook een dividend krijgen.        FM

Info: zuidtrant.be/inschrijving-kontich Zin om de Ventoux te beklimmen?
EDEGEM – Ook in 2021 zet Edegem, samen met de partners 
UZA, Fitopia en Volvo-Scancar, een groepsdeelname aan het 
Sporta-initiatief op. Beklim jij ook mee de Mont Ventoux op za-
terdag 11 september 2021? Ervaring is niet vereist, wel de wil om 
de uitdaging aan te gaan en door te zetten.        FM

Info: sportdienst Edegem, Terelststraat 2 - 03 289 23 70 

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 vervoerregio 
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

Boechoutbon
BOECHOUT – Nog tot 30 juni 2021 kan iedereen van Boechout 
gebruikmaken van de Boechoutbon. Hiermee kan je bij alle deel-
nemende handelaars en horecazaken aankopen doen. Je herkent de 
deelnemers aan de affiche die tegen het venster of in de winkel hangt. 
Elke inwoner van Boechout kan deze Boechoutbon (ter waarde van 
10 euro) aanvragen bij het loket Lokale Economie, Heuvelstraat 91 
(03 460 06 10 of midddenstand@boechout.be). Ondertussen werden 
door de gemeente al 9009 Boechoutbonnen verdeeld. Als je wil weten 
bij welke handelaars je met de Boechoutbon welkom bent, kan je 
surfen naar boechout.be/ondernemen-jobs/boechoutbon.    FM
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18.000 m2 plantencenter

Wellicht het grootste 
assortiment tuinplanten 
en bomen uit de streek!

plantencentrum_mampay

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

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

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

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

G RATI S SCHATTI NG & ADVI E S

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

REAL ESTATE

Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329

T 03  281 08  08T 03  281 08  08T 03  281 08  08  |   |   |  www.sorenco.bewww.sorenco.bewww.sorenco.be |   |   |  vastgoedexpertsvastgoedexpertsvastgoedexperts
Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329
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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

Van 20 maart t.e.m.
18 april 2021
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ZALIG ZOMEREN DANKZIJ DE PERGOLA Z!P

Een terrasoverkapping die zich volledig aanpast aan uw wensen? Dat is de nieuwe Pergola Z!P! Deze 

innovatieve terrasoverkapping biedt u het beste van twee werelden: het moderne comfort van een 

pergola, gecombineerd met het handige oproldoek van een zonneluifel. Zo bezorgt de Pergola Z!P u ’s 

zomers een plaatsje in de schaduw, terwijl u op minder zonnige dagen alsnog geniet van een maximale 

lichtinval! Bovendien is deze terrasoverkapping volledig personaliseerbaar; van optionele sfeerwanden 

tot de modernste technologieën! Maak uw keuze uit dimbare ledverlichting, bluetooth speakers, 

geïntegreerde stopcontacten, usb-oplaadpunten en zoveel meer! En dat alles snel en eenvoudig 

bediend via een handige app op jouw smartphone of tablet.

PERGOLA Z!P

Met geïntegreerde regenafvoer Voor een strakke, moderne look

PERGOLA Z!P CUBE

Meer weten? Neem een kijkje op www.asbl-lint.be of breng een bezoekje aan onze showroom!

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

ASBL_Advertentie_Periodiekske_April_2021_200x264_DEF.indd   1 12/03/21   12:00
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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.
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Ik zou willen dat mensen mijn 
boek aan elkaar geven met de 
boodschap: “dit is omdat ik je 

waardeer”.



22

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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• 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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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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korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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BERCHEM
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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

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

Bij zelfstandig hoorcentrum Gehoord kan je
terecht voor een gratis hooranalyse. Onze
vaste audiologe Sofie geeft je vrijblijvend
advies. 

Boek nu je afspraak via onze website:
www.gehoordinboechout.be/maak-een-afspraak

Schransstraat 24, 2530 Boechout

03 297 00 63info@gehoordinboechout.be

Heb je 't al gehoord?
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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.

te
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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

te
koop

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

te
huur

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

te
huur

te
huur

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

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

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (opening oktober)

’t stad haalt habicom in huis!

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen
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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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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Lier, 
erfgoed is eeuwigheid

Met de Belforttoren, de Sint-Gummaruskerk en de Zimmertoren heeft Lier drie historische torens. Ze nemen je mee doorheen de 
tijd. Het Begijnhof is een UNESCO Werelderfgoedsite waar het zalig kuieren is, maar Lier heeft nog veel verrassende plekjes. In 
volle coronaperiode slaagde Visit Lier erin om enkele nieuwigheden te creëren. De oudste Lierse monumenten hebben al talloze 
plagen over Lier zien trekken. Pest, cholera en de Spaanse griep ketsten af op hun zwijgende muren. De kwalen verdwenen, maar 
de monumenten staan er nog. Een van de nieuwigheden is “Verrassende Lierse plekjes”, een ontdekkingstocht van 4 km langs een 

dertigtal fascinerende publieke plaatsen.
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Alvorens je deze wandeling doet, wip even 
binnen in het Stadsmuseum. Zo kom je van 
alles te weten over Lier en haar bewoners. 
Dit museum opende in 2018 zijn deuren 
na een fusie tussen het Stedelijk Museum 
Wuyts–Van Campen, de schenking Baron 
Caroly en het Timmermans-Opsomer Mu-
seum. Stadsmuseum Lier vertelt verhalen 
over Lier en de Lierenaars. Niet chrono-
logisch, maar rond thema’s die volgens de 
Lierenaars de stad typeren. Het verbindt 
vroeger met nu en grote geschiedenissen 
met persoonlijke verhalen. De thema’s zijn 
verspreid over drie zalen.

Lier ontstond onder St.-Gummarus, een 
edelman en grootgrondbezitter, werd een 
stad in de 12de eeuw en zag zelfs de eerste 
stoomtrein in 1855. Al eeuwenlang vinden 
kunstenaars er hun inspiratie, denken we 
maar aan de gouden generatie beeldende 
kunst van ruim 100 jaar geleden met Isido-
re Opsomer, Louis Zimmer en Raymond 
de la Hague. Hedendaagse kunstenaars 
hebben deze traditie verdergezet en geven 
hun artistieke kijk op Lier door middel van 
wisselende voorstellingen in een deel van 
het museum. Lier ontroert en inspireert.

Een gouden bruiloft in 1928 in de straat 
waar Felix Timmermans woonde, was aan-
leiding voor de organisatie van een stoet 
met Lierse folklore en taferelen uit de boe-
ken van Timmermans. Het feestcomité gaf 
de stoet de naam ‘Pallieterstoet’ en Tim-
mermans zelf schreef over de verhalen een 
brochure onder de naam ‘Lierke Plezierke’. 
Een term die sindsdien synoniem is voor 
de Lierenaar.

Over al deze figuren kom je meer te weten 
in het vernieuwde Stadsmuseum. Ook het 
op- en neergaan van de industrie onder de 
naam ‘Lier maakt het’ komt uitgebreid naar 
voren. Lier was een centrale handelsplaats 

vooral tussen de 14de en 19de eeuw en de 
grote vier der industrieën waren: de laken-
productie, de veehandel, de bierbrouwerijen 
en de katoenindustrie. De teloorgang van 
de ene industrie werd meermaals opgevan-
gen door de opkomst van een andere! Sinds 
1830 mag je er gerust de Lierse kant aan 
toevoegen.

Het museum is er ook voor het hele gezin. 
Kinderen kunnen een interactief parcours 
volgen en op bepaalde doeplekken kan je de 
hele familie inschakelen. Maak bijvoorbeeld 
een kettingsteek van Lierse kant met naald 
en draad, of speel het Struifvogelspel, een 
oud caféspel.

Nu kan je de stad in met in je achterhoofd 
de Felix Timmermans-uitspraak, die je ook 
in het museum vindt: “Ja, ik dank God dat 
ik in Lier ben geboren”. Visit Lier heeft 
voor de ontdekkingstocht een handige 
brochure gemaakt met uitleg over de 32 
publieke plaatsen. Hopelijk zal binnenkort 
de horeca weer actief zijn.

Nieuw is ook een Proeftoer die gaat via 9 
locaties in het centrum van Lier. Je geniet 
van een proevertje en steunt ondertussen 
de lokale handelaars. De Proeftoer kost 
9,95 euro, loopt tot 21 december 2021 en 
de voucher kan je kopen bij Visit Lier op 
de Grote Markt. Je vindt hier trouwens ook 
alle andere brochures en gidsjes.

Niet nieuw, maar ‘het bootjevaren op de 
Binnennete’ met verschillende formules 
vanaf april en ‘Lier Up, of de stad geverfd’ 
lopen nog altijd. Lier Up ontstond in 2015 
in samenwerking met de Lierse streetartist 
Joachim, iemand met een eigen grafische 
stijl met vooral zwart-wit als accent. Vanaf 
2016 doken de eerste muurschilderingen op 
in Lier. Alle werken werden in overleg met 
de huiseigenaars gemaakt en verwijzen naar 

de Lierse cultuur. Stadsplan met een 16-tal 
werken ook weer te verkrijgen bij Visit Lier.

Ook nieuw is sinds oktober 2020 het 
Sint-Gummaruspad, een themawan-
deling in buurgemeente Emblem, waar 
Sint-Gummarus geboren werd en voor 
“Globetrotter” de locatie het dichtste bij 
huis. In de voetsporen van de heilige Gum-
marus loopt er een route van 6,5 km met 
start en einde voor de Sint-Gummarus- 
kerk, waar trouwens voldoende parking is. 
Bezienswaardigheden zijn de Sint-Gum-
maruskapel, het sasmeesterhuis, de Nete en 
het Netekanaal. De markering is blauw met 
aanduiding “Sint-Gummaruspad” en je kan 
de wandeling met uitleg via een QR-code 
bekomen, maar er is ook een zeer handige 
brochure die je zowel in Lier vindt als in 
de bibliotheek in Ranst. Is de horeca weer 
open, dan kan je bij terugkomst terecht in 
Emblem.

In 1977 fuseerde Lier met Koningshooikt. 
Vermits de Lierenaars in de 15de eeuw van 
hertog Jan een veemarkt kregen, die vooral 
gericht was op schapen, kregen ze de bij-
naam ‘Schapenkoppen’. Ze zijn nog altijd 
zeer trots op hun bijnaam, zie maar naar het 
logo van de dienst toerisme: ‘Lier plezier op 
kop’ met een schapenkopmotief. Trouwens 
de mensen van Koningshooikt dragen de 
bijnaam ‘de Hooikse varkenskoppen.’

Lier inspireert, Lier feest en Sint-Gum-
marus zal het met blijde ogen en wat trots 
bekijken.

Alle info: visitlier.be

• Tekst en foto’s: A. Charrin

Alle teksten, gepubliceerd in het Perio- 
diekske, kan je ook lezen op de website
allkindsofeverything.be.

Tel.: 03/292.43.76 - info@edifix.be - www.edifix.be

SCHILDEREN - TEGELEN - BEHANGEN

Wij  doen ook:

- GYPROC 

- SCHRIJNWERK 

- KLUSWERKEN 

- VOCHTMETING

- HERSTEL NA VOCHTSCHADE
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Een gesprek? Iedereen welkom! 
Anoniem, gratis, zonder afspraak

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

De zalige twaalfde van Mortsels 
auteur Paul Jacobs
De Agatha Christie-kenner

Danny De Laet, de beste Vlaamse kenner van misdaadliteratuur, 
heeft gelijk: elk nieuw boek van Mortselaar Paul Jacobs is zalige 
lectuur, maar in tegenstelling tot wat De Laet vindt, is de roman 
DE AGATHA CHRISTIE-KENNER meer dan een klassieke 
uiteenzetting van misdaad en politiewerk. Het is, jawel De Laet, 
eens te meer een ontluisterend verhaal met een opmerkelijke 
achtergrond, decor en motivatie met branie en brio door Jacobs 
op zijn computer ingetikt.

En neen, de titel verraadt niet dat het verhaal stoelt op een of andere 
van de zesenzestig detectiveromans van Agatha Christie, maar wel 
op het belangrijkste nevenpersonage, een zekere William Rossin, 
een gepensioneerde rechter, die de in de ik-vorm vertellende en 

steeds terugkerende hoofdrol-
speler Thomas Breens, meteen 
ontmoet en die zich een rechter 
helemaal anders had voorge-
steld (“in mijn fantasie droegen 
rechters rode toga’s en een witte 
pruik, waar ze nog een zwart ka-
lotje bovenop legden wanneer ze 
in een Londense rechtszaal de 
doodstraf uitspraken over een 
arme, bleke moordenaar …”).

Hoe ook, ex-rechter Rossin 
blijkt een kenner te zijn van 
Agatha Christie (“zij was geni-
aal, ik was al een fan van mijn 
veertiende. Haar gekregen 
handtekening heeft mijn hele 
carrière in Antwerpen ingelijst 

in mijn kantoor gehangen. Hercule Poirot noemden ze me bij het 
Hof van Beroep … Drie miljard en tweehonderd miljoen boeken 
zijn van haar verkocht, in honderdenacht talen …”).

Na een tijd komt Breens erachter waarom Rossin hem opzocht: 
hij zou een boek willen schrijven over een oude, nooit opgeloste 
misdaad uit 1974, waarbij Rossins grootvader de dood vond in een 
ravijn in de bossen van de provincie Namen. Als kind adoreerde 
Rossin zijn opa - de wijze waarop Rossin erover vertelt, bezorgde 
mij als grootvaderlijk besje warempel tranen van herkenning.

Het moest ervan komen: met zijn trouwe liefje Kristien en Rossin 
gaat Breens op zoek naar het verleden, meestal in Jacobs’ dierbare 
Frankrijk waar hij, onder meer, een ex-vriendin van de bekende 
schrijfster Françoise Sagan ontmoet die hem een en ander kan 
vertellen over haar vrolijke vriendenclubjes.

Het wordt een avontuurlijke reis, niet helemaal zonder levensge-
vaarlijke evenementen.

Onweerstaanbaar

Jacobs’ monologen ontbloeien in lekkere dialogen met reminiscen-
ties naar het verleden, naar andere auteurs en naar films, zonder te 
oppervlakkig over te komen. De Agatha Christie-kenner is eens te 
meer een essentieel, vaak geestig en onweerstaanbaar misdaadver-
haal, soms ongewoon en zelfs Borgesiaans. Jacobs, onze Mortselse 

auteur, is een grote, volleerde rapsodist geworden over hoe thril-
lers werken op zijn en onze verbeelding. Er zijn er inmiddels 12 
verschenen, hopelijk houdt de uitgever ze allemaal in druk, in een 
mooi verzorgde en herkenbare serie. Amateur-detective Thomas 
Breens getuigt van een aangename menselijkheid en hij gaat met 
veel begrip voor de zwakte van het vlees te werk. Tijdens zijn onder-
zoeken werkt dat opnieuw in die mooie, bezonnen stijl die Jacobs’ 
handelsmerk is geworden. Thomas Breens zet, als het probleem of 
de misdaad geheel verteld is, de zaak naar zijn hand, zoekend naar 
psychologische verklaringen die meestal blijken te kloppen. Hij 
drinkt en eet alles wat hem voor de mond komt en in zijn geliefde 
Frankrijk is dat heel wat.

Jacobs heeft eens te meer een grote thriller geschreven, spannend 
en meedogenloos. Hij gaat niet alleen over een misdaad, maar 
ook om de maatschappij waarin die plaatsvindt. Wie dit verhaal 
goed bestudeert, zal bij een bezoek aan la France profonde veel 
herkennen.

John Rijpens

Paul Jacobs: De Agatha Christie-kenner, misdaadroman, uitg. 
Houtekiet, 2021, 295 bladzijden, prijs: 21,99 euro

Arttilia 
Programma maart 2021
24 maart 2021 t/m 04 april 2021 
ART LOVERS PRESENT  
Jean-Pierre De Cuyper & Patrick Dewit  
duotentoonstelling schilder- en grafiekkunst

7 april 2021 t/m 11 april 2021 
Inge Stokbroeckx & Luc Van Hemelrijk  
duotentoonstelling schilderkunst en poëzie

14 april 2021 t/m 18 april 2021 
EINDELIJK LENTE 
vzw Kunstkring Sirkel Mortsel  
groepstentoonstelling verschillende disciplines

21 april 2021 t/m 25 april 2021 
DIFFERENT 
Guy Verhemeldonck, Rachel Winderickx, Katrien Danschutter  
triotentoonstelling keramiek-, schilder- en tekenkunst

Uw bezoek verloopt in een coronaveilige omgeving.
Bekijk onze voorzorgsmaatregelen op onze website.

Arttilia - Mechelsesteenweg 7 - 2640 Mortsel
www.arttilia.be - info@arttilia.be

Arttilia - Programma maart 2021 

 

10 maart 2021 t/m 21 maart 2021 

BEAUTIFUL BODIES - vzw Kunstkring Sirkel Mortsel 

Groepstentoonstelling teken-, schilder-, keramiek- en beeldhouwkunst naar levend model 

24 maart 2021 t/m 04 april 2021 

ART LOVERS PRESENT - Anouch Pasques, Jean-Pierre De Cuyper & Patrick Dewit 

Triotentoonstelling teken-, schilder- en grafiekkunst 
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Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

NIEL

HALFOPEN WONING MET RUIME TUIN 
MET ZWEMBAD. Opp 405 m²: inkomhal, 
leefruimte, 2 tussenkamers, keuken, 
2 bergings, badkamer, tuin met zwembad 
en berging, 2 slpks, zolder. Instelprijs / 
bieden vanaf.
EPC: 771 kWh/m²
Wg
 03 443 66 50                € 223 000

BOECHOUT

ZEER MOOIE VILLA MET PAARDEN-
STALLEN EN WEILANDEN. 
Op 21.325 m²: living 70 m², bureau of slk, 
voll inger kkn, 4 slpk, 2 badks. Omheinde 
tuin met bijgeb, stallen en zwembad. Zicht 
op weiland! 
EPC: 198 kWh/m2

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

AARTSELAAR

ZEER GEZELLIGE HALFOPEN 
BEBOUWING IN RESIDENTIËLE WIJK. 
Opp 475 m²: inkomhal, gastentoilet, 
vestiaire, leefruimte, open kkn, tuin, 
terras, tuinhuis, badkamer, zolder, 3 slpks, 
dressing, garage. 
EPC: 443 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 443 66 50 € 417 000

WILRIJK

APPARTEMENT OP TOPLIGGING. Opp 
90m²: Inkomhal, lichte leefruimte, keuken, 
2 slk (13m² - 9m²), bureau, badkamer, 
aparte toilet, terras. VK: €50/mnd 
(minuterie gemene delen, voorschot water). 
PB: € 150,- excl. btw per partij. 
EPC: 149 kWh/m²

 03 880 50 80 € 775

ANTWERPEN

PRACHTIG DAKAPPARTEMENT IN 
HARTJE ANTWERPEN. Opp 70m²: hal, 
living met open keuken, 1 slaapkamer, 
badkamer en berging/wasplaats. 

EPC: 386 kWh/m2 

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15                 € 325 000

EDEGEM

BEL ETAGE MET MAGAZIJN IN 
CENTRUM EDEGEM. Opp 196 m²: 
inkomhal, ruim magazijn met hoge poort, 
grote leefruimte en keuken, terras, 
3 slaapkamers, 2 badkamers, kelder.
EPC: 419 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 395 000

BERCHEM

ZEER GUNSTIG GELEGEN WONING 
MET KOER IN OUD-BERCHEM. 
Opp 142m²: hal, living, kkn, badk, koer, 
4 slaapkamers, mezzanine/berging en 
kelder. 
EPC: 231 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 21 15 € 375 000

RUIME EN CHARMANTE HOB NABIJ 
CENTRUM AARTSELAAR. Opp 314 m²: 
hal, gastentoilet, leefruimte, afz. keuken, 
tuin met tuinhuis en 2 terassen, ruime 
garage en oprit, kelder, 5 slpks, bad- en 
douchekamer. 
EPC: 247 kWh/m2

Vg, Wg, Gvkr, Vv
 03 443 66 50 € 447 000

AARTSELAAR

REET

GERENOVEERDE OPEN BEBOUWING 
MET ZWEMBAD. Opp 580 m²: inkomhal, 
leefruimte, open keuken, tuin, garage, 
3 slpks, dressing, badkamer, zwembad met 
filterinstallatie, zolder.

Wg

 03 443 66 50 € 497 000

EDEGEM

LICHT 2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT 
CENTRUM EDEGEM. Opp 83m²: Inkom-
hal met ingemaakte kast, leefruimte,
gesloten keuken, fijn terras, nachthal met 
wc en handenwasser, 2 slaapkamers en 
mooie badkamer.
EPC: 354 kWh/m²
Vg, Wg, Gvkr
 03 880 50 80 € 219 000
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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 het 
Periodiekske tien waardebons van 100 euro weg, voor de 
aankoop 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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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

ZOEKT U EEN NIEUWE 
SYNDICUS?

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

 03 230 20 18             www.patribel.be
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Ken jij een bakkersdozijn?
In Zeeuws-Vlaanderen spreekt men over een duivelsdozijn. Het telt geen twaalf, maar dertien stuks. Vroeger bakten bakkers dertien 
stuks gebakjes, broodjes of beschuiten. Als er eentje mislukte, hadden ze nog twaalf stuks voor de verkoop en als de dertiende lukte, 
dan was dat mooi meegenomen. Wilde je economisch bakken, dan kon je dertien stuks op één bakplaat leggen. Voor de bakker 

gingen er dus dertien beschuiten in een dozijn.

Scheepsbeschuiten werden verpakt per 100 
stuks. Voor kleinere hoeveelheden maak-
te men halve verpakkingen van 50 stuks. 
Voor nog kleinere hoeveelheden werden 
kwartverpakkingen gemaakt. In de be-
schuitbussen gingen altijd 25 beschuiten. 
Voor de nog kleinere verpakking koos men 
om de helft van 25 naar boven af te ronden 
met 13 beschuiten in een pak.

Hoe zit het nu met dit bros, licht en twee-
maal gebakken baksel van tarwe? Waar 

komt het woord ‘beschuit’ vandaan? In het 
Middelnederlands (gesproken tussen 1200 
en 1500) ging men de ‘bescotte in die gha-
leyd’ leggen. De galeien werden bevoorraad 
met scheepsbeschuiten. Het woord werd 
ontleend aan het Oudfranse ‘biscuit’ en in 
het middeleeuwse Latijn sprak men over 
‘biscoctus’ of dubbelgebakken. ‘Coctus’ is 
immers het verleden deelwoord van ‘co-
quere’ dat ‘koken’ of ‘bakken’ betekent. Een 
‘biscottum’ in het middeleeuwse Latijn is 
een scheepsbeschuit, iets wat dubbelgebak-

ken is. In het dialect spreken we ook over 
‘tweebak’; de Friezen hebben het dan weer 
over ‘twibak’ en de Duitsers over ‘Zwieback’. 
Met de scheepsbeschuit ontdekten we de 
wereld.

Het woord ‘biscuit’ mag dan ontleend zijn 
aan het Oudfrans, de biscuitnijverheid 
ontstond in Engeland. Zo te lezen heeft 
niet alleen het woord een reis gemaakt, 
maar de biscuits zelf zijn de vruchten van 
vele reizen. Christoffel Columbus gooide 
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het roer definitief om. In 1492 ontdekte 
hij Amerika. Het startschot was gegeven 
om de continenten te veroveren. Aan het 
hof van Montezuma II, de keizer van de 
Azteken, proefde de conquistador Cortes 
in 1521 voor het eerst een kom chocolade.

Ruim vijf weken was Columbus op zee. 
Hoe overleefden hij en zijn negentig 
bemanningsleden de tocht over de Atlan-
tische Oceaan? Wat gaf hij hen te eten? 
Ontdekkingsreizigers hadden voor hun 
verre tochten levensmiddelen nodig die je 
lang kon bewaren. Brood was te vochtig en 
kon je niet bewaren. Dus moest je het vocht 
uit het brood halen. Sneden brood werden 
dan maar gebakken, maar dat hielp niet. De 
zwartgeblakerde boterhammen waren bin-
nenin immers nog vochtig. Dus liet je het 
brood afkoelen en bakte je het een tweede 
keer. Zo ontstond de ‘bis’–‘cuit’. Smakelijk 
was het baksel niet. Steenhard was het. Je 
kon er alleen je tanden op stuk bijten. Dus 
dompelde men de sneden in water, wijn of 
soep.

De scheepsbeschuit was letterlijk overle-
vingskost. Suiker, suiker en nog eens suiker 
zorgde voor soelaas in de beginjaren van 
de 19de eeuw. In Engeland begon men 
gesuikerde biscuits te bakken. Engeland 
was immers de zeemogendheid bij uitstek. 
Wereldwijd bouwde Engeland haar neder-

zettingen uit. Het waren Engelse bakkers 
die de biscuits uiteindelijk verbeterden.

In 1822 - honderd jaar voor Biscuiterie Jes-
pers - werd in Reading in het Zuidoosten 
van Engeland ‘Huntley & Palmers, the most 
famous biscuit Company in the World’, 
opgericht. Tijdens de industriële revolutie 
nam de wereldhandel toe, Groot-Brittannië 
bouwde een imperium uit en ‘Huntley & 
Palmers’ werden nummer één in de wereld 
voor de productie van biscuits. Voor hun 
cakes waren de koekjesbakkers de absolute 
wereldtop.
 
Onze lokale bakkers toveren de lekkerste 
dessertkoekjes uit hun ovens. Zij treden in 
de voetsporen van de gebroeders Jespers. 
Zo hopen ze opnieuw een stukje industri-
eel erfgoed op de markt te brengen. Joseph 
Huntley bouwde een koekjesimperium uit. 
Jespers exporteerde zijn zoete lekkernijen 
naar Frankrijk, Groot-Brittannië, Duits-
land, … De biscuiterie Jespers was een 
vergeten ster in de Koekenstad.

De eerste koekjes ontstonden in een am-
bachtelijk atelier. Zo bestaat de chocozoen 
uit drie onderdelen: een koekje met ei-
witschuim, helemaal overtrokken met 
chocolade. De Deense, Noorse en Neder-
landse versies zijn hoger dan de Belgische, 
Franse, Britse en Canadese. De geschie-

denis van dit cakeje is een verzameling 
van nationale en internationale invloeden. 
De basisgrondstof is de marshmallow, de 
heemst, een plant waarvan de wortel werd 
verwerkt met honing. In 2000 voor Chris-
tus werd deze al in het oude Egypte door 
de farao’s gegeten als remedie tegen keelpijn 
en verkoudheid. Zo heeft elk koekje zijn 
eigen geschiedenis. Ga je naar een Franse 
banketbakker dan bestel je ‘guimauves’. In 
Quebec heet het cakeje een ‘whippet’ en in 
Denemarken vraag je best een Flødebolle. 
Smakelijk!
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

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

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

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

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

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

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

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

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

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

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

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

De postiljon rijdt voorVakmensen tot uw dienst
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

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

12

Vakmensen tot uw dienst

12

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86
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Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Contacteer Miel van ‘t Periodiekske

0491 11 71 49
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

Periodiekske_10.indd   22 12/05/16   16:06

Periodiekske_16.indd   12 2/09/16   16:44

WILSONWEG 316C - 2610 WILRIJK - T 03 288 67 89
KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49

WWW.ASOBI.BE

Periodiekske_01.indd   11 6/01/17   16:51

• Dirk Brentjens - Foto’s: © F. Van Roosen-
dael 

Foto onder: ‘Dolfijn’ bekijkt Schelde en haven 
met passie
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B e r e i d i n g s w i j z e

Doe alle ingrediënten voor de saus in een pannetje, roer door elkaar en breng 
dit zachtjes aan de kook. Laat 2 minuten op laag vuur pruttelen. Zet even 
opzij.

Klop de eieren los en voeg de bloem en bouillon toe. Snij 5 bosuitjes in dunne 
ringetjes en de kool in zo dun mogelijke reepjes. Rasp de winterpeen grof of 
julienne. Roer de kool, bosui en wortel door het beslag. Voeg zout toe. Voeg 
de panko toe zodat je een mooi dik beslag krijgt.

Verhit een kleine koekenpan (ongeveer 20 cm doorsnede) op middelhoog 
vuur en voeg wat olie toe. Giet een kwart van het beslag in de pan. Leg 3 
plakjes ontbijtspek erbovenop en dek de pan af met een deksel. Laat ongeveer 
3 minuten bakken, tot de pannenkoek aan de onderkant goudbruin begint te 
worden?

Keer de okonomiyaki om in de pan. Laat nog 2-3 minuten bakken aan de 
andere zijde, of tot die kant ook goudbruin en knapperig is.

Leg op een bord. Hou warm onder een stuk aluminiumfolie terwijl je de 
andere pannenkoeken maakt. Verdeel de saus over elke pannenkoek. Spuit de 
mayonaise er in streepjes overheen. Snij de 3 bosuitjes in dunne ringetjes en 
garneer. Je kan er ook nog zeewiervlokken over strooien.

Bron: uitpaulineskeuken.nl

I n g r e d i ë n t e n
400 g bloem

400 ml groentenbouillon (afgekoeld )
8 eieren

0,5 tl. zout
4 el. panko (broodkruim)

5 bosui
600 g spitskool (ca. 2 kolen)

1 winterpeen
4 el. olie (plantaardige)
12 plakjes ontbijtspek

Saus
6 el. tomatenpassata

1/2 tl. mosterd
4 el. mirin

2 el. honing
1 el. worcestershiresaus

3 tl. sojasaus

Topping
4 el. mayonaise

2-3 bosuitjes

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

4 personen
25 minuten

OkonomiyakiOkonomiyaki
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L E K K E R  G E z o n d
DE WINKEL VAN MAGIE

Pieter Reypenslei 7, 
2640 Mortsel

Zo 10.30-19.00
Ma-Do 10.00-19.00

www.toyvs.com
info@toyvs.com
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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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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u

woe avond
18.30u tot 20.30u

zat
op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER

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

ma-woe-vrij

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair • Gas • Loodgieterij werken
Centrale verwarming -condensatieketels
Onderhoud met geldig verbrandingsattest

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

BIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICE
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BOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZEN

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIEN

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be
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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
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                •  Immo- en bouwontzorger

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

66

Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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- Gyproc
- Sanitair
- Algemene elektriciteitswerken
 

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

22

Vakmensen tot uw dienst

22

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

Periodiekske_16.indd   6 2/09/16   16:43

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

Van Leemput Ludo
ludovanleemput@live.com

Parket
Parket opschuren

Restaureren
Onderhoud
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Cijfers die op en neer gaan en een curve van hoop die naar beneden 
dondert als de besmettingen een zoveelste charge hebben ingezet … 
diezelfde hoop die even resoluut weer tevoorschijn kruipt, op momenten 
dat men in de ziekenhuizen eventjes herademt … We kennen de virologen 
ondertussen beter dan collega’s, die we ‘ooit’ dagelijks zagen, toen de 
werkruimte nog beduidend groter was dan de gebruikelijke dertig vier-
kante meter living van vandaag en corona vooral een lekker biertje …

Een mens zou er horendol van worden, ware het niet dat ook heel veel 
zaken gewoon hetzelfde bleven, of er misschien zelfs beter op gewor-
den zijn. We winkelen weer dichter bij huis en kopen onze spulletjes bij 
handelaars, die opnieuw een gezicht hebben gekregen; mensen die we 
toeknikken, als we hen op straat tegen het lijf lopen. Mireille is zo’n han-
delaar. Een gezicht. Geen ‘winkelwagentje’ dat je nog even controleert 
voor je naar betalen ‘klikt’, maar een passionele gids bij het zoeken naar 
wat je echt gelukkig maakt. Kan je iemand na dertig jaar een gevestigde 
waarde noemen? Ik zou denken van wel. Coronablues? Daar helpt zij je 
snel vanaf. In haar boudoir is er namelijk geen plaats voor negativiteit en 
neerslachtigheid. Hier komt men thuis en is het ‘nieuwe normaal’ een 
perfecte afspiegeling van het vertrouwde verleden.

Een jaar later …

Pieter Reypenslei 19 2640 Mortsel
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www.lingerie-kousenboetiek.be info@lingerie-kousenboetiek.be

Bovendien staat de lente weer aan de deur te krabben en 
nu weldra de bomen zich opnieuw in geritsel hullen, verwel-
komen ook de kleerhangers van de ‘Kousenboetiek’ hun 
nieuwe logés. Naast de vertrouwde stamgasten van jaren, 
met namen als PrimaDonna , MarieJo en Empreinte heeft 
zo stilaan ook LingaDore hier een vaste stek gevonden.

Windmolens en klompen hadden ze al jaren, 
onze noorderburen, maar door de gedrevenheid 
van Brenda Mendels en haar team, hebben de 
Nederlanders er een icoon bijgekregen. Reeds eeuw- 
en geleden koloniseerden ze een niet onaanzienlijk deel van 
de wereld en al resideren de karvelen en het buskruit van 
weleer vandaag nog slechts in onze geschiedenisboeken, 
hun aangeboren gedrevenheid en lef hebben overduidelijk 
niets aan scherpte ingeboet. Getuige dit nieuwe offensief. 
Een subtiele campagne ditmaal, maar eentje waarvoor zo 
mogelijk een nog groter deel van de wereld op de knieën 
zal gaan.

LingaDore is in alle opzichten jong, maar heeft genoeg 
troeven om zijn plaats in de galerij der groten op te eisen: lin-
gerie voor alledag , zij het verre van gewoontjes, de perfecte 
cup en vier basiskleuren, met wisselende seizoenkleuren 
om af te kruiden, de luxe van de grote merken en een zacht 
prijskaartje daarbovenop. Naast de daily-collectie heeft het 
merk ook een fashion-range. Er valt heel wat te vertellen 
over LingaDore, maar dat doen we liever niet. Woorden 
schieten namelijk tekort en dus nodigt Mireille iedereen 
uit om te komen kijken en voelen. Marco Borsato (nog 
zo’n Nederlander) noemde ooit de meeste dromen bedrog; 
welnu deze droom is er één die binnen ieders bereik ligt.

Laat je ‘besmetten’ door Mireille en haar enthousiasme. 
Je wordt er niet ziek van en er is geen vaccin tegen opge-
wassen. Haar deur staat open. De ‘gasten’ wachten. De 
glimlach krijg je er gratis bovenop.

© Patrick Peeters

BOEK  JE AFSPRAAK:    03 449 23 53   0486 03 69 59
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Een jaar later … 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.

50
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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.be

EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

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.

Elektromic Sergeyssels  Kapelstraat 19, 2540 Hove
      03 455 76 13                www.elektromic.be

Set eipocheerders

€ 14.95€ 19.95

Vr olijk Pasen
Aspergekoker

€ 49€ 79

Vispan

€ 99€ 159



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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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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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

• 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)

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

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

TUNNELSERRES - HOBBYSERRES - V.B 4,5m x 7m = €290
VOLIÈRES - MOBILHOME EN ZWEMBAD OVERDEKKINGEN
GELIEVE EERST TE BELLEN - Mag ook op zondag voormiddag.
VANDEVOORDT • VERLAERSTRAAT 90 • 3850 NIEUWERKERKEN

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

• Hebt u geen tijd voor uw strijk, dan is het mijn passie om uw strijk te ver-
zorgen, hemden volgens professionele opleiding, adres centrum Mortsel, 
Pieter Reypenslei, p.o.t.k., 0488 287 493, Ira Possemiers, prijs per mand 
of per uur o.t.k. Met vriendelijke groeten.                                         (4-6)
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• Bent U op zoek naar een vaste HUISHOUDHULP met dienstencheques 
 FLEXI+ SERVICES, tel. 03 290 35 36 of info@flexiservices.be. (1-10)

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

• TE KOOP: PIANO ESSEX 3500 euro, zo goed als nieuw, bel naar: 
0496 29 06 81.                                                                             (4-7)

• 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)

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

• GEDIPLOMEERDE KAPSTER KOMT AAN HUIS - DAMES, HEREN EN 
KINDEREN - TEL.: 0479 78 19 08.

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

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

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

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

Ik help je graag snel verder!

a l l e r l e i

Medische pedicure Sophie
Voetverzorging aan huis

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

H U M O R
KLOOSTER VAN DE STILTE

Zuster Mary gaat binnen in het Klooster van de Stilte. De priester zegt: 
“Zuster, dit is een stil klooster. U bent hier welkom, zolang als u wilt, 
maar u mag niet spreken, alleen als ik u toestemming geef.” Zuster 
Mary leefde nu al 5 jaar in het klooster toen de priester tegen haar zei: 
“Zuster Mary, je bent hier al 5 jaar. Je mag 2 woorden spreken.” Zuster 
Mary zei: “Hard bed.” “Het spijt me dat te horen”, zei priester, “We zullen 
zorgen dat je een beter bed krijgt.” 
Na nog eens vijf jaar, werd zuster Mary opgeroepen door de priester. 
“Je mag weer twee woorden zeggen, zuster.” “Eten koud”, zei zuster 
Mary, en de priester verzekerde haar dat het eten beter zou zijn in de 
toekomst. 
Op haar 15de verjaardag in het klooster, werd ze opnieuw opgeroepen 
in zijn kantoor. “Je mag weer twee woorden zeggen vandaag.” “Ik ver-
trek”, zei zuster Mary. “Het is waarschijnlijk het beste”, zei de priester, 
“Je hebt niets anders gedaan dan klagen sinds de dag dat je hier kwam!”

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

aan stoffen. Zelfwerkend patroon. 
ELZENSTRAAT 89, HOVE, TEL. 03 454 15 19
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Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

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

p e r s o n e e li m m o

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!

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

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL zoekt:

FLEXI voor strijk en poets ong. 6u per week
FLEXI voor poets op donderdagvoormiddag

Gelieve telefonisch contact op te nemen
03 449 96 25 (Sandy)

• 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.

• 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.

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be



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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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

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!
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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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

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

andere promoties. 

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

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE,
VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

e-mail: csc.hove@tomnollekens.be
open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

Stap binnen en ontdek onze vertrouwde service 
in een vernieuwde en stijlvolle winkel.

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E

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

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE,
VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

e-mail: csc.hove@tomnollekens.be
open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

Stap binnen en ontdek onze vertrouwde service 
in een vernieuwde en stijlvolle winkel.

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E

Een relaxte sfeer creëren met de juiste kleuren en materialen, wij helpen u graag bij deze keuze.

HOE BRENG JE MÉÉR
KLEUR IN JE INTERIEUR?

#trendkleur
#Algen groen

VRAAG JE FAVORIETE 
MODULEO STALEN AAN!
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
1
1

“Bedrog heeft gelukkig korte vleugels.” 

(naar Christophe Leeman)
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VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

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

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

VANAF € 142.000,-
(excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60

Kontich | Blauwesteenstraat 108/B
T 03 457 60 42 | info@trouilliez.be

WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS
EN KASTEN

OP MAAT

Een vakman

  van for
maat!

Welkom in onze toonzaal!
Maandag tot vrijdag 9-12u en 13-17u,

zaterdag op afspraak.
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

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

In Vlaamse 
helden

Koen Naert

Natuur
Wat bomen ons vertellen

Het geschreven 
woord

“Björnstad”
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Centrum Kerk | 2540 Hove

03 455 23 81 | vebex@telenet.be

  |  grote parking

openingsuren
di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur

za doorlopend van 10 tot 17 uur - maandag gesloten

EEN LAKEN VOOR ELK BED

Nieuwe collectie dekbedovertrekken
Meer dan 100 verschillende designs in ka-
toen, jersey katoen, perkaal, satijn en fl anel. 
Ook onderlakens, hoeslakens, topperhoe-
slakens, matrasbeschermers, fl uwijnen 
peulen, enz. in alle kleuren en maten.

EEN TAFELLAKEN VOOR ELKE TAFEL

Elke tafel is verschillend en het mooiste 
effect wordt bereikt door overal dezelfde 
afhang te geven. Daarom maken we de 
meeste tafellakens, servietten en lopers op 
maat.

EEN HOOFDKUSSEN VOOR ELK HOOFD

Hoofdkussens zijn zo persoonlijk, daarom 
bieden we wel 10 verschillende soorten.
Van mals naar hard, afstelbaar, wasbaar, 
dons of synthetische vullingen.
Kom gerust eens voelen.

MAAR OOK

een kous voor elke voet

een onderbroek voor elke poep

een zakdoek voor elke neus

een jas voor alleman

een pyjama voor elke man en vrouw

en nog zoveel meer!

FAM VENNEKENS
S INDS  1953

Vebex_Per04_2021_v1.indd   1 18/03/2021   12:21:24



SCREENS

ZONNETENTEN
ZOMER IN AANTOCHT, 
WEES ER TIJDIG BIJ !

ZONWERING


