
Koen Naert
“Ik probeer er altijd te zijn voor 

medesporters die vragen hebben.”
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Actieve vakanties,
voor elk wat wils!
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

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

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

www.hemixpark.be   verkoop@vooruitzicht.be

LAATSTE FASE 

NU IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60
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Ruime en stijlvolle 1-, 2- en 
3- slaapkamerappartementen 
aan de prestigieuze Prins  
Boudewijnlaan te Edegem.

✓ Ideale bereikbaarheid

✓ Lichtrijke leefruimtes

✓ Grote zonneterrassen

✓ Hoogwaardige afwerking

✓ Kleinschalig gebouw

Wil u ook nog een stekje op Elysia Park bemachtigen? 
Dit is uw laatste kans! Contacteer ons snel.

www.elysiapark.be of bel 03 432 04 04

 
Parklane Appartementen
Meer dan gewoon, echt buitengewoon.

NU IN 
VERKOOP

LAATSTE
FASE

ANNIK 
DE MEY

U U R W E R K E N 

J U W E L E N 

O P T I E K

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

info@annikdemey.be ·  · DONDERDAG GESLOTEN

NIEUWE COLLECTIE
ICE GENERATION

A STAR IS (RE)BORN… 
BACK TO BASICS!
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Fik blogt

Reis rond de wereld

Kijk omhoog

Leven en welzijn

Zoekertjes

Sportief, da’s gezond

Puzzelen 

Vakmensen in jouw regio

Wat bomen ons vertellen

Maandelijks vermaak

In Vlaamse helden

Na@pen
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Beste lezer

Vaarwel aprilse grillen, hallo bloeimaand! Weinig dingen lokken 
ons meer naar buiten dan die heerlijke lentewarmte en zo draaien 
onze stappentellers vanzelf overuren. Buitenlucht is synoniem voor 
beweging en dus voor gezondheid - zowel fysiek als mentaal. Vraag 
dat maar aan marathonloper Koen Naert, die de laatste rechte lijn 
naar de Olympische Spelen 2021 heeft ingezet. Vrees niet: we ver-
wachten niet dat je evenveel bergen verzet als Koen, maar alle beetjes 
helpen. Trek eropuit en je lichaam én je geest zullen je dankbaar zijn!

Terwijl de lente onverstoord voortkabbelt, blijven het onzekere 
tijden, dat moet gezegd. Deze maand kozen we dan ook voor een 
bescheiden uitgave, maar we werkten zoals altijd vol overgave aan 
fijne artikels. Ben je op zoek naar meer, kijk dan zeker op onze web-
site mensenzijnmedia.be. Verdiep je daar in je vertrouwde rubrieken, 
weetjes uit eigen regio en ander leuks en blijf gelukkig verbonden!

#gelukkigverbonden

•  Joyce Verschueren - content manager 

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

 Mensen zijn Media

126

28

fik blogt -
rijk kijk omhoog

leven en welzijn - 
perfectionisme:
herkenbaar? 14

cover -
in vlaamse helden -
koen naert

Iets gemist? 
Meer lezen? 

Kijk op mensenzijnmedia.be!

fik blogt -
rijk kijk omhoog

leven en welzijn - 
perfectionisme:
herkenbaar?

cover -
in vlaamse helden -
koen naert
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info@petruskokaanhuis.be 	  
Tel: 03 376 71 07

€ 10,00

MAALTIJDSERVICE 
Petrus kok aan Huis 

Warme maaltijden aan huis

SOEP - HOOFDGERECHT - DESSERT

Volledige maandmenu & info:  
www.petruskokaanhuis.be

10 mei Witloofroomsoep Chipolata met vleesjus, bloemkool in 
béchamelsaus en puree

11 mei Kervelsoep met 
balletjes

Gebakken zalmÞlet met bearnaisesaus en 
erwtjespuree met bacon

12 mei Tomaat-
courgettesoep

Gentse waterzooi met kip, Þjne 
lentegroentjes een krieltjes

13 mei Champignonroom-
soep

Ardeens gehaktbrood met vleessausje, 
groene boontjes in tomatensaus en gratin

14 mei Wortel-paprika-
soep

Pasta à la Siciliana met gebakken scampi, 
spekblokjes, tomaat & parmezaan 

15 mei Broccoliesoep met 
Boursin

Asperges op Vlaamse Wijze met peterselie 
en gekookte aardappeltjes 

17 mei Andalusische 
groentensoep

Gebakken hamburger “Stroganoff” met 
Zuiderse groenten, feta & gratin

18 mei Aspergeroomsoep Kabeljauwhaasje met Dijonaisesaus, 
champignons, erwtjes en puree

19 mei Pompoen-
paprikasoep

Vol-au-vent met koekje en fris slaatje en 
peterselieaardappelen 

20 mei Lente-minestrone-
soep met balletjes

Gebakken kipÞlet met peperroomsaus, 
boerenkool met spek en wortelstoemp met 
gebakken ajuin

21 mei Bloemkoolsoep Vis van de dag met beurre blanc van 
Hoegaerden, gestoofde prei en preipuree

STOCK
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RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT
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Tuinwijk 125, Rumst
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NIEUWE VOORRAAD!

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1 6/01/21   10:26
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F I K  B L O G T

Rijk

Wie zijn woorden filtert door zijn hart,
voorkomt vaak veel verdriet en smart.

Fik Verbiest

Het is voor een mens haast onmogelijk om zich een leven 
in te beelden zonder taal. We denken in taal en hoe com-
plex gevoelens ook mogen zijn, we vinden er wel woorden 
of omschrijvingen voor. Wie goed naar taal kijkt, merkt 
dat er heel wat leuke ‘taaltoevalligheden’ zijn.

De waarde van aarde

We beseffen het vaak niet, maar de aarde 
waarop wij leven, werken, feesten en genie-
ten is een grote kluit, die is samengesteld 
uit diverse grondstoffen. Aanvankelijk 
was de kennis van de mens heel beperkt 
en zocht en vond hij op aarde wat nodig 
was om te overleven. Gaandeweg ont-
wikkelden zijn hersenen, verwierf hij de 
competentie om beter te communiceren 
en begon hij de grondstoffen die de aarde 
rijk is te ontginnen en te combineren. Zo 
haalde de mens alles wat hij tot dusver heeft 
geproduceerd uit Moeder Aarde. Helaas gaat 
het ondertussen niet langer meer om wat we nodig 
hebben. De rijkdommen die onze aarde herbergt, werden 
het voorwerp van een strijd om geld en macht. 

Dierenrijk versus mensdom

Soms hebben woorden veel meer betekenis dan we op het 
eerste gezicht vermoeden. De mens kiest er sinds eeuwen 
voor om economische belangen te laten primeren. Op die 
manier verliest hij niet alleen het respect voor de aarde, 
maar ook alle connectie met haar en met de natuur. 

Dieren en planten leven in harmonie met de natuur op 
basis van hun instincten. Een te grote impact van een 
bepaalde soort herstelt Moeder Natuur op termijn auto-
matisch zelf. Bij de woorden ‘fauna’ en ‘flora’ denken we 
onmiddellijk aan de natuur, alsof wij daar, als mens, niet 
langer deel van uitmaken. De razendsnelle evolutie van 

het brein, de ontwikkeling van taal en de competen-
tie om samen te werken aan toekomstplannen, 

zijn uniek aan de mens. Deze bijzondere 
eigenschappen geven hem helaas ook de 

kans om te geloven in de illusie dat hij 
zichzelf boven alle andere levensvormen 
mag plaatsen.

Rentmeester versus eigenaar

Hoe capabel en hoogmoedig de mens 
ook is en hoeveel kennis of bezit hij ook 

kan vergaren, alles heeft hij slechts in 
bruikleen voor de relatief korte periode dat 

hij op deze aarde verblijft. Het is hoog tijd om 
te beseffen dat we de aarde niet hebben geërfd van 

onze voorouders. Integendeel, we mogen haar even lenen 
van onze kinderen en kleinkinderen. In welke staat wil jij 
haar schenken aan jouw oogappels?

 

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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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 
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toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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Actie geldig tot 31/12/2018
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Een juiste matraskeuze is ontzettend 
belangrijk. Een te harde of te zachte matras 
kan nefast zijn voor je nachtrust én je rug. 
Maar wat is nu de juiste oplossing? We geven 
je een aantal richtlijnen.

Een bovenmatig harde of zachte ondergrond 
kunnen er nooit voor zorgen dat je 
wervelkolom een mooie horizontale lijn vormt. 

Op een te harde matras krijgt jouw lichaam 
nauwelijks de kans om echt uit te rusten. Je 
schouders en heupen zakken onvoldoende in 
een te harde matras, waardoor je ruggengraat 
niet recht ligt. Dit zorgt voor rugproblemen op 
lange termijn.

Bij een te zachte matras zakken de heup en 
schouders dan weer net te diep in de matras. 
Zo mist je rug ondersteuning en neem je een 
foute slaaphouding aan. 

De kunst is ervoor te zorgen dat de matras 
je lichaam gelijkmatig ondersteunt en dat 
je wervelkolom mooi horizontaal ligt. Dit 
vereist de juiste combinatie van bedbodem 
en matras. Check zeker je bedbodem voor je 
op zoek gaat naar een nieuwe matras. Een 
bedbodem verslijt namelijk net als een matras. 
De veerelementen of latten kunnen weerstand 
verliezen waardoor ze gaan doorhangen en dus 
geen ideale rusthouding kunnen garanderen.

matras?
Harde of zachte 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. 

Irene, medezaakvoerder en slaapadviseur 
bij Bedtime: “De keuze van de perfecte 
matras is maatwerk: je slaaphouding, 
gevoeligheid voor warmte, lichaamsbouw... 
Er zijn veel factoren om rekening mee te 
houden. Bij Bedtime nemen we de tijd 
om je persoonlijke voorkeuren grondig te 
bespreken en te testen.” 

Bedtime is overtuigd van de kwaliteitsvolle 
slaapsystemen van Sleep & Dream. Sleep & Dream 
is het huismerk van Bedtime en heeft met zijn 
uitgebreide mogelijkheden, vakmanschap en hoge 
kwaliteit een centrale plaats ingenomen in de 
Bedtime collectie.

De matrassencollectie is opgebouwd uit materialen 
van eerlijke en natuurlijke producten. Om jou een 
goede slaap te garanderen gaat Sleep&Dream heel 
ver. De collectie is zeer uitgebreid, zodat iedereen 
zijn gading vindt. 

Op zoek naar een nieuw bed of matras? Kom dan 
zeker proefl iggen in een van onze Bedtime winkels 
of contacteer ons voor meer informatie. Samen 
vinden we de geschikte oplossing voor jou.

Hard of zacht?

Lichaamshouding Merk in de kijker: Sleep & Dream

Doorsnede Empire pocketverenmatras Sleep & Dream

Doorsnede Savant natuurlatex matras Sleep & Dream

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Bij de keuze voor een zachte of harde matras is, 
naast je lichaamsgewicht, vooral je slaaphouding 
een belangrijke factor.

Ben je een rugslaper? Jouw voordeel is dat je 
gewicht tijdens het slapen mooi verdeeld is. Je rug 
ligt in een natuurlijke houding. Ga als rugslaper 
zeker voor een matras die je rugholte goed 
ondersteunt.

Het merendeel van de mensen zijn zijslapers. 
Slaap je op je zij? Dan is het zeer belangrijk dat de 
matras de vorm van je lichaam volgt. Een matras 
met zachtere zones voor schouders en heupen is 
ideaal.

Buikslapen gaat vaak gepaard met rug- en 
nekklachten. Dit komt omdat je hoofd gedraaid ligt 
en je onderrug belast wordt door de kromming. 
Buikslapers kiezen best voor een hardere matras.

Sleep & Dream Boxspring Meilleur
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R e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Actieve vakanties
Heb je deze vakantie geen zin om dagenlang te zonnebaden, maar ben je op zoek naar een actieve vakantie? Mogelijkheden genoeg voor 
een vakantie door de geweldige natuur en naar unieke plekken, of architectonische hoogtepunten. Het aanbod is erg ruim en divers, 

van rustig tot uitdagend, voor jong en oud, koppels of gezinnen, natuur en cultuur, … voor elk wat wils!

Wandelen ontspant enorm. Met je rug-
zak geniet je van de heerlijke buitenlucht. 
Je leert op je gemak de omgeving kennen. 
Je kan genieten van de bloeiende bloesems 
van Haspengouw tot de saffraankleurige 
savannes van de Serengeti. De mogelijk-
heden lijken wel eindeloos: tochten met 
bagagevervoer, rugzaktrekkings, wandel-
weekends, … Zelfs wandelen met jonge 
kinderen is erg leuk, samen met een lieve 
ezel die je vergezelt! Het uitgestrekte, groene 
decor van de Haute Jura is ideaal voor een 
gezinstocht met ezeltjes. Ook de van oor-
sprong vulkanische eilandengroep Azoren is 
een prachtbestemming om al wandelend te 
ontdekken. Het subtropische klimaat zorgt 
voor een uitzonderlijk kleurrijk landschap. 
Wandelingen leiden je langs groene en 
blauwe meren, bontgekleurde bloemen en 
planten, en kraterflanken. Bovendien kan 
je op de Azoren ook per zodiac walvissen 
gaan spotten!

Laat je per fiets verrassen door de mooiste 
routes door stad en natuur. Vanaf de fiets 
verken je in alle vrijheid de mooiste streken 
van Europa. Er bestaat een ruim aanbod aan 
fietsvakanties voor elke soort fietsfanaat: van 
e-bike-enthousiasteling tot geoefende heu-

velheld. Niet alleen worden logies gepland, 
er wordt ook gezorgd voor een routeboek en 
waar nodig voor huurfietsen en bagagever-
voer. Handig toch? Zo is de IJsselmeerroute 
één van de mooiste langeafstand fietsroutes 
van Nederland. Uiteraard zijn er zoveel meer 
fietsbestemmingen dan alleen in Nederland. 
Groen, vlak, rustig: zo zou je het Deense Jut-
land kunnen typeren. Zelfs in de hoofdstad 
Kopenhagen, met een uitgesproken groen 
profiel, zijn fietsers koning. Je fietst door uit-
gestrekte natuurgebieden, over stranden en 
duinen, door vissersdorpen en oude stadjes 
en komt Vikingburchten tegen.

Ook voor de fan van gemotoriseerde sporten 
bestaan er mooie uitgestippelde motorrei-
zen. De routes brengen je naar hotels waar 
motorrijders welkom zijn en waar je je motor 
kan binnenzetten. Zo is de Dolomietentour 
naar Levico, Italië, een aanrader: je rijdt de 
ene dag over spectaculaire passen, de ande-
re dag langs koele meren en door prachtige 
fruitgebieden. In de Vogezen hebben ze aan 
de motorrijders gedacht, met mooie routes 
over prachtige bergwegen naar kastelen, er is 
de Route des Vins en er zijn de eeuwenou-
de wijndorpen. Het gebied rond de Moezel, 
Duitsland, staat dan weer bekend voor de 

prachtige afdalingen door de wijnvelden, de 
steile klimmetjes doen het hart van menig 
motorrijder sneller kloppen.

Een boot, een kanaal of een rivier en enke-
le vrienden of familie aan boord, meer heb 
je niet nodig voor een geslaagde vakantie. 
Trossen los en je kan vertrekken. Na een half 
uurtje varen is het alsof je nooit anders hebt 
gedaan. Leg aan waar je wil, in een pittoresk 
haventje of bij de oever, ver van alle drukte. 
Bepaal zelf hoelang je aangemeerd blijft, wil 
je wat meer tijd om een dorpje in de buurt te 
bezoeken, geen probleem! ‘s Avonds ga je uit 
eten in een gezellig restaurantje op de oever of 
je kookt aan boord. Na een heerlijke maaltijd 
kruipt iedereen onder de lakens, het zachtjes 
kabbelende water wiegt je al snel in slaap. 
Varen in Schotland is een magische reis over 
het prachtige Caledonisch Kanaal, je door-
kruist o.a. Loch Ness met de dramatische en 
wilde Schotse Highlands op de achtergrond. 
Frankrijk staat dan weer bekend om zijn rus-
tige waterwegen, heel wat regio’s lenen zich 
uitstekend om al varende te ontdekken. Ook 
dichterbij is varen mogelijk: vlak achter de 
Vlaamse kustlijn kan je de Westhoek ont-
dekken via rustige waterwegen.

Uiteraard zijn er nog zoveel andere actie-
ve vakanties mogelijk: duiken, wintersport, 
marathons meelopen, mountainbike, kajak, 
… Al deze vakanties zijn mogelijk zonder 
noodzakelijke technische vaardigheden of 
voorkennis.

#winkelhier #treiskoffertje

Meer foto’s en bijkomende info en tips vind 
je op mensenzijnmedia.be/actieve-vakanties!

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be - Foto: 
Fietsen in Portugal
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Heldere planeten in mei
Mercurius is deze maand te zien aan de wes-
telijke avondhemel. De beste zichtbaarheid 
situeert zich enkele dagen voor en na 17 mei. 
Venus is deze maand nog niet goed te zien, 
de planeet staat laag boven de westelijke 
avondhemel in de avondschemering. Mars 
is de eerste helft van de nacht zichtbaar als 
een oranjerode ster in het sterrenbeeld Stier 
(Taurus). Zijn zichtbaarheid vermindert 
langzamerhand. Jupiter en Saturnus vinden 
we laag boven de zuidoostelijke horizon in 
de ochtendschemering. Tegen het einde van 
de maand komen ze al rond middernacht op.

De maan en planeten als wegwijzer

Op maandagochtend 3 mei rond 5h staat 
de maan rechts van het tweetal Jupiter en 
Saturnus boven de zuidoostelijke horizon 
(Saturnus is minder helder dan Jupiter). Op 
dinsdag 4 mei staat de maan onder het duo 
en op woensdag 5 mei is de maan doorge-
schoven tot onder Jupiter.

Op donderdag 13 mei zien we de smalle 
maansikkel in de noordwestelijke scheme-
ring.

Op maandag 17 mei bereikt Mercurius zijn 
grootste oostelijke elongatie: omdat Mer-
curius van alle planeten het dichtste bij de 
zon staat, zien we hem vanaf de aarde steeds 
in de buurt van onze Dagster. Tijdens de 
drie maanden durende omwenteling staat hij 
ofwel in dezelfde richting als de zon (ervoor 
of erachter) en is dan niet te zien, ofwel staat 
hij links of rechts van de zon. Staat hij zo ver 
mogelijk links van de zon dan spreken we 

over grootste oostelijke elongatie, zoals nu 
op maandag 17/5. De planeet gaat na de zon 
onder en is te zien in de avondschemering 
laag boven de westnoordwestelijke horizon. 
De volgende dagen neemt de helderheid 
snel af.

Op zondag 23 mei om 22h is Saturnus stati-
onair. Op dat moment stopt de oostwaartse 
beweging van Saturnus aan de sterrenhemel. 
De geringde planeet beweegt zich vanaf dan 
westwaarts tussen de sterren. Dit noemen 
we in retrograde zin, omdat de buitenpla-
neten gewoonlijk oostwaarts gaan, behalve 
kort voor hun oppositie, als de aarde tussen 
de zon en de planeet staat (voor Saturnus is 
dit op 2/8). Tijdens deze omkering blijft de 
planeet dus even onbeweeglijk, vandaar de 
benaming stationair.

Op woensdag 26/5 om 13.14h is het volle-
maan. Dit is een vollemaan met de grootste 
schijnbare diameter voor dit jaar, want 10 
uur eerder stond de maan in het perigeum, 
dus het dichtste bij de aarde in de elliptische 
baan.

Op maandag 31/5 om 3.30h staat de maan 
5 graden ten zuiden van Saturnus. De maan 
is dan pas opgekomen, dus iets later te be-
kijken.

Sterrenbeeld in de kijker

Ophiuchus, het dertiende sterrenbeeld van de 
dierenriem

De Nederlandstalige benaming voor dit ster-
renbeeld is Slangendrager. Het is een vrij 
uitgestrekt sterrenbeeld dat slechts weinig 
heldere sterren bevat. Halverwege de maand 
mei staat Ophiuchus rond middernacht in 
het zuiden, boven de rode Antares (Schor-
pioen). Niet echt speciaal dus, ware het niet 
dat dit sterrenbeeld binnen de zone ligt die 
de schijnbare baan van de zon om de aarde 
markeert: met andere woorden de dieren-
riem of de zodiac. Zo is Ophiuchus dus het 

dertiende sterrenbeeld van de dierenriem, 
wat astrologen of sterrenwichelaars niet zo 
aangenaam vinden.

Grijze nachten

Halverwege de maand mei starten de “grijze 
nachten” in België. Dit is de periode waarin 
het astronomisch gezien niet helemaal don-
ker wordt. Anders gezegd: de zon komt ‘s 
nachts niet meer dan 18 graden onder de 
horizon. Aan de noordelijke hemel blijft 
de schemering zichtbaar. Ten zuiden van 
België ziet men dit verschijnsel minder en 
hoe noordelijker men gaat hoe opvallender 
het wordt. Boven de poolcirkel ziet men de 
middernachtzon. De grijze nachten duren 
hier van 20/5 tot 24/7.

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

K I J K  O M H O O G

• Foto’s: Jupiter en Saturnus - Sterrenbeeld 
Slangendrager
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De  perfecte mix van wonen, werken, winkelen, 
ontspanning én groen maken van Zilverkwartier 
jouw ideale thuis.
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INFO & VERKOOP : 03 232 54 00
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l e v e n  e n  w e l z i j n

Perfectionisme: herkenbaar?
Wat is er mis met het altijd beter te willen doen? Op zich niets, het hangt ervan af hoe je dat zelf ervaart. Je job goed willen doen 
en alles afwerken tot in de puntjes, dat mag. Als het een keuze is van jezelf. Wanneer je voortdurend het gevoelen hebt: ‘het is niet 
goed genoeg’, dan wordt het een ander verhaal. In het eerste geval maak je een keuze die je energie geeft en die je voortstuwt. In het 
tweede geval ‘moet’ je constant beter presteren en streef je naar een ‘ideaal’ en die innerlijke drang vreet energie, want zoals ieder-
een die leeft wel ervaart: het leven gaat niet over rozen, een ‘ideaal’ leven bestaat niet. De doornen horen hu eenmaal bij de rozen.

Het vrije kind versus het 
‘brave’ kind

Als kind laten we onze fan-
tasie de vrije loop en kunnen 
we volledig opgaan in een 
spel, met alle zintuigen open 
en zo helemaal in het mo-
ment zijn. Zalig! Dat is het 
creatieve deel in ons. Tijdens 
het groeiproces leren we ons 
aan te passen naar de sociaal 
geldende normen. We leren 
regels te respecteren en ons 
verstand gebruiken, dat mag 
je ook letterlijk nemen. Dat 
hoort zo, uiteraard. Vaak op 
jonge leeftijd ervaren we echter dat we 
niet aanvaard worden zoals we zijn. Dan 
ontstaat het ‘brave’ kind, als tegenhanger 
van het vrije kind. Een natuurlijk proces 
waardoor we zowel de rechter- als linker-
helft van onze hersenen activeren. Wanneer 
het ‘brave’ kind echter de overhand krijgt 
en het vrije kind verdrukt wordt, ontstaat 
perfectionisme. Zo geraken we uit balans.

Oorzaak en gevolg

Wanneer iemand een gemis aan zorg, 
aandacht en/of liefde heeft ervaren in zijn 
kindertijd uit zich dat vaak in compensa-
tiegedrag. We willen compenseren wat we 
vroeger gemist hebben. Daardoor zoeken 
we constant naar externe bevestiging. Zo-
lang we bezig blijven, valt het mee, maar 
wat als we stilvallen? Dan worden we ge-
confronteerd met wat niet perfect is. Vaak 
vluchten mensen dan in hun werk, in drugs, 
drank of zelfbeschadigend gedrag. Dat ge-

drag zien we ook steeds meer bij jongeren. 
Wetenschappelijk onderzoek toont boven-
dien aan dat dit streven naar perfectie veel 
stress geeft en een aanzienlijke rol speelt in 
veelvoorkomende psychische aandoeningen 
zoals angst(en), burn-out, depressie en eet-
stoornissen.

Kenmerken

Volgende kenmerken kunnen wijzen op 
perfectionisme: een laag zelfbeeld (‘ik ben 
niet goed genoeg’), meerdere angsten (o.a. 
faalangst), de wil om zaken onder controle 
te houden (’want dat geeft toch even rust’), 
uitstelgedrag (’het zal toch niet goed ge-
noeg zijn’), een constante stroom van 
denken en piekeren, de lat heel hoog leg-
gen, moeilijk kunnen kiezen (want ‘kiezen 
is verliezen’), schuldgevoelens, een enorm 
verantwoordelijkheidsgevoel voor anderen 
(zorgen voor …), de eigen grenzen niet res-
pecteren (geen ‘nee’ kunnen zeggen). Op 

zich zijn deze eigenschappen 
oké, zolang je ervoor ‘kiest’ om 
zo te reageren en niet omdat 
je ‘moet’. De ‘moeters’ hebben 
een rode loper naar burn-out 
voor zich liggen. Perfect wil-
len zijn is uitputtend en je kan 
nu eenmaal niet winnen van je 
eigen schaduw.

Jong geleerd?

Onze maatschappij is meer 
en meer gericht op prestatie: 
altijd maar meer en beter … 
Kinderen moeten al vlug veel 
kunnen, van bij de start in 

de kleuterschool. Wie niet aan de eisen 
voldoet, krijgt al snel een label opgeplakt. 
Ouders zien ook vaak alleen de minder 
goede resultaten op het rapport van hun 
kinderen en zo worden kinderen aange-
spoord om nog beter hun best te doen. 
Nog meer druk … Laat kinderen spelen 
en creatief bezig zijn, zodat hun vrije kind 
en hun ‘brave’ kind in evenwicht blijven.
Voor wie meer wil lezen over dit thema, 
Marcel Hendrickx schreef hierrond een 
interessant boek: ‘Zeg me dat ik oké ben’. 
Je maakt bovendien kennis met de methode 
waarop OCP-coaches werken (Ontwik-
kelingsgericht Coachen van mensen met 
Perfectionisme), zodat je leven weer ‘haal-
baar’ en ‘leefbaar’ wordt.

• Kristel Van Doorslaer - stresscoach  
activational.be
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boom
Nachtegaalstraat 97, Leuke starterswoning in 
groene omgeving! 
EPC: 849kWh/m²  VP: €185.000

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

antwerpen
Isabellalei 16, Instapklare studio met terras in 
centrum Antwerpen! 
EPC: 162kWh/m²  VP: €125.000

te
koop

te
koop

Paardenmarkt 110, Gerenoveerd appartement 
(80m²) met 2 slaapkamers gelegen op de 
Paardenmarkt EPC: 158kWh/m²  VP: €244.000

antwerpen

te
koop

te
koop

hemiksem
Gemeenteplaats 10, Ruim appartement met 2 
slaapkamers EPC: 154kWh/m²  HP: €695

wilrijk
August van Daelstraat 2 1EV, Gezellig 
gerenoveerd appartement in een gunstige 
ligging EPC: 186kWh/m²  HP: €675

antwerpen
Lange Lozanastraat 1, Cosy tweeslaapkamer 
appartement EPC: 214kWh/m²  HP: €695

berchem
De Roest d'Alkemadelaan 12 bus 56, Mooi en 
licht appartement in het gegeerde 'Pulhof'  
EPC: 155kWh/m²  VP: €215.000

te
koop

antwerpen
Stanleystraat 3, Opbrengstpand met 2 
appartementen 
EPC: 285kWh/m²  VP: €429.000

te
huur

te
huur

berchem
Lodewijk Gerritslaan 11 2EV, Aangenaam en 
ruim appartement met 2 slaapkamers EPC: 
190kWh/m²  HP: €760

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

Antwerpen, Isabellalei 16, Instapklare studio met terras in centrum Antwerpen! EPC: 162kWh/m²  VP: €125.000
Antwerpen, Paardenmarkt 110, Gerenoveerd appartement (80m²) met 2 slaapkamers gelegen op de Paardenmarkt EPC: 158kWh/m²  VP: 
€244.000
Antwerpen, Stanleystraat 3, Opbrengstpand met 2 appartementen EPC: 285kWh/m²  VP: €429.000
Berchem, De Roest d'Alkemadelaan 12 bus 56, Mooi en licht appartement in het gegeerde 'Pulhof'  EPC: 155kWh/m²  VP: €215.000
Boom, Nachtegaalstraat 97, Leuke starterswoning in groene omgeving! EPC: 849kWh/m²  VP: €185.000
Borgerhout, Valkenputstraat 51, Leuk 2 slpk appartement op een uitstekende locatie! EPC: 206kWh/m²  VP: €174.000

Antwerpen, Lange Lozanastraat 1, Cosy tweeslaapkamer appartement EPC: 214kWh/m²  HP: €695
Berchem, Lodewijk Gerritslaan 11 2EV, Aangenaam en ruim appartement met 2 slaapkamers EPC: 190kWh/m²  HP: €760
Hemiksem, Gemeenteplaats 10, Ruim appartement met 2 slaapkamers EPC: 154kWh/m²  HP: €695
Wilrijk, August van Daelstraat 2 1EV, Gezellig gerenoveerd appartement in een gunstige ligging EPC: 186kWh/m²  HP: €675

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

te
koop

      Het was een aangename ervaring 
om met Habicom samen te werken. 
Vooral de snelheid van handelen en de 
aangeboden service zijn van top-
kwaliteit. De afspraken werden correct 
uitgevoerd.

Review van Ann De Smet
via Trustpilot
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Het eerste ‘Natuurhuis’
BERCHEM – Stad Antwerpen, het Agentschap Natuur en Bos 
en Natuurpunt hebben de handen in mekaar geslagen om in Park 
Brialmont het eerste Natuurhuis neer te zetten. Dit Natuurhuis 
moet een ankerplaats worden voor natuur en natuurkennis. De 
bedoeling is het publiek meer en beter te informeren over stedelijke 
natuur. Zo wordt er een permanente en tijdelijke tentoonstelling 
gepland over alles wat stedelijke natuur aangaat, met inbegrip 
van een afspraakplaats vanwaar natuurwandelingen zullen ge-
organiseerd worden. Een mooi initiatief dat prachtig past in de 
noodzakelijke opwaardering van onze natuur.       FM

Nieuwe fontein voor Steytelinck-
park
WILRIJK - Wie het Steytelinckpark bezoekt, kan er sinds kort 
opnieuw genieten van de fontein in de centrale parkvijver. De oude 
fontein liep vaak vast door het opgezogen slib. De nieuwe fontein 
spuit het water iets minder hoog (3 meter), maar veel breder (8 
meter). De fontein is niet alleen mooi om naar te kijken, maar zorgt 
ook voor extra zuurstof in het water, wat goed is voor de vissen 
in de parkvijver. “Het bijna 100 jaar oude Steytelinckpark is met 
zijn Engelse landschapsstijl een pareltje. De nieuwe fontein in de 
vijver maakt dat prachtige plaatje weer compleet”, zegt districts-
burgemeester Kristof Bossuyt. Het loont de moeite om er tot rust 
te komen.                        FM

Opleiding ‘Defensie en Veiligheid’
PROVINCIE ANTWERPEN - Binnen diverse veiligheids-
sectoren is de vraag naar personeel groot. Daarom biedt avAnt 
Provinciaal Onderwijs vanaf het schooljaar 2021-2022 de nieuwe 
studierichting “Defensie en Veiligheid” in de derde graad TSO aan. 
De opleiding spitst zich toe op veiligheidsberoepen bij Defensie, 
politie, de brandweer, het gevangeniswezen en de bewakingssector. 
Na het volgen van de opleiding kunnen leerlingen direct instro-
men op de arbeidsmarkt of zijn ze klaargestoomd voor voortgezet 
onderwijs of de toelatingsproeven van een vervolgopleiding. De 
opleiding is toegankelijk voor leerlingen die een getuigschrift 2de 
graad ASO of TSO behaald hebben.          FM

Info en inschrijvingen: avondonderwijs.be of 03 286 41 40

Luchthaven klaar voor heropstart
DEURNE-BERCHEM – De coronacrisis heeft de trafiek op 
Luchthaven Antwerpen met maar liefst 86% verminderd, maar 
alles wijst erop dat op korte termijn een heropstart mogelijk 
is. Sedert 20 april vliegt TUI fly opnieuw vanaf Deurne naar 
de Spaanse bestemmingen: tweemaal per week naar Alicante, 
Malaga, Murcia, Ibiza en Mallorca. Vanaf 18 juni wordt er 
ook vanaf Antwerpen gevlogen naar Avignon in het zuiden van 
Frankrijk. De zakenvluchten hebben zich ondertussen al wel 
ernstig herpakt.         FM

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 AARTSELAAR E 299.000 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

Langlaarsteenweg, kleinschalig nieuwbouw-
project nabij natuurgebied De Reukens met bo-
ven- en ondergrondse staanplaatsen, bewoon-
bare opp. tussen 80 en 111 m², prijzen vanaf 
€ 299.000 (registratie op grondaandeel, BTW 
op constructie), VG/WGLK/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 (registratie op grondaandeel, BTW 
op constructie), 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 VERKOCHTREEDS 3 VAN DE 8 VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijkverlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk
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KOOPT

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Lees DE PASSANT, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor 
het wordt verdeeld: WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE

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

• Vellen en snoeien van bomen, snoeien van hagen, onderhoud van tuin 
en opkuis, verhakselen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te 
Wilrijk – Tel. 0470 03 75 16.                                                             (4-9)

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19
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Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

EVENTUEEL MET INBOEDEL

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

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

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

• Schrijver verkoopt zijn charmant vakantiehuis in Zuid-Frankrijk; alle 
info en foto’s op housearmagnac.be.                                          (5-6)

• Vrouw zoekt werk: poetsen, strijken, wassen, alle huishoudelijk werk, 
Engelstalig, tel. 0466 02 54 94.

• Persoon op leeftijd met voor- en achtertuin zoekt iemand die graag in de 
tuin werkt, liefst als hobbywerk, tel. 0478 01 88 64.

• VAKANTIE-STAANCARAVAN TH IN TROIS-PONTS - slp v. 4 per. - voor 
mei-nov alles inbegr. geen huisd. - €40 p. nacht - inlicht. 0473 75 95 53 
of 0477 75 07 72 - Bellen na 18u00.                                             (5-8)

• LIFE COACH TE WILRIJK. Wil je meer RUST in je hoofd en lichaam 
ervaren? Je BALANS weer vinden of juist behouden? Tel.: 0477 95 15 47 
- www.onemind-bodyantwerp.com.

• BELASTINGBRIEF !!! Belastingadviseur komt bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Inlichtingen: 0486 38 22 28.                                            (5+6)

Spaans-Engels ONLINE BIJLESSEN. Lessen in uw eigen tempo. 
U kiest zelf: uw niveau, beginners of gevorderden, Spaans in 
groep of privé. Je leert niet alleen ‘dos cervezas por favor’, 
maar vlot praten, jezelf voorstellen, iemand begroeten, eten of 
drinken bestellen, een document ondertekenen en nog veel meer. 

LENGUAS EN LINGUA - Spaans en Engels ONLINE
gsm 0477 41 48 70 - Instagram Lenguas_lingua

c o n t a c t e n
• Jongeman wil kennismaken met klassedame omgeving Antwerpen -  
gsm: 0497 67 28 28.                                                                     (5-6)

Te koop palletten - perfect om tuinmeubelen te maken

Euro-palletten - 8 euro/stuk 
Overige palletten - 5 euro/stuk

Zelf af te halen op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 09.00u en 16.00u
Adres: Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne

Opgelet! Op = Op
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In mei ...
We wagen ons niet aan platitudes en laten het aan 
jou over om de titel af te maken. Wat we wél willen 
doen, is je ideeën toestoppen om van dit broedsei-
zoen een sportieve en gezonde periode te maken. 

‘Goed bezig joh!’

s p o r t i e f,  d a’ s  g e z o n d

Loop op wolken
Wandelen, joggen, bootcamp, … Sport is gezond, maar we 
vergeten wel eens hoe zwaar onze voeten het te verduren 
krijgen. Laat ze herleven met dit pakket van het Belgische 
RainPharma!

rainpharma.com - 37 euro

Ongehinderd sporten met Oakley 
en HydraBoo contactlenzen

Uitzonderlijk hoog vochtgehalte en exceptionele zuurstofdoorlaat-
baarheid,  resulterend in een fantastisch draagcomfort! Krijg in mei 

bij aankoop van een Oakley sportbril of een halfjaarpakket HydraBoo 
contactlenzen een gratis Mr. Boo drinkfles!

Mr. Boo Aartselaar en Brasschaat - mr-boo.be - verschillende prijzen

Lucky numbers 
legging

42|54, het merk van Elodie Oue-
draogo en Olivia Borlee, focust op 
ultiem comfort, functionaliteit en - 
uiteraard - stijl. Gemaakt met 100% 

duurzame materialen.

4254sport.com - 140 euro

Focus je fitness
Deze handige smartwatch vívoactive® 4 
brengt je gezondheidsgegevens in kaart 
en helpt je je doelstellingen te behalen. 

Allerlei gebruiksvriendelijke apps en snuf-
jes begeleiden en vergemakkelijken 

je vooruitgang. Handig!

garmin.com - 329,99 euro
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Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

EVENTUEEL MET INBOEDEL

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

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

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

• Schrijver verkoopt zijn charmant vakantiehuis in Zuid-Frankrijk; alle 
info en foto’s op housearmagnac.be.                                          (5-6)

• Vrouw zoekt werk: poetsen, strijken, wassen, alle huishoudelijk werk, 
Engelstalig, tel. 0466 02 54 94.

• Persoon op leeftijd met voor- en achtertuin zoekt iemand die graag in de 
tuin werkt, liefst als hobbywerk, tel. 0478 01 88 64.

• VAKANTIE-STAANCARAVAN TH IN TROIS-PONTS - slp v. 4 per. - voor 
mei-nov alles inbegr. geen huisd. - €40 p. nacht - inlicht. 0473 75 95 53 
of 0477 75 07 72 - Bellen na 18u00.                                             (5-8)

• LIFE COACH TE WILRIJK. Wil je meer RUST in je hoofd en lichaam 
ervaren? Je BALANS weer vinden of juist behouden? Tel.: 0477 95 15 47 
- www.onemind-bodyantwerp.com.

• BELASTINGBRIEF !!! Belastingadviseur komt bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Inlichtingen: 0486 38 22 28.                                            (5+6)

Spaans-Engels ONLINE BIJLESSEN. Lessen in uw eigen tempo. 
U kiest zelf: uw niveau, beginners of gevorderden, Spaans in 
groep of privé. Je leert niet alleen ‘dos cervezas por favor’, 
maar vlot praten, jezelf voorstellen, iemand begroeten, eten of 
drinken bestellen, een document ondertekenen en nog veel meer. 

LENGUAS EN LINGUA - Spaans en Engels ONLINE
gsm 0477 41 48 70 - Instagram Lenguas_lingua

c o n t a c t e n
• Jongeman wil kennismaken met klassedame omgeving Antwerpen -  
gsm: 0497 67 28 28.                                                                     (5-6)

Te koop palletten - perfect om tuinmeubelen te maken

Euro-palletten - 8 euro/stuk 
Overige palletten - 5 euro/stuk

Zelf af te halen op dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 09.00u en 16.00u
Adres: Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne

Opgelet! Op = Op
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 eigenaardig 5 stijloefening 10 koordans 11 Europeaan 
12 aantekenboek 15 offertafel 17 vaas 18 droevige gebeurte-

nis 19 amfibie 20 een weinig 21 kerkelijke straf 23 ook 
25 bemoediging 27 Engelse titel 28 wilde haver 29 rang 
32 huisdier 34 een zeker iemand 35 loofboom 36 recht 

vaarwater 38 steekorgaan 39 pl. in Gelderland 41 zuidvrucht 
43 gelijkspel 45 deel v.h. hoofd 46 glorie 47 Europese vrouw 

48 winterse neerslag

Verticaal
1 plat 2 huldigen 3 getal 4 centrum 6 zuil 7 deel v.e. 

tennispartij 8 schop 9 Engelse edelman 13 goed bekijken 
14 medicus 15 openbare functie 16 binnenkort 20 Europese 
vrouw 22 Europese taal 24 middels 26 familielid 30 guitig 
31 op een keer 32 watervlakte 33 in je eentje 36 catastrofe 

37 licht bootje 39 Ierland 40 tijdperk 42 troefkaart 
44 honingdrank

Maak kans op een gratis exem-
plaar Hugo Broos. Altijd weer 
winnen
Hugo Broos is een ware kampioen. Als speler bij Anderlecht 
en Club Brugge zorgde hij mee voor vier kampioenstitels, 
vijf bekers en drie Europacups. Met de Rode Duivels haal-
de hij de legendarische halve finales van Mexico ‘86. Als 
trainer, wederom bij Anderlecht en Club Brugge, behaalde 
hij drie kampioenstitels en twee bekers. Vier keer werd hij 
Trainer van het Jaar. In 2017 werd hij als bondscoach van 
Kameroen winnaar van de Afrika Cup en zo de eerste Belg 
ooit die als trainer zegevierde in een landenkampioenschap. 
“Altijd weer winnen”, maar zonder ooit in te boeten aan 
klasse. Dit boek van Filip Osselaer schetst een warm por-
tret van een van onze grootse voetbalhelden.

Maak je graag kans op een gratis exemplaar van Hugo 
Broos. Altijd weer winnen? Bezorg ons 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/puzzel. De winnaar wordt geloot op 27 mei.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 eigenaardig 5 stijloefening 10 koordans 11 
Europeaan 12 aantekenboek 15 offertafel 17 vaas 18 
droevige gebeurtenis 19 amfibie 20 een weinig 21 
kerkelijke straf 23 ook 25 bemoediging 27 Engelse titel 28 
wilde haver 29 rang 32 huisdier 34 een zeker iemand 35 
loofboom 36 recht vaarwater 38 steekorgaan 39 pl. in 
Gelderland 41 zuidvrucht 43 gelijkspel 45 deel v.h. hoofd 46 
glorie 47 Europese vrouw 48 winterse neerslag. 

Verticaal: 1 plat 2 huldigen 3 getal 4 centrum 6 zuil 7 deel 
v.e. tennispartij 8 schop 9 Engelse edelman 13 goed 
bekijken 14 medicus 15 openbare functie 16 binnenkort 20 
Europese vrouw 22 Europese taal 24 middels 26 familielid 
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u

woe avond
18.30u tot 20.30u

zat
op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER

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

ma-woe-vrij

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

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

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28
nieuwe badkamers en keukens

zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
22 23



schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!
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Wat bomen ons vertellen
In deze drukke coronatijden achtte ik het opportuun iets aan mijn leesachterstand te doen. Zo begon ik (eindelijk) aan het boek, 
vermeld in de titel, dat is geschreven door professor doctor Valerie Trouet, een Vlaamse topexperte in de dendroklimatologie of de 
wetenschap die aan de hand van de jaarringen van bomen het klimaat uit het verleden kan aflezen. Ze is verbonden aan het Labo-

ratory of Tree-Ring Research aan de universiteit van Arizona in de VS.

Met houtboren wordt een kern uit de boom 
gehaald, die het leven van de boom niet 
ontneemt, maar die exact de ouderdom van 
de boom bepaalt. De onderzoekster bestu-
deerde ook het hout van scheepswrakken, 
van houten standbeelden, laatgotische al-
taarstukken, hout van kathedralen, hout van 
moerascipressen, ook het onsterfelijke hout 
genoemd, van zo’n 130.000 jaar oud, hout 
van kastelen en historische gebouwen, tot 
zelfs hout uit de Hagia Sophiamoskee in 
Istanbul en hout van grafkisten. Dergelij-
ke onderzoeken lossen soms problemen of 
vragen op zoals de ouderdom van de we-
reldbekende Stradivariusviool.

Dr. Trouet kon op deze wijze ook de oudste 
nog levende boom bemonsteren: de Brist-
lecoden die men ook ‘Methusalem’ noemt 
zoals de legendarische stokoude Bijbelse 
patriarch. Deze boom staat in het Ancient 
Bristlecone Pine Forest (Californië, nvdr). 
Om vandalisme te voorkomen wordt de 
exacte locatie van de boom niet vrijgegeven.

Door het jaarringonderzoek kan men het 
tijdstip van grote ontbossing en intensieve 
bouwactiviteiten vastleggen, maar ook de 
terugloop van bouwactiviteit en de her-
stelling van bossen wegens een gebrek aan 
afname van hout en energie. Zo kon men 
uit de afname van bouwactiviteiten tus-
sen 1346 en 1353 de builenpestepidemie 
of Zwarte Dood afleiden die genadeloos 
toesloeg op 45 tot 60% van de Europese 
bevolking. Tijdens die periode herstelden 
de Europese bossen zich.

Uit de klimaatreconstructie blijkt dat drie 
eeuwen van uitzonderlijke klimaatin-
stabiliteit samenviel met de vrije val van 
het West-Romeinse Rijk in 476. De lage 
temperaturen hadden een vernietigende 
uitwerking op de landbouwproductiviteit.

Zo ook was de laatantieke ijstijd een ex-
treem koude periode van 536 tot 660 n.C. 
die het hele Euraziatische continent teister-

de. Een mogelijke verklaring hiervoor zijn 
vulkaanuitbarstingen. Zoals Johannes van 
Efeze schreef dat de zon verduisterde, de 
verduistering hield achttien maanden aan. 
De erupties creëerden een dikke sluier van 
vulkanische stofdeeltjes die de zon blok-
keerde, het aardoppervlak afkoelde, planten 
belemmerde in hun fotosyntheseopbouw en 
de voedselvoorziening bedreigde. Dit werd 
afgelezen uit de jaarringen van de jaren 536 
en 540.

Vlak na deze uitbarstingen bereikte de 
builenpest vanaf de Aziatische hooglan-
den de oostelijke kusten van het Romeinse 
Rijk. Slechts één jaar na de tweede uitbar-
sting brachten graanschepen vol ratten en 
vlooien de pest naar Egypte. De met pest 
besmette ratten bereikten Constantinopel, 
daarna de havensteden van heel het Mid-
dellandse Zeegebied en in 544 de Britse 
eilanden. De pest werd hier de Pest van 
Justinianus genoemd.

Klimaatveranderingen konden de pest ver-
sterken of onderdrukken. Klimatologen en 
dendrologen konden al deze waarnemingen 
terugvinden in de jaarringen van bomen via 
cellenonderzoek en ze konden deze gege-
vens vergelijken met zowel de meer dan 
2500 jaar lange jaarringchronologie van de 
droogtegevoelige Przewalski-jeneverbessen 
op de Tibetaanse hoogvlakten als met de 
ijskernarchieven van Groenland en An-
tarctica. De zwavelhoudende aerosols die 
vrijkomen bij vulkaanuitbarstingen lagen 

opgeslagen in de sneeuw en ijslagen van 
deze gebieden.

Prof. dr. Trouet kent ook het Nationaal Park 
Terchiin Nuur aan de voet van de Chor-
govulkaan in Mongolië. In dit park vol met 
lavabellen die men ‘basaltjoerten’ noemt, 
valt per jaar nog geen 25 cm neerslag en 
haar collega’s bemonsterden er levende Si-
berische lorken waarvan de oudste 750 jaar 
is. In vijf dagen verzamelde men er meer 
dan 100 monsters en na acht maanden 
beschikte men er over het langste archief 
van de jaarlijkse droogtevariabiliteit op de 
Aziatische steppe.

Hiermee richtten ze zich op de vroege 
dertiende eeuw toen Dzjengis Khan aan 
de macht kwam. Tijdens het hoogtepunt 
van Dzjengis’ veroveringstochten springt er 
in het jaarringarchief een reeks van vijftien 
opeenvolgende brede ringen in het oog. Die 
vertegenwoordigen een vijftien jaar duren-
de periode met bovengemiddelde regenval, 
ook pluviaal genoemd. Onder deze om-
standigheden deden de weidegronden het 
bijzonder goed en dat leverde al het voer 
voor de cavalerie van Dzjengis die het hart 
van zijn militaire tactiek vormde.

Op grond van deze vaststellingen zou men 
kunnen concluderen dat er een verband 
bestaat tussen een ongunstig klimaat en 
maatschappelijke destabilisering en dat 
een gunstig klimaat de opkomst van grote 
rijken bevordert.

Lees het volledige artikel op mensenzijn-
media.be/wat-bomen-ons-vertellen.

Bron: Wat bomen ons vertellen. Een geschie-
denis van de wereld in Jaarringen, Valerie 
Trouet, Uitgeverij Lannoo 2020, ISBN : 
978 94 014 6675 2

• Paul Janssens, Lint
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• Geluk moet je delen om het te vermenigvuldigen.
Michael van Peel

• Twijfel nooit aan de moed van de Fransen. Zij zijn degenen 
die ontdekt hebben dat slakken eetbaar zijn.
Doug Larson

• Drank is het antwoord. De vraag herinner ik me niet meer.
Denis Leary

• Zwijgers zijn slimmer, iemand zou dat ook aan de presenta-
toren van Radio 2 aan het verstand moeten krijgen.
Dimitri Verhulst

• Een econoom is iemand die wel honderd manieren kent om 
de liefde te bedrijven, maar geen enkele vrouw.
Art Buchwald

• Koop geen bont. Denk eraan dat voor iedere bontmantel 
zeker twintig bomen worden vernietigd om protestborden 
te maken.
Emo Philips

• Het fantastische aan Hongarije is dat niemand ook maar 
iets begrijpt van wat ze zeggen.
Alison Phillips

• Stel nooit uit tot morgen wat je kan uitstellen tot over-
morgen.
E. H. Bulen

• Het is moeilijk praten over het regenwoud met een man die 
bomen beschouwt als kubieke meter tandenstokers.
James Bullard

• “Je moet ons vlug eens komen opzoeken” - lees: “Als je belt, 
zullen we doen alsof we niet thuis zijn.”
Stephen Burgen

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

De dokter had heer Bommel beweging in de 
buitenlucht voorgeschreven, en daar hield hij zich 
aan. Zo kan men hem hier in een roeiboot op de 
Woelerplas waarnemen, terwijl hij met zwakke 

hand het roer houdt.
‘Ik weet toch niet of het wel een goede arts was,’ 

sprak hij, neerslachtig van een meegebrachte 
versnapering proevend.

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht

EEN SPECIALE FOUT
Ik had gisteren een probleem met de pc, dus ik belde Eric, 
mijn 11-jarig buurjongetje. Zijn slaapkamer ziet eruit als Mis-
sion Control en ik vroeg hem om even langs te komen. Ericske 
klikte op een paar toetsten en het probleem was opgelost. 

Terwijl hij wegliep, riep ik hem na: “Dus, wat was er mis?” 
Hij antwoordde: “Het was een ID-honderd-T-fout.” Ik wilde 
niet te dom overkomen, maar vroeg het toch. “Een ID-hon-
derd-T-fout? Wat is dat? In het geval dat ik het nog een keer 
moet repareren.”

Ericske grijnsde ... “Hebt gij nog nooit gehoord over een ID-
honderd-T-fout?” “Nee”, antwoordde ik. “Schrijf het op”, riep 
hij al lachend. “Ik denk dat ge het zo wel kunt uitzoeken.”

Dus ik deed wat hij zei en schreef ... 

“ID100T”

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k
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Hoe werkt het? 
Het systeem is eenvoudig en transparant. Als expert in de vastgoedmarkt stellen wij je de
verkoopprijs en de huurprijs voor. Na jouw goedkeuring gaan we op zoek naar een geschikte
nieuwe eigenaar. Gelijktijdig met de ondertekening van de notariële akte wordt er een levenslang
huurcontract ondertekend en dit huurcontract wordt bij notariële akte vastgesteld. Dat contract
kan overigens alleen door jou worden opgezegd, de nieuwe eigenaar of zijn erfgenamen kunnen
het contract niet opzeggen. 

We kunnen hier dus spreken over een echte win-winsituatie, zowel voor koper als verkoper. Want
natuurlijk is dit ook voor de koper/investeerder een interessant voorstel. Die heeft immers een
gemotiveerde huurder die perfect weet wat de kwaliteiten en gebreken zijn van de woning. 

Heb je nog vragen?
Maak een afspraak met je Coprimmo-makelaar en laat je adviseren over een Sale & lease back
van je eigendom. Onze ervaren medewerkers informeren je graag! 

C O P R I M M O  S T E L T  V O O R :

SALE & LEASE BACK

ROB BEYSEN - COPRIMMO VASTGOEDMAKELAARS

Je huis verkopen, het geld ontvangen, maar
er toch blijven wonen. Lijkt je dat wat?

Sale & lease back is een eenvoudige formule
als je een vastgoedeigenaar bent en graag in
je eigen woning wil blijven wonen. Je bent er
thuis, maar misschien stel je vast dat je met je
inkomen/pensioen toch niet rondkomt zoals je
graag zou willen. Je wil kunnen reizen, je wil
nog genieten, zonder elke euro tien keer te
moeten omdraaien.

Rob Beysen licht het principe even toe: jij
verkoopt je eigendom, huurt het meteen terug
van de nieuwe eigenaar en kan er de rest van
je leven blijven wonen zolang je zelf wenst. 

WWW.COPRIMMO.BE
INFO@COPRIMMO.BE
03 449 49 77

H O O F D K A N T O O R
FRUITHOFLAAN 1A
2600 BERCHEM
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Met het jaarsalaris van één gemiddelde 
speler uit de Jupiler Pro League kan je 

pakweg acht atleten gelukkig maken met 
een profstatuut, maar het is nu eenmaal zo 

en wij moeten er maar voor zorgen dat we 
onszelf in de kijker plaatsen 

de komende jaren.

28
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Koen Naert
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. 

Sportliefhebbers onder ons weten dat een marathon een hardloopwedstrijd is over een afstand van 42,195 km. Sport-
liefhebbers die ook van geschiedenis houden, weten dat de discipline haar naam ontleent aan de fameuze Slag bij 
Marathon in 490 vóór Christus. Een Griekse soldaat zou toen in een ruk van het slagveld in Marathon naar Athene 
gelopen zijn om de glorieuze overwinning van de Atheners op de Perzen te melden. Geschiedkundig stelt dit verhaal 
niet veel voor, maar het spreekt - geef toe - toch tot de verbeelding. Meer dan 2000 jaar later wordt de marathon nog 

steeds gelopen, onder meer door de in Roeselare geboren atleet Koen Naert. 

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

Ik ben er misschien fysiek niet 
meer voor mijn patiënten in het 
brandwondencentrum, maar ik 

probeer er wel steeds te zijn voor 
medesporters die vragen hebben.

In 2015 begon Naert met het lopen van de marathon. 
Hij kon zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Rio 
en hij behaalde er een tweeëntwintigste plaats. In 2018 
won hij de gouden medaille in de marathon op de Eu-
ropese kampioenschappen in Berlijn in een persoonlijk 
record. Hij combineerde zijn trainingen lange tijd met 
zijn werk als verpleger in het brandwondencentrum van 
Neder-Over-Heembeek. Sinds 2016 is hij professioneel 
atleet.

Wanneer ontdekte je dat 
je een verdienstelijke loper 
bent?

“Ik loop eigenlijk al van zowat 
mijn zes jaar mee met de beste 
lopers. Eerst van de scholen, 
dan van de provincie, dan van 
het land en nu steeds een stap-
je beter. Je groeit daarin, als je 
er natuurlijk hard voor werkt. 
Bij de jeugd vond ik het be-
langrijk om plezier te beleven 
en te doen wat ik graag deed: gewoon lopen. Rond mijn 
achttiende mocht ik mijn eerste internationale wedstrijden 
meedoen en dat stimuleerde mij wel om ervoor te gaan. Ik 
denk dat die periode voor mij belangrijk was om toch voor 
mijn sport te gaan leven.”

Naast marathon focus je je in de zomer op de 5000 en 
10.000 meter en in de winter ligt jouw focus op het veld-
lopen, wat doe je het liefste?

“Ik focus me inderdaad het hele jaar door op marathon, dat 
is wat ik het leukste vind! Vermits ik maar twee marathons 
per jaar kan afwerken, vul ik de rest van de wedstrijden in 
met afstanden, kleiner dan de marathon. Ik cross graag, 
maar er mag geen modder liggen (lacht). Alhoewel ik moet 
toegeven dat ik nu nog heel weinig cross, het is te belastend 
voor mijn gerodeerde marathonlichaam. 5000 en 10.000 
meter op de piste doe ik alleen maar sporadisch mee.”

Vroeger combineerde je het 
sporten met je job als brand-
wondenverpleger, was die 
combinatie niet langer haal-
baar?

“Op een bepaald moment 
moet je keuzes maken, niet 
alleen voor de sport, maar ook 
voor je gezin. Ik kon de harde 
trainingen en shiften met fy-
siek en mentaal toch zware 
arbeid misschien nog twee jaar 
volhouden, maar niet langer. 

Intussen heb ik door de rust als professioneel sporter al 
een mooie carrière van vijf jaar uitgebouwd en ben ik verre 
van uitgeblust. Dus ik ben blij met die keuze. Alleen op die 
manier kan je al verder in te toekomst kijken.”

Mis je je job als verpleger dan niet?

“Ja, heel erg, dat is ook de reden waarom ik me steeds blijf 
bijscholen naast mijn profsport-bestaan. Zo leer ik nieuwe 
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• TV - Mensen zijn Media - Foto Koen aan-
gekomen: © Koen Naert

leuke mensen kennen en blijf ik up-to-date 
voor als ik weer in het werkveld stap.”

Lopen is geen groepssport, voor mensen 
zorgen is dat wel, voelt dat soms niet een-
zaam?

“Soms wel, maar ik ben een heel bereik-
baar iemand. Soms te bereikbaar, maar 
ik denk dat dit komt door die zorgende 
karaktertrek van mij. Ik ben er misschien 
fysiek niet meer voor mijn patiënten in het 
brandwondencentrum, maar ik probeer er 
wel steeds te zijn voor medesporters die 
vragen hebben.”

Ben je altijd gemotiveerd om te trainen?

“Niet altijd, ik denk dat dit belangrijk is dat 
mensen dat weten (lacht), maar eens ik een 
doel heb gesteld, dan ben ik wel altijd heel 
erg gemotiveerd om dat doel ook te halen!”

Kan je intussen goed leven van je sport?

“Ik mag zeker niet klagen, in het begin van 
mijn carrière moest ik alles altijd investeren 
in mijn loopbaan, nu kan ik al iets sparen 
voor later. Ik zit nog heel ver verwijderd 
van vele andere sportmannen, maar als at-
leet klaag ik zeker niet. Er zijn heel goede 

topatleten, ook in België, die het met veel 
minder moeten doen. Dus daarvoor heb ik 
heel veel respect!”

Voetballers zijn topverdieners, maakt dat 
je soms jaloers?

“Jaloers niet, maar soms zou ik wel een 
doorstroming willen zien naar andere spor-
ten. Met het jaarsalaris van één gemiddelde 
speler uit de Jupiler Pro League kan je pak-
weg acht atleten gelukkig maken met een 
profstatuut, maar het is nu eenmaal zo en 
wij moeten er maar voor zorgen dat we ons-
zelf in de kijker plaatsen de komende jaren.”

Krijg je een goede ondersteuning van de 
overheid?

“Ja, ik zit bij ADEPS, de Waalse tegen-
hanger van Sport Vlaanderen en ben heel 
tevreden met hun steun en respect voor 
mijn prestaties. Dit doet ontzettend veel 
deugd voor een sporter.”

Hoezeer bepaalt sport je leven?

“Sport is mijn leven. Alles draait rond sport 
in ons leven. Gelukkig is mijn gezin daar-
in ook meegegroeid. Natuurlijk is de riem 
geen 365 dagen op een jaar aangespannen, 

dat zou trouwens ook niet lukken om top-
prestaties te leveren.”

Je dient je waarschijnlijk aan een streng 
dieet te houden, wat zijn je guilty pleasu-
res?

“Tijdens mijn seizoen hou ik me wel aan 
mijn voedingsregime. Ik noem het geen 
dieet, want ik dieet niet. Ik moet ontzettend 
veel eten om mijn trainingen te kunnen af-
werken en gezond te blijven. Het gaat dan 
vooral over gezonde voeding en voldoende 
koolhydraten. In het tussenseizoen mag 
ik eten wat ik wil. Dus ik heb véél guilty 
pleasures (lacht).”

Wie is jouw grootste fan en van wie ben 
je zelf fan?

“Mijn zoontje denk ik (lacht)! Ikzelf heb 
heel veel mensen die ik ontzettend respec-
teer en bewonder voor wat ze sportief of 
daarnaast kunnen neerzetten. Internatio-
naal kies ik voor Eluid Kipchoge, dat is een 
harde werker en mentaal is hij ijzersterk, 
bovendien is hij een groot familieman ... 
Ja, dat vind ik ontzettend knap!”

Kan je je nog een leven zonder sport voor-
stellen?

“Nee!”

Wat doe je om te ontspannen?

“Mijn vrouw en ik gaan graag eens uit 
eten, al is dat de laatste tijd natuurlijk wat 
moeilijker (lacht). Daarnaast kunnen we 
ook ontzettend genieten van onze vakan-
tie. Even helemaal alleen met ons gezin, die 
momenten koester ik wel en zorgen ervoor 
dat ik kan ontspannen.”

Wat mogen we je wensen voor de toe-
komst?

“Een goede gezondheid voor mijn familie 
en mezelf, daarnaast een nieuw sportief 
topjaar met de Olympische Spelen op het 
programma!”

Alvast heel veel succes Koen, we duimen 
voor je!

Koen Naert kan je volgen via zijn fanpagi-
na op Facebook of via koennaert.be
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

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

Zomerpoets
HOBOKEN – De Zomerpoets is een schoonmaakactie, waarbij 
Hobokenaren met hun buren op dezelfde dag de straat, stoep of het 
straatmeubilair proper maken. Dit fijne initiatief vindt dit jaar plaats 
op zaterdag 26 juni. De inschrijvingen zijn ondertussen gestart. Een 
initiatiefnemer gaat hiervoor op zoek naar minimum acht buren 
uit dezelfde straat die willen meedoen. Om de buren op de hoogte 
te brengen, kan deze Hobokenaar flyers afhalen bij Stadsmakers 
Hoboken om in zijn straat te bussen. Samen engageren ze zich dan 

Uitbater zomerbar gezocht
HOBOKEN – Het district zoekt een instantie die de uitbating van 
een zomerbar in de orangerie in Park Sorghvliedt wil verzorgen. 
Deze zomerbar mag openblijven van 1 juni tot 31 oktober 2021. 
Wie interesse heeft, wordt uitgenodigd om een voorstel te doen 
onder gesloten envelop tegen uiterlijk 14 mei 2021.                FM

Info: agvespa.be 

Fotozoektocht
HOBOKEN – Een fotozoektocht van 5,7 km in de Hobokense 
Polder en de wijk Polderstad laat je het vele, verrassende groen 
ontdekken van het district. Een zoektocht is een gezellige manier 
om in eigen tempo een wandeling te maken met het hele gezin. Je 
leert te kijken naar details en ontdekt zoveel meer over Hoboken. 
De opdracht bestaat erin om de plaatsen te vinden die op de foto’s 
te zien zijn.         FM

Info en inschrijven: sportantenne.hoboken@antwerpen.be of 
03 338 30 66 

voor deze gezellige actie voor een mooiere buurt. Elk deelnemend 
gezin krijgt bovendien in ruil voor de inzet een bloembak met 
zomerbloempjes die ze op een vast tijdstip kunnen afhalen in een 
verdeelpunt. De Zomerpoets vindt plaats op zaterdag 26 juni 2021. 
Hobokenaren kunnen hiervoor inschrijven tot en met vrijdag 7 mei 
2021.            FM

Info: hoboken.be

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Nu tot

cashback
€ 200

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

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

*Actie geldig vanaf 15/03/21 t.e.m 13/06/21. Meer info en voorwaarden op miele.be/acties.
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1
7
7 Nakomelingen

Het is zo dat alleen dynastieën, families, geslachten en 
volkeren ‘nakomelingen’ of ‘nazaten’ en ‘afstammelingen’ 
hebben. Klopt eigenlijk niet. Ook u en ik kijken met trots 
of afkeer naar onze nakomelingen. Steeds meer mensen 
besluiten geen kinderen te krijgen. Volgens de recentste 
cijfers is ongeveer een op de vijf vrouwen kinderloos. Bij 
40 procent van hen is dat ongewenst. Voor de overige 60 
procent is het een bewuste keus. Hannelore Stegen van de 
VUB ontdekte vier categorieën: diegenen die vinden dat er 
al te veel mensen op de wereld zijn, de carrièretijgers die 
hun werk belangrijker vinden, de mensen zonder kinderen, 
omdat hun partner ze niet wil en diegenen die kinderen 
zolang hebben uitgesteld, dat het er niet meer van ge-
komen is. “Heb je daar geen spijt van?” is een frequente 
vraag. Velen beweren ronduit van niet. Ze wijzen op de 
combineerbaarheid met hun job, het vrijheidsgevoel en 
de vrije tijd. Meestal gaat het niet om kinderhaters. Veel 
kinderloze mensen hebben een uitstekende band met de 
kinderen van anderen, zijn er dikwijls actief mee bezig en 
voelen zich betrokken. De ideale tante. Toch rust er een 
taboe op het bewust kiezen voor een kinderloos bestaan.

Die keuze is ook cultureel gebonden. In China, waar 
de regering van 1979 tot 2015 een strikt eenkindbeleid 
afdwong, zijn er volgens de Chinese overheid 400 mil-
joen mensen niet geboren. Politieke en ethische druk? 
Bij ons groeit een tendens: steeds meer westerlingen kie-
zen bewust voor een leven zonder poepluiers, chronisch 
verstoorde nachtrust en veeleisende miniatuurversies van 
zichzelf. Vooral hogeropgeleiden kiezen dat pad. Terwijl 
het percentage eenpersoonshuishoudens steeg en sinds 
2006 het meest voorkomende huishoudtype is, was in 

ruim 4 op de 10 gezinnen in 2020 één kind aanwezig. 
Gemiddeld woonden er in een gezin 1,79 kinderen, wat 
overeenstemt met de modale zoete Vlaamse kinderwens 
van 2. Het ideale nest.

Toch sluiten we af met de scherpe vraag: indien je kin-
deren wenst, waarom dan? We kunnen verwijzen naar de 
katholieke moraal, de maatschappelijke tendens en de na-
tuurlijke voortplantingswijze van de mens. De specifieke 
doelstelling van paren gaat verder. Zoals het minder leuk 
lijkt alleen te reizen, domineert het idealistisch-roman-
tische beeld, met een gezinnetje een nog intensere relatie 
te beleven. Potentiële bedreigingen als ziekten, handicaps, 
stress, zorgen en verantwoordelijkheid van 24/7 en zelfs 
de honger van de exploderende wereldbevolking lijken 
daarbij verwaarloosbaar. Wat de meesten veronachtzamen: 
onze nakomelingen zijn een garantie op de bevestiging 
en voortzetting van onze eigen biotoop. We zijn trots op 
boeken die we schrijven en uitgeven, schilderijen die we 
tentoonstellen, records die we vestigden of simpelweg het 
leven dat we leiden en voorleven. Kinderen garanderen 
de herinnering hieraan en zelfs de illusie van de kopie en 
het spiegelbeeld. Man en vrouw koesteren en vrijwaren 
samen een bubbel van geluk, waarin eenieder als onmis-
baar wordt ervaren, ook de kinderen. “Ze zijn boven weer 
aan het vechten”, denk ik bij het immense lawaai van die 
twee parels van ons. Dat hoort erbij. Dat hoort bij ons en 
de weg die we gaan.

• Marc van Riel

“Aan de vruchten kent men de boom” 

(Bijbel, Mattheus VII, 17-20)
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grote binnen- en 
buitenrommelmarkt 

Sjacherevents organiseert

grote binnen- en 
buitenrommelmarkt 

Zondag 16 mei  •  Zondag 6 juni
van 9 tot 17 uur

Hangar 27 •  Parklaan 161 •  2650 Edegem

Snel inschrijven voor de beste plaatsen 
Vooraf inschrijven verplicht

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

Meer info 
0466 22 55 86

sjacherevents1880@gmail.com

Corona zorgt voor prijsstijging 
“In de eerste maanden van 2021 werd in 
Vlaanderen bijna 15% (bron: Federatie van 
het Notariaat) meer vastgoed verkocht dan 
in dezelfde periode in 2020 en die druk-
te is nog niet afgenomen”, zegt Naranjo 
Decamps van habicom. “De vraag naar 
woningen met een tuin en appartementen 
met een terras blijft hoog. Zowat iedereen 
heeft het voorbije jaar veel meer tijd thuis 
doorgebracht. Hierdoor is onze eigen wo-
ning nog belangrijker geworden dan voor 

de crisis en de voorkeur gaat duidelijk uit naar woningen met een 
tuin(tje) of leuk terras. We willen bij een volgende lockdown buiten 
kunnen, dat is duidelijk”, bevestigt Naranjo.

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

Eraan voor de moeite

Ook de vastgoedprijzen stijgen verder. “Door de grote vraag naar 
vastgoed waren er zeer sterke prijsstijgingen (+6%) in de tweede 
helft van 2020. In de eerste maanden van 2021 stegen de prijzen 
iets minder sterk (+1,7%), maar in Vlaanderen was de prijsstijging 
het sterkste; hier stegen de vastgoedprijzen opnieuw met 2,5% in 
vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Afgaande op de 
grote vraag naar vastgoed verwacht ik ook voor de rest van 2021 
een verdere, maar lichte stijging van de prijzen. De laatste 5 jaar 
steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in België met maar 
liefst +20,4%. Diegenen die zaten te wachten op een daling van de 
vastgoedprijzen zijn er helaas aan voor de moeite”, besluit Naranjo.

habicom

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.

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

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.

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”

Alle inkomsten van de shop ondersteunen 
de werking van Mensen zijn Media en dragen 

zo bij aan interessante magazines met 
waardevolle inhoud. 

mensenzijnmedia.be/winkel

# g e l u k k i g v e r b o n d e n# g e l u k k i g v e r b o n d e n
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

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

Ingeborg
Kom tot rust

In Vlaamse
helden

Hélène Van Herck en
Ann Lemmens

Gewikt en 
gewogen

Ongelooflijk maar
Wally
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VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

ZE ZIJN ER WEER: 

DE NIEUWE WONINGEN!

WEES ER SNEL BIJ!

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

Kervelsoep met ballekes
Hamburger met

getomateerde boontjes
en patatjes

Pudding

Kippesoep
Gebraad met mosterdsaus, 

spruitjes en patatjes
Taart

Wortelsoep
Cordon bleu met

spinaziepuree
Fruit

Witloofsoep
Worst met rode kool

en patatjes
Flan

Knolseldersoep
Visfi let met zuiderse saus

en patatjes
Flan

Soep
Kalkoenbrochette met groen-

tjes en gebakken patatjes
Dessert

Slaatje krab
Kervelsoep met ballekes
Gepaneerde pladijs met 

broccoli, garnaaltjes en puree
Pudding

Kippesoep
Mignonette met bloemkool
in witte saus en patatjes

Taart

Witloofsoep
Kip op oosterse wijze

met groentenrijst
Flan

Slaatje forel
Knolseldersoep

Varkenshaasje met witloof, 
pepersaus en gebakken patatjes

Liègeois

Lasagne of spaghetti

Kervelsoep met ballekes
Hamburger met

getomateerde boontjes
en patatjes

Fruit

Kippesoep
Gebraad met mosterdsaus, 

spruitjes en patatjes
Suikervrij gebak

Witloofsoep
Worst met rode kool

en patatjes
Magere yoghurt

Knolseldersoep
Visfi let met zuiderse saus

en patatjes
Suikervrij gebak

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

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

Slaatje kip
Wortelsoep

Vis vol-au-vent met puree
Fruit

Wortelsoep
Cordon bleu met

spinaziepuree
Fruit

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
17.05

DINSDAG
18.05

WOENSDAG
19.05

donderdag
20.05

vrijdag
21.05

weekend
22-23.05

W E E K M E N U



Kontich
centrum

Duffelsesteenweg

DATS 24 Trouilliez 

Koningin Astridlaan 6Koningin Astridlaan 6
2550 Kontich

Ko
ni

ngg
in

As
tri

dll
aa

n

M
echhellsesteenww

eegg

RecyclageparkRecyclagepark
Kontich (IGEAN)Kontich (IGEAN)Blauwesteenstraat
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WIJ VERHUIZEN! 
EEN NIEUWE VESTIGING 
VOOR BOONEN ZONWERING

WIJ BLIJVEN IN TUSSENTIJD BESCHIKBAAR OP ONZE HUIDIGE LOCATIE!

Wij zijn zeer fi er te kunnen melden dat wij 
sinds kort zijn begonnen aan de opbouw van 
een nieuwe showroom en magazijn. Op de 
Koningin Astridlaan 6, Konti ch zullen wij, 
Boonen Zonwering een grotere oppervlakte 
ter beschikking hebben om uiteenlopende 
outdoor opstellingen en zonwering pro-
ducten te presenteren aan onze klanten. Ook 
onze toonzaal voor raamdecorati e wint aan 
ruimte waardoor we onze klanten nog beter 
kunnen begeleiden en adviseren. Begin 2022 
verwachten wij trots onze showroom te kun-
nen openen. In tussenti jd verwelkomen we 
jullie nog graag in onze showroom op de 
Mechelsesteenweg 476, Edegem. 

ZONWERING


