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Koen Naert
“Ik probeer er altijd te zijn voor 

medesporters die vragen hebben.”

H E T  G E S C H R E V E N  W O O R D

Björnstad: als sport
voor alles komt

R E I S  R O N D  D E  W E R E L D

Actieve vakanties,
voor elk wat wils!

W AT  B O M E N  O N S  V E R T E L L E N

Jaarringen en geschiedenis,
een opmerkelijke tandem

H E T  G E S C H R E V E N  W O O R D

Björnstad: als sport
voor alles komt

R E I S  R O N D  D E  W E R E L D

Actieve vakanties,
voor elk wat wils!

W AT  B O M E N  O N S  V E R T E L L E N

Jaarringen en geschiedenis,
een opmerkelijke tandem



3

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 BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

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

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

VANAF € 179.000,-
(excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60



3

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

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

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

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

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

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

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

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E
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HOUTEN 
JALOEZIEËN
Creëer een warme sfeer 

in jouw huis met 

houten jaloezieën. 

DUO ROLGORDIJNEN
Geven je huis een strakke look met 

een speelse lichtinval.

10% KORTING OP ALLE BECE® RAAMDECORATIE

geldig van 1 t/m 31 mei 2021 – niet cumuleerbaar met andere acties
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leven en welzijn - 
perfectionisme: 
herkenbaar?

cover -
 in vlaamse helden - 
koen naert

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

fik blogt - 
rijk

boekenfoyer -
sneeuwspoor
boekenfoyer -
sneeuwspoor

cover -
 in vlaamse helden - 
koen naert

leven en welzijn - 
perfectionisme: 
herkenbaar?

fik blogt - 
rijk

Iets gemist? Meer lezen? 
Kijk op mensenzijnmedia.be!
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-MORTSEL

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

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

*Aanbod geldig tot 31/05/2021 in de outletboetiek Damart-Mortsel. 
Eenmalig geldig bij afgifte van deze bon.

Statielei 40
2640 Mortsel

OPENINGSUREN : 
woensdag tot zaterdag

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

OUTLET
STORE

VERRASSINGS-
GESCHENK

Ontvang een

bij een aankoop
van 25€ of meer !*

AD_MAI_OUTLET_STORE_MORTSEL_DAMART_PE21_NL.indd   1 13/04/21   14:58

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



6

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?

 

F I K  B L O G T

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

F I K  B L O G T

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

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

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd.

Wij leveren tussen 10h en 13h

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

Contact en info:

Liersesteenweg 5 - 2547 Lint

03 454 68 22

info@belis-maaltijden.be

www.chefcarl.be

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

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

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

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

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

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



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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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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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Björnstad
- Fredrik Backman -

De Zweedse columnist en auteur Fredrik Backman scheerde hoge toppen met zijn debuutroman Een man die Ove heet (2012) en is sindsdien niet meer 
weg te denken uit de bestsellerlijsten. Hij schreef inmiddels 8 romans, die stuk voor stuk aangrijpende verhalen over menselijke bekommernissen 
zijn. Björnstad (en de rest van de trilogie) wijkt af van zijn gewoonlijk warme, tedere romans en brengt ons een rauw verhaal over vooroordelen en 

seksisme in een stervend stadje waar hockey vóór alles komt.

In het midden van de Zweedse, winterse wilder-
nis ligt het kleine, geïsoleerde stadje Björnstad 
dat in economisch verval is. Alle hoop is geves-
tigd op het hockeyteam, dat sterk op weg is naar 
een revival en kan zorgen voor een heropleving 
van de stad. De hele gemeenschap leeft hier-
naartoe, Björnstad is dan ook 
altijd een hockeystad geweest. 
Op weg naar de finale wordt 
alles op de helling gezet wanneer 
de sterspeler over de schreef gaat 
en een brutaal misdrijf pleegt. Dit 
delict zorgt voor een verdeeldheid 
binnen de gemeenschap tussen 
degenen die vinden dat het in 
de doofpot gestopt moet worden 
en degenen die alles op het spel 
willen zetten voor gerechtigheid. 
Alles staat en valt met één per-
soon die alles heeft zien gebeuren, 
maar kan die de moed verzamelen 
om de waarheid te spreken wan-
neer er zoveel te verliezen is?

Hoewel ik opgroeide in een voetbalfamilie heb 
ik nooit de obsessie rond sport begrepen. Mijn 
ogen rollen dan ook ver in mijn oogkassen wan-
neer ik hoor dat de supporters van Antwerp en 
Beerschot voor de zoveelste keer op de vuist zijn 
gegaan. Met Björnstad werpt Backman echter 
een genuanceerde blik op sport, zowel op de 
politiek achter de schermen als op iedereen die 
er enige band mee heeft. Hij vertrekt namelijk 
niet van één personage, maar vertelt het verhaal 
uit verschillende perspectieven - spelers, ouders, 
coaches, managers, supporters, broers en zussen 
- waardoor we gedetailleerde karakterstudies 
krijgen die ook essentieel blijken te zijn voor het 
volledige plaatje. Aan het begin lijkt het boek dan 
ook een beetje een slowburner, maar voor je het 
goed en wel beseft, ben je volledig ondergedom-
peld in het verhaal. Net door deze verschillende 
visies begin ik meer in te zien waarom sport zo 
belangrijk kan zijn; het gaat om kameraadschap, 
een weg uit slechte thuissituaties, armoede en 

eenzaamheid, een uitlaatklep, en over momen-
ten die je heel je leven bijblijven. Sport heeft 
echter ook duistere kanten, die samenhangen 
met politiek, macht, geld en blinde verafgoding 
- onderwerpen die uitvoerig aan bod komen en 
de ruggengraat van Björnstad vormen.

Maar Björnstad is zoveel meer 
dan een boek over sport. Back-
man tackelt delicate kwesties 
zoals seksisme, homofobie, ra-
cisme, peer pressure, integriteit, 
klassenscheiding en vooral sek-
sueel geweld. Hij doet dit op 
zo’n gracieuze manier dat hij je 
bijna forceert om je eigen waar-
den en overtuigingen onder de 
loep te nemen en stil te staan 
bij deze problemen die jammer 
genoeg nog heel erg aanwezig 
zijn in onze maatschappij. Dit 
boek was dan ook een emotio-
nele rollercoaster, zeker voor mij 
als vrouw. Na #metoo, de recente 

moorden op de Britse Sarah Everard en de Bel-
gische David werd ik compleet moedeloos van 
de vele walgelijke reacties die op social media 
circuleerden en stelde ik me de vraag of we ooit 
in een empathischere samenleving zullen leven. 
Backman heeft echter een klare kijk op het 
leven als vrouw en doet ons alle recht aan. Hij 
schrijft over de manier waarop verkrachtings-
slachtoffers behandeld worden als schuldigen, 
dat verkrachters niet altijd de Harvey Weinsteins 
van de wereld zijn, maar ook lieve buurjongens, 
dat verkrachters zelden bestraft worden (zeker 
als ze uit prominente families komen) en dat een 
hele gemeenschap zich tegen een slachtoffer kan 
keren. Hiermee verdient hij mijn eeuwige respect. 
Ik neem mijn petje af voor meneer Backman.

Ik had verwacht dat ik een verhaal à la The Migh-
ty Ducks in handen kreeg, maar niets bleek dus 
minder waar. Björnstad is een boek dat me altijd 
zal bijblijven en ik zal het iedereen aanraden, 

alleen al om de relevantie en het realisme. Kort-
om: één van de beste boeken die ik de laatste 
tijd heb gelezen (en dat zijn er wel wat). Overi-
ge boeken van Backman zijn Een man die Ove 
heet, Oma heeft me gestuurd om te zeggen dat het 
haar spijt, En elke ochtend wordt de weg naar huis 
steeds langer, Britt-Marie was hier en het recentste 
Angstige mensen. Backman maakte van Björnstad 
een trilogie met Us against you (Wij tegen jullie) 
en Those who run towards f ire (nog geen Neder-
landse vertaling te verkrijgen). HBO kocht de 
rechten op en ontwikkelde de tv-serie Björnstad.

 
• Kim Jönsson

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske krijgen 
bij aankoop van dit boek bij 

De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van 

de kortingscode MZM2021. 
Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil
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Een bezichting of schatting inplannen?
Contacteer ons dan via +32 3 225 50 00 of info@goetstouwers.be  www.goetstouwers.be

Wanneer is de ideale periode om 
uw huis te verkopen? Als ervaren 
immomakelaar weten we dat de 
lente voor velen hét ideale 
moment is. Niet alleen de natuur 
fleurt opnieuw op. De eerste zon-
nestralen zorgen voor kriebels in 
de buik en motiveren om naar een 
eigen stekje te zoeken! 

Maak een afspraak en kom langs in 
ons kantoor in Mortsel.

Goetstouwers Mortsel
Antwerpsestraat 158

2640 Mortsel

De lente is in het land, 
verkoopt u uw pand?

Klaar voor een volgend hoofd-
stuk in uw toekomst?
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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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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

Sanitaire installaties - badkamers - vernieuwing van toiletten - centrale verwarming -
individuele gasconvectors - boilers - riolering en afvoersystemen - ook kleine herstellingen

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Niet alleen

Ik droomde dat ik zweefde en boven mijzelf 
uitvloog en daar in de ijle lucht jouw gezicht 
weer terugvond.

Ik dacht dat ik daar boven was – dat tegelijk 
ook onder en overal – jouw aanwezigheid
in mij liet zien en dat nooit meer ver weg was. 

Ik vond jou daar en hier terug en liet mijn
innerlijke wonden zien, het verband van
mijn verleden en de handicaps van mijn bestaan.

Ik sprak over mijn littekens en gekerfd
bestaan tegen jou. Hoorde je enkel liefde
bezweren en wist dat je altijd naast me gaat.

Het is goed, het is goed, het is wat ik luisteren kon: 
niet alleen. 

 
Ron Van Es 
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Een gesprek? Iedereen welkom! 
Anoniem, gratis, zonder afspraak

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

Arttilia 
Programma mei 2021
05 mei 2021 t/m 16 mei 2021: 
HAPPY FOUNTAINS - An van Zonneveld 
solotentoonstelling keramiekkunst

19 mei 2021 t/m 30 mei 2021: 
OP DE STROMING VAN DE TIJD - Ria Vos 
solotentoonstelling schilder- en beeldhouwkunst

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

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

Arttilia - Programma maart 2021 

 

10 maart 2021 t/m 21 maart 2021 

BEAUTIFUL BODIES - vzw Kunstkring Sirkel Mortsel 

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

24 maart 2021 t/m 04 april 2021 

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

Triotentoonstelling teken-, schilder- en grafiekkunst 

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

Tijdelijke sluiting bib
VREMDE – Eind mei sluit de bib tijdelijk de boeken en deuren 
voor een bijzonder doel. De dorpsschool neemt er haar intrek tij-
dens de nieuwbouwwerken die binnenkort van start gaan. Boeken 
en strips verhuizen dus even naar de bib in Boechout aan het Jef 
Van Hoofplein 20. Zodra de werken afgerond zijn, zal de bib 
opnieuw openen in het spiksplinternieuwe schoolgebouw.     FM

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

Grootse Oktoberfeesten
ANTWERPEN – Wegens de coronamaatregelen liggen voor-
lopig nog altijd alle grote activiteiten stil. Er wordt achter de 
schermen wel aan de voorbereiding van meerdere activiteiten 
gewerkt. Zo komt het grootste ‘Oktoberfeest van Vlaanderen’ 
op 16 oktober naar de Antwerpse Waagnatie. De voorverkoop 
van de toegangskaarten is ondertussen gestart. Tickets zijn te 
bestellen via event-tickets.be.        FM

Met zijn jaarlijkse Tweedehands Boeken- en Platen-
beurs steunt Davidsfonds Mortsel telkens een goed doel 
(in de nabijheid); door de coronamaatregelen hebben we 
ons publieksevenement moeten verschuiven van februari 
‘21 naar 5 en 6 maart ‘22. Maar we willen niet dat dit 
uitstel van onze begunstigde een benadeelde maakt; daar-
om hebben we, bij wijze van voorschot op de opbrengst, 
nu reeds € 5.000 geschonken aan CASA DI MAURO, 
KONTICH. Met de cheque in de hand, genoot de leef-
groep van het lentezonnetje in april!

www.mortsel.davidsfonds.be & www.casadimauro.be
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mortsel
Antwerpsestraat 75, Instapklaar en 
energiezuinig appartement in een recent 
gebouw! EPC: 71,63kWh/m² VP: €197.000

mortsel
Antwerpsestraat 300, Gerenoveerd appartement 
met ruim terras EPC: 216kWh/m² VP: €198.000

borsbeek
Schanslaan 51 bus 214, Ruime 
assistentiewoning met groot terras en 
garagebox. VP: €285.000

te
koop

te
koop

Koning Albertstraat 58 bus 5, Ruim en zonnig 
3-slpk appartement in hartje Lint! 
EPC: 148kWh/m² VP: €249.000

lint

te
koop

te
koop

mortsel
Antwerpsesteenweg 55, Commercieel pand van 
116 m² + kelder van 81 m² + 2 P  HP: €2.200

mortsel
Lindenlei 52, Ingericht studio voor korte termijn 
op topligging! EPC: 330kWh/m² HP: €575

boechout
Boshoek 210, Vrijstaande woning met 3 
slaapkamers en garage 
EPC: 391kWh/m² HP: €1.125

kontich
Kruisschanslei 35, Charmante EGW met zij- en 
achteringang op een steenworp van het centrum 
EPC: 176kWh/m² VP: €339.500

te
koop

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

te
huur

te
huur

edegem
Den Eeckhofstraat 5-7 bus 11,  Instapklaar en 
lichtrijk 2 slaapkamer appartement met wijds 
zicht. EPC: 184kWh/m² HP: €730

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

Borsbeek, Schanslaan 51 bus 214, Ruime assistentiewoning met groot terras en garagebox. VP: €285.000
Hove, Kapelstraat 12, Ruime handelswoning (580m²) in het centrum op een perceel van 585m² EPC: 198kWh/m² VP: €850.000
Kontich, 
Kontich, 
Mortsel, 
Mortsel, 

Boechout, 
Edegem, 
Kontich, 
Mortsel, 

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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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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Herentalsebaan 59 • 2240 Viersel • T 03 485 53 36 • F 03 475 00 26  • info@mampay.be
Maandag tot vrijdag: 8u. - 18u.  Zaterdag 8u. - 17u.  Zon- en feestdagen gesloten !

Volg ons op Facebook

Herentalsebaan 59 • 2240 Viersel • T 03 485 53 36 • F 03 475 00 26  • info@mampay.be

18.000 m2 plantencenter

plantencentrum_mampay

Tuinplanten, hagen ,sierheesters, 
kruiden, vaste planten en bomen  
verkrijgbaar in wellicht het grootste 
plantencenter uit de streek!

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

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

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

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

G RATI S SCHATTI NG & ADVI E S

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

REAL ESTATE

Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329

T 03  281 08  08T 03  281 08  08T 03  281 08  08  |   |   |  www.sorenco.bewww.sorenco.bewww.sorenco.be |   |   |  vastgoedexpertsvastgoedexpertsvastgoedexperts
Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329
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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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LAAT DE ZON IN JE HART MET ONZE ZONNEDAGEN!

Ben je eerder op zoek naar een luifel of screen die naadloos aansluit bij jouw woning en een storende zon 

buiten houdt? Geen enkel probleem! Ook daar weten wij perfect raad mee. Bij ASBL kan je kiezen uit een ruim 

assortiment zonneluifels, zonneschermen, zonnetenten en screens. En daar blijft het uiteraard niet bij; onze 

vakmensen zorgen ook voor een snelle en solide plaatsing. En de (na)service? Daar mag je eveneens op rekenen!

Maak een afspraak via onze online afsprakentool op asbl-lint.be, telefonisch

of via mail. We verwelkomen jou graag in onze inspirerende showroom!

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

’t Is lente, en dat mag geweten zijn! In heel de maand mei kan je bij ASBL genieten van onze Zonnedagen. 

Kies een Pergola SO! of Z!P die bij jou past en rijf opvallende extra’s binnen. Wat dacht je bijvoorbeeld van 

een gratis motor of gratis LED/design drukknoppen? Eén ding is zeker, je zal blinken van trots als je jouw 

prachtige pergola kan tonen aan vrienden en familie! Zeker nu het weer zonniger wordt…

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Mei_2021_200x264_DEF.indd   1 13/04/21   15:17
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Dance the World
Video, dans, performances en fotografie 
met als thema ‘Dans’ in KNSTWRK, Fort 
5, Edegem van 13 tot 24 mei 2021

Marie-Jo Lafontaine (video) - Nathalie 
Vanheule (video en performance) - Judith 
Clijsters (performance) - Kaori Ishiguro 
(dance-performance) - Marc Wellens (fo-
tografie)

Toegang gratis, maar registratie verplicht 
Toegang afhankelijk van de geldende co-
ronamaatregelen

Locatie: KNSTWRK @ Fort 5, Vestinglaan 
55 Edegem van 13 tot 24 mei 2021

Openingsuren: donderdag 13 mei (Hemel-
vaartsdag), vrijdag, zaterdag en zondag 14, 
15 en 16 mei en zaterdag, zondag en maan-
dag 22, 23 en 24 mei (pinksterweekend en 
dag van het park) van 11 tot 17 uur

Programma afhankelijk van de geldende 
coronamaatregelen - Alle praktische in-
lichtingen: orfeo.be/dance-the-world/

Marie-Jo Lafontaine (Antwerpen 1950) is 
een Belgische beeldend kunstenares, fotografe 
en videokunstenares. Ze woont en werkt in 
Brussel, maar bouwde een indrukwekkende 
internationale carrière uit. Ze werd gese-
lecteerd voor Documenta in Kassel en was 
cultureel ambassadeur voor Vlaanderen. Re-
cent stelde ze tentoon in Antwerpen, Brussel, 
Zurich, Dublin, Parijs …

marie-jo-lafontaine.com

Nathalie Vanheule (Poperinge 1980) leeft 
en werkt in Kortrijk en Parijs. Zij is een veel-
zijdige, hedendaagse, Belgische kunstenaar 
met onder meer tekeningen, installaties, vi-
deokunst en performances.

nathalievanheule.be

Kaori Ishiguro ( Japan 1991) begon op jonge 
leeftijd met het beoefenen van moderne dans 
en ballet in Japan. Nadat ze afstudeerde aan 
het Japan Women’s College of Physical 
Education verhuisde ze in 2016 naar België 
om er hedendaagse dans te studeren aan het 
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, 
waar ze in 2019 afstudeerde.

Haar artistieke praktijk begon met de analyse 
van haar positie als danseres, weg van dans-
gezelschappen en met de focus op techniek. 
Ze zoekt naar een nieuwe bewegingstaal, 
gebaseerd op eenvoudigere, menselijke be-
wegingen, met herhaling en kleine 
veranderingen. Ze onderzoekt hoe 
ze de grens tussen toeschouwers 
en performers kan doorbreken/
verleggen, niet op een voor de 
hand liggende manier van inter-
actieve voorstellingen, maar eerder 
om een gedeeld gevoel te creëren 
om in het hier en nu te zijn, op 
hetzelfde moment. Ze vindt het 
belangrijk dat we opnieuw er-
kennen dat we ons allemaal in 
hetzelfde ‘ene’ moment bevinden 
en probeert vanaf dat moment de 
nadruk te leggen op de realiteit 
van ‘hier en nu’. Haar werk bestaat 
uit meeslepende stukken die onderzoeken 
hoe het publiek zich geleidelijk aan bewust 
kan worden van onderlinge verstrengeling. 
Door naar de anderen te kijken, kunnen ze 
zichzelf erkennen.

Na haar studie aan de Northern School of 
Contemporary Dance en een tournee met 
het Phoenix Dance Theatre in het Verenigd 
Koninkrijk, verhuisde Judith Clijsters (1986) 
in 2010 weer naar Antwerpen. Ze voltooide 
een cursus als podiumtechnicus (Sabbattini 
- DeSingel) om haar kennis te vergroten als 
producer en om haar passie voor bewegende 
lichamen te blijven delen. Door te performen, 
samen te werken, te creëren en les te geven, 
blijft ze geïnspireerd om door beweging te 
blijven groeien. Haar werk als choreograaf 
wordt ondersteund door de Werkplaats in 
C-mine cultuurcentrum / C-TAKT (Bored 
To Death, Dagbreek, Same Self Defined 
28 jaar later, ...), Makershuis Tilburg en 
DansBrabant. Ze vindt het ook leuk om 
met en voor semiprofessionals, jeugdgroe-
pen of amateurs te creëren. In deze context 
trad ze onlangs toe tot Passerelle, Platform 

voor jonge dans, als artistiek coördinator 
om projecten op te zetten in Antwerpen en 
Limburg. Als danser in de UK beoefende 
ze dagelijks yoga. Freelancewerken maakte 
het nog belangrijker om lichaam en geest in 
balans te houden en klaar te maken tijdens 
extreem drukke of rustigere perioden in het 
veld. Judith is docente aan de AP Hogeschool 
Antwerpen en een gecertificeerde vinyasayo-
ga- en vinyogadocente en maakt deel uit van 
het team van Antwerp Yoga and Yoga Pili. 
In haar performance ‘You and me anytime 
anywhere’ betrekt ze de toeschouwer in de 
creatie van poëzie.

Marc Wellens woont in Edegem, is als 
niet-professioneel fotograaf lid van een fo-
togroep en al een aantal jaren gepassioneerd 
bezig met dansfotografie. In 2021-2022 reist 
zijn fototentoonstelling ‘THE END’ rond in 
18 culturele centra van Vlaanderen. De uitda-
ging voor het fotoproject ‘THE END’ is om 
een dansvoorstelling van 20 minuten samen 
te vatten in 15 beelden. ‘THE END’ werd in 
2018 uitgevoerd door de afstuderende dansers 
van het Koninklijk Conservatorium Antwer-
pen onder leiding van choreograaf Jos Baker.

Hedendaagse dans ... beweging - emotie - 
expressie

In eerste instantie is dans beweging, wat 
niet eenvoudig is om weer te geven in een 
foto, maar tegelijk is het ook boeiend om de 
emoties en expressies vast te leggen. Al deze 
aspecten komen aan bod in deze tentoon-
stelling.

• Foto: Marie-Jo Lafontaine
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vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

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

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

LEN T EACT IE -10%

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Tongeren, de eerste stad
“What have the Romans ever done for us”? Een iconische zin uit Monty Python’s Life of Brian. Een antwoord op deze vraag vind je 
zeker in Tongeren in het Gallo-Romeins Museum. De permanente tentoonstelling is verspreid over drie ruime verdiepingen, heeft 
de naam “Van Neanderthaler tot Gallo-Romein” en begint ruwweg in 500.000 v.C. Hoe de mens in de regio Tongeren zijn sporen 

heeft nagelaten zie je met een eigentijdse, sfeervolle scenografie met films, maquettes en levensechte figuren.

Aan de Eburonen van Ambiorix kon men 
zeker niet voorbijgaan. Van deze stam is er 
sprake in het Tongerse rond 150 v.C. Veel 
kwam men te weten via Caesar. Rond 58 
v.C. schreef hij zijn De Bello Gallico. Een 
soort oorlogsverslaggeving, die elke be-
ginner Latijn in de humaniora vroeger als 
eerste Latijnse boek mocht doorknauwen. 
Het werkpaard van de zesde Latijnse (in 
de jaren ’60 telde men in de middelbare 
school nog af ) en het enige boek dat ik 
thuis nog bewaard heb na het verlaten van 
K. A. Deurne. Caesar moet men wel kri-
tisch lezen, hij schrok er niet voor terug om 
de waarheid naar zijn hand te zetten. Hij 
beschouwde de Rijn als culturele grens, ten 
oosten de Germanen, aan de andere zijde 
de Galliërs (of Kelten). Hij zag de Belgae 
als subgroep van de Galliërs en bracht de 
Eburonen hier ook onder.

Waarom kozen de Romeinen Tongeren 
- ze noemden het Atuatuca Tungrorum - 

als eerste stad in de regio? Een vruchtbare 
landbouwzone en strategisch belangrijk! De 
Jeker was toen nog bevaarbaar en mond-
de uit in de Rijn. Tongeren lag ook op de 
nieuwe weg tussen Boulogne aan de zee en 
Keulen. Trier was ook niet ver. Er ontstond 
een grootschalig handelsnetwerk en rond 
150 n.C. telde de stad 8000 inwoners. Een 
regionale versie van de Romeinse cultuur 
ontwikkelt zich hier met hun bouwge-
woontes, eetgewoontes, mode, godsdienst, 
lichaamsverzorging en wetgeving. Vanaf 
400 n.C. begint het verval. Germaanse 
krijgsheren worden de echte machtheb-
bers en het Romeinse karakter van de 
maatschappij verdwijnt stilaan.

Tot 1 augustus 2021 is er ook een tijdelijke 
tentoonstelling: “Oog in oog met de Ro-
meinen”. Hoe was het écht om te leven in 
de Romeinse tijd, in Rome en ver daarbui-
ten? Puike acteurs kruipen in de huid van 
ooggetuigen en geven je hun persoonlijke 

kijk op hoe Rome hun leven beïnvloedde. 
Ze vertellen over hun leven, over kansen 
die ze grepen en moeilijkheden die ze 
overwonnen. Burgerschap, migratie, geloof, 
slavernij, rijkdom en multicultuur komen 
aan bod. De Romeinse collectie uit het Bri-
tish Museum Londen geniet wereldfaam en 
250 topstukken uit die collectie laten je ver-
der kennismaken met het Romeinse Rijk.

In beide tentoonstellingen kun je ge-
bruikmaken van een audiotour (ook op 
kindermaat voorhandig).

Alle info: galloromeinsmuseum.be

Na een bezoek aan het museum kan je 
de stad verkennen. De Mijlpaalroute is 
daarvoor een nieuwe, handige vriend. Een 
mijlpaal is niet alleen een gewichtige ge-
beurtenis of een gedenkwaardig feit, een 
mijlpaal is ook een verwijzing naar een 
handig hulpmiddel uit de Romeinse tijd. 
Een mijl was bij de Romeinen ongeveer 
duizend passen, ruwweg bijna 1500 meter. 
In bijna heel Europa werden mijlpalen ge-
plaatst om afstanden te berekenen. Aan de 
Muur van Hadrianus in het noorden van 
Engeland kan je zelfs “milecastles” ontdek-
ken: na elke Romeinse mijl verscheen zo’n 
minifort. Veel blijft er niet van over, maar 
voor een originele pint en English food is er 
in Haltwhistle (Northumberland) The Mi-
lecastle Inn op ongeveer 500 meter van de 
originele muur. Nu weer naar Tongeren … 
Bij de toeristische dienst kan je het handige 
boekje verkrijgen. Drie op elkaar aanslui-
tende routes (blauw, groen en rood) leiden 
je langs alle hoogtepunten van de stad. De 
bronzen klinknagels met de gekleurde M 
wijzen je de weg. Met het handige boekje 
kan je aansluiten op gelijk welk punt van 

1
1
8
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de route. Mijlpalen en gevelborden geven 
je onderweg nog extra informatie. De rode 
en blauwe route leiden je door het centrum 
van de stad. Met de groene route wandel je 
in de stadsrand. Bij de rode route is nog een 
boeiend kinderparcours uitgewerkt.

De rode route brengt je bijvoorbeeld bij 
het Teseum. Dit is de erfgoedsite van de 
Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. De Romeinen 
bouwden hier vroeger hun “basilica”, maar 
met religie had dit type gebouw niets te 
maken (de basilica was een gebouw voor 
handel en rechtspraak, nvdr). Nadien 
kwamen er op deze plaats meerdere opeen-
volgende religieuze gebouwen. Boven op al 
deze restanten werd in 1240 begonnen met 
de voorloper van de huidige basiliek. Zeven 
kerken en een Romeinse site op een en de-
zelfde plaats! Vanaf 1996, bij het aanleggen 
van de verwarming in de basiliek, hebben 
archeologen de ondergrond onderzocht. De 
archeologische site van het Teseum neemt 
je mee voor een fantastische tijdreis van 
2000 jaar. Je vindt er sporen van Romeinse 
stadswoningen, middeleeuwse wallen en 
religieuze gebouwen.

Boven in de kloostergebouwen van het Te-
seum kan je ook de unieke kunstschatten 
bewonderen. Sinds de 13de eeuw had de 
basiliek een gemeenschap van kanunniken. 
Zij maakten deel uit van het kapittel en 
zongen er koorgebeden. Hierdoor mochten 
er ook relieken ondergebracht worden in 
de basiliek. Relieken straalden kracht uit, 
trokken pelgrims aan en brachten zo extra 
inkomsten binnen. In dit deel van het Te-
seum vind je indrukwekkende relikwieën en 
kostbare reliekhouders samen met liturgi-
sche gewaden en liturgisch vaatwerk. Beide 
delen van het Teseum kan je bezoeken met 
een handige iPod.

teseum.be

De rode mijlpaalroute brengt je ook naar 
het Begijnhof dat dateert van de dertiende 
eeuw. In een authentieke begijnenwoning 
uit 1660 is het Begijnhofmuseum Beghina 
gevestigd. Een unieke inkijk op het afge-
zonderde leven van deze uitzonderlijke 
vrouwen die geen kloosterlingen, maar ook 
geen leken waren. Er zijn zelfs twee ludieke 
themarondleidingen door het Begijnhof: 

“Met een begijntje op stap” en “De pastoor 
klapt uit de biecht”. In de museumkelder 
kan je je zelfs tegoed doen aan een am-
bachtelijk begijnenbiertje! Een ideetje om 
Tongeren culinair te ontdekken!

begijnhofmuseumtongeren.be

Algemene info: toerismetongeren.be

Parking in het centrum van Tongeren is te 
betalen. Bij het Sportcomplex De Motten 
is er gratis een vrij grote parkingplaats en 
vanaf hier ben je op ongeveer 10 minuten 
in het centrum.

“Wat volgt, staat altijd in verband met wat 
eraan voorafging” (tekst uit de gangen van het 
Gallo-Romeins Museum)

• Tekst en foto’s: A. Charrin

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

Hove Onderneemt hoveonderneemt
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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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EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MORTSEL

INSTAPKLAAR APPARTEMENT MET 
AUTOSTAANPLAATS. Opp 90m²: hal apt 
WC, living, kkn, 2 slks, badk, terrasje, kelder 
en autostpl.

EPC: 239 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15                € 199 000

EDEGEM

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 384 900

AARTSELAAR

INSTAPKLARE HALFOPEN BEBOUWING 
MET VEEL POTENTIEEL. Opp 420 m²: 
inkomhal, gastentoilet, living, berging, 
2 keukens, garage, tuin, 2 tuinhuizen, ruime 
oprit, 2 badkamers, 4 slaapkamers. 
EPC: 576 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 417 000

WILRIJK

OPEN BEBOUWING MET GROOT 
MAGAZIJN/WERKPLAATS. Opp 192m²: 
inkomhal, woonkamer, veranda, mooie
leefkk, badkamer, 4 slaapkamers, kelder, 
2 toiletten, tuin met versch terrassen, 
zwembad en vijver. 
EPC: 683 kWh/m² - Vg, Wche, Gmo, Gvkr

 03 880 50 80 € 1 149 500 

AARTSELAAR

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

 03 443 66 50                 € 447 000

KONTICH

RUSTIG GELEGEN BOUWGROND. 
Opp 1.083 m²: Mooi perceel bouwgrond, 
rustig gelegen in doodlopende straat, 
op wandelafstand van Kontich Centrum. 
Zuid-west georiënteerd.

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 425 000

BOECHOUT

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

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

HANDELSPAND/WONING MET TOP 
LOCATIE. Opp 145 m²: wacht- en 
handelsruimte, berging, moderne keuken, 
toilet, tuin, parkeerplaats, 2 bureauruimtes 
en archief. Gerenoveerd, energielabel A. 

Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 320 000

AARTSELAAR

MORTSEL

RECENT APP MET 1SLK, TERRAS & 
PARKEERPLAATS. Opp 60m²: living met 
open kkn, terras 5m², 1 slk 19m², badk met 
douche, apt toilet, berging/wasplaats.
Op glvl fietsenstalling en autstaanplaats.

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 225 000

EDEGEM

OP TE FRISSEN BEL ETAGE OP TOP-
LOCATIE. Opp 174 m², bew. opp.
159 m²: leefruimte 31 m², keuken, 
3 slpks, badkamer, 1 garage, 1 polyvalente 
ruimte, wasplaats en veranda. 
Zuidwest georiënteerde tuin met terras.
EPC: 216 kWh/m² - Wg

 03 880 50 80 € 324 900
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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.
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Pieter Reypenslei 7, 
2640 Mortsel

Zo 11.00-18.00
Ma-Do 10.00-19.00

www.toyvs.com
info@toyvs.com

KRIJG 5% KORTING MET VERMELDING VAN DEZE ADVERTENTIE
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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

Kommer om 
een vergeten wereldfinancier

Een schitterend woon- en handelspand op de hoek van de Leysstraat en de Jezusstraat, een grafmonument met twee levensgrote 
bronzen wachters op het kerkhof van Berchem en het kasteel Rodenburg in Hove van Paul Tolkowsky brengen ons bij een ver-

geten geheugenplek in Mortsel. Een Vlaamse Rothschild had ooit een stekje in onze stad.

De zon laat het pompeuze gebouw in 
beaux-artsstijl in het hartje van Antwerpen 
schitteren. De eerste verdieping is promi-
nent aanwezig. De gevels zijn afgewerkt 
met rusticastukwerk. Zuilen, kroonlijsten, 
frontons, architecturale versieringen, pi-
lasters, balustrades, slingers, balkons en 
een monumentaal klassiek beeld maken 
van dit gebouw een voorbeeld van de ‘sui-
kertaartenstijl’ uit het einde van de 19de 
eeuw. Hier leefden de groten der aarde. 
De opdrachtgevers van dit monumentale 
‘maison de rapport’ waren de diamantair 
Louis Coetermans en zijn schoonbroer en 
rechterhand Edmond Michaux. De gevel 
draagt het monument van Lodewyk van 
Bercken die in 1456 een methode ontdekte 

om diamant te slijpen. In het pand was 
een club gevestigd waar diamanthande-
laars ongestoord zaken konden doen met 
buitenlandse klanten. Sommige vertrekken 
waren hiervoor speciaal ontworpen. Zo 
waren er een krantenleeszaal, een feest-
zaal, een vergaderzaal en een biljartzaal. 
Een interessant pand met een fascinerende 
bouwgeschiedenis!

In de wijk Gitschotel (Borgerhout-Ber-
chem) wordt een laan naar Lodewyk van 
Bercken genoemd. Van Bercken stamde 
uit een Brugse familie en werkte in Ant-
werpen. Halfweg de 15de eeuw ontdekte 
hij een manier om diamant te slijpen door 
middel van een schijf, olijfolie en diamant-

poeder. Een Bruggeling ligt dus mee aan 
de basis van het Antwerpse diamantim-
perium.

Het huis ‘Lodewyk van Bercken’ brengt 
ons bij Louis Coetermans (1855-1925), 
diamanttycoon, consul-generaal van Perzië 
en zoon van wijnkoper-goudsmid Petrus 
Johannes Emilius Coetermans. In 1869 
verhuist het gezin van Bergen-op-Zoom 
naar Antwerpen. Petrus start er een dia-
mantslijperij. Na het overlijden van zijn 
vader in 1884 zet Louis het bedrijf ver-
der. Louis Coetermans wordt één van de 
grootste diamantairs van zijn tijd. Zijn 
invloed en fortuin gebruikt hij voor de 
opbouw van de Antwerpse diamantwereld. 
Als ‘Prins Diamant’ speelt Coetermans een 
belangrijke rol in de Belgisch-Vlaamse 
economische geschiedenis, maar in 1925, 
bij zijn dood, wordt hij in de vergeetput 
gestopt.

Coetermans was een groot verzamelaar 
van Rubens’en. Hij legde de grondslag 
van het Rubenshuis. De zilvercollectie 
van het Sterckshof was zijn schenking. 
De progressieve tuinbouwwijk Unitas in 
Deurne-Zuid vloeide voort uit een coöpe-
ratieve, democratische bouwvereniging die 
hij mee boven de doopvont hield. Louis 
Coetermans stelde in Antwerpen-Cen-
trum, Borgerhout en bij de ‘buitenindustrie’ 
in de Kempen en Oost- en West-Vlaande-
ren drieduizend diamantarbeiders tewerk 
in eigen fabrieken.

Louis Coetermans was rond 1900 een 
sleutelfiguur in de financiële opbouw van 
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Afrika en de kolonie Congo, in de ver-
overing van de Braziliaanse, Argentijnse, 
Egyptische en Chinese markt en in de dia-
mantindustrie in Duits Zuid-West-Afrika. 
Van 1884 tot 1915 was ‘Deutsch-Süd-
westafrika’ een kolonie van het Duitse 
Rijk met een totale oppervlakte anderhalve 
keer zo groot als het Duitse vasteland. De 
kolonie had een bevolking van ongeveer 
2600 Duitsers.

De enige concurrent van Louis Coeter-
mans was Rothschild. Met krachtdadige 
hand leidde Coetermans een reusachtig 
imperium. Hij steunde Vlaamse initiatie-
ven als het Algemeen-Nederlands Verbond 
(ANV), de Consciencestoet van 1913 in 
Antwerpen en de pioniers van het Vlaams 
Economisch Verbond. Na zijn dood ver-
dwijnt hij volledig van het toneel. In 
Mortsel had je het kasteel Coetermans. 
Op dat domein opende men in 1911 een 
straat met de naam Coetermanslei, maar 
op 30 december 1925 kreeg de straat een 
andere naam: de Armand Segerslei.
 
Diamanttycoon Coetermans was een so-
ciale ondernemer. Hij zette zich in voor 

de afschaffing van de kinderarbeid in de 
diamantateliers en lag aan de basis van 
behoorlijke volkswoningen in Groot-Ant-
werpen. Op het hoogtepunt stelde Prins 
Diamant 3000 klievers en slijpers tewerk 
in zijn geboortestad en in de buitenindus-
trie van de Kempen en Vlaanderen.
 
Ter ere van duizenden klievers en slijpers 
uit de diamantindustrie ontwikkelde ‘The 
Chocolate Wizard’ een trio van chocola-
den diamanten. We kloppen even aan bij 
Erik D’haene, de ‘Neuhaus’ van Mortsel. 
Hij bedacht een originele, gevulde choco-
ladebonbon in de vorm van een diamant. 
De luxepraline wordt ambachtelijk met de 
hand gemaakt en krijgt een vulling van 
frambozen en saffraan, hazelnootcrème, 
ananas gearomatiseerd met anijs, berga-
mot, honing en lavendel, passievruchten en 
dragon, gezouten karamel en zoveel sma-
ken meer. De kok van César de Choiseul 
(Comte du Plessis-Praslin 1598-1675, 
maarschalk, minister en diplomaat onder 
koning Lodewijk XIV) bedacht een cho-
coladebonbon met amandelen en suiker. 
Op onze chocoladen diamantjes kan hij 
alleen maar jaloers zijn. 

Bronnen: De Vlaamse Rothschild, Frans 
Crols, Doorbraak, 21/02/2014; Het huis 
‘Lodewijk van Bercken’ van diamantair 
Louis Coetermans op de Meir, Vlaanderen 
Onroerend Erfgoed; grafmonument Louis 
Coetermans, Berchem, info Jef De Mey en 
John Roovers; Kommer om een vergeten we-
reldf inancier, praten met Vincent Mercier, 
Frans Crols, ’t Pallieterke 26 maart 2014
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

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

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

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

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

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

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

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

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

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

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

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

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

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN

Periodiekske_10.indd   12 12/05/16   16:06
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

M E N S E N Z I J N M E D I A
G E L U K K I G  V E R B O N D E N
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

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

12

Vakmensen tot uw dienst

12

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
Renovatie  van badkamers. Vervangen rioleringen, … 
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FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86
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erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
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2640 Mortsel
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rijbewijs C (CE)!
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UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82
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0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
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Koepels - Dakramen en Rolluiken
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frekwent
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24 uur per dag en 7 dagen per week
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en nieuws uit eigen streek
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0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

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

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

WWW.ASOBI.BE

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

• Dirk Brentjens - Foto: © F. Van Roosendael 
- Huis Lodewyk Van Bercken 

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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335ste voetbedevaart Sint-Benedic-
tus naar Scherpenheuvel afgelast
MORTSEL - Voor het tweede jaar op rij ziet het team dat de 
bedevaarten vanuit Mortsel naar Scherpenheuvel organiseert de 
bedevaart helaas gedwarsboomd door het coronavirus. Door de 
huidige maatregelen en de onzekerheid over versoepelingen werd 
de tijd te kort om alles te organiseren om deze tocht op een veilige 
manier te laten verlopen.

De organisatie vraag aan alle bedevaarders en sympathisanten be-
grip voor de beslissing en hoopt hen volgend jaar weer te zien op 
de zaterdag voor Pinksteren, 4 juni 2022, onder het motto ‘derde 
keer goede keer’!

Corona zorgt voor prijsstijging 
“In de eerste maanden van 2021 werd in 
Vlaanderen bijna 15% (bron: Federatie 
van het Notariaat) meer vastgoed ver-
kocht dan in dezelfde periode in 2020 
en die drukte 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 woning nog be-
langrijker geworden dan voor de crisis 
en de voorkeur gaat duidelijk uit naar 

woningen met een tuin(tje) of leuk terras. We willen bij een vol-
gende lockdown buiten kunnen, dat is duidelijk”, bevestigt Naranjo.

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 

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.

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

VIDEO | DANS | PERFORMANCE | FOTOGRAFIE

KNSTWRK
K  U  N  S  T  W  E  R  K  

orfeo.be/dance-the-world
MARIE-JO LAFONTAINE | NATHALIE VANHEULE 
KAORI ISHIGURO | JUDITH CLIJSTERS
MARC WELLENS  

KUNSTWERK | eerste verdieping Fort 5 | Vestinglaan 55, 2650 Edegem | 13-14-15-16 en 22-23-24 mei 2021 van 11 tot 17 uur

DANCE THE WORLD

KW.P.indd   1 22/04/2021   23:20
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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Bij Bosch Car Service maakt u iedere maand kans op één van de vele 
Bosch-prijzen. Ruitenwissers, blenders, wasmachines, koelkasten, stofzuigers, 
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Helpende 
handen
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u

woe avond
18.30u tot 20.30u

zat
op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER

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

ma-woe-vrij

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817
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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.
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Boek nu uw afspraak online of in de app en 
maak kans op fantastische Bosch-prijzen!

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be
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Beste lezer, 
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in je tuin? Zoek je een boekhouder of een jurist? 
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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.
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maak kans op fantastische Bosch-prijzen!

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

     •  Afvalcontainers
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Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIEN

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

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

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!
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Helpende 
handen
voor 
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Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

66

Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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en beerputten.    Gratis bestek.   10 jaar garantie

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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Tel./fax: 03 449 04 77 - GSM: 0475 97 20 61

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
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Wij doen alles voor uw auto
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

Van Leemput Ludo
ludovanleemput@live.com

Parket
Parket opschuren

Restaureren
Onderhoud
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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.

38
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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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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

Bent u boven de 65 en beschikt u 
over een eigen woning? 
Wil u graag financieel wat ruimer leven? 

HuisRust biedt u de oplossing:
 • Wij kopen uw huis of appartement
• U mag in uw woning blijven wonen, en huurt  

het zo lang u wenst
• U kan meteen beschikken over de opbrengst  

van de verkoop  voor extra financieel comfort 

Meer info op: 

www.HuisRust.com
of HuisRust@mail.com

Elektromic Sergeyssels  Kapelstraat 23, 2540 Hove
      03 455 76 13                www.elektromic.be

DEMEYERE ALU INDUSTRY 3
BAKPANNENSET 2-DELIG
DEMEYERE ALU INDUSTRY 3

€ 99€ 148

Ontdek nog veel meer VOORJAARSPROMO’S
in onze winkel of op onze website!

STOCK
DEALS

-50%

RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT

DE MATRASSENLOFT
Tuinwijk 125, Rumst

www.dematrassenloft.be

STOCK  
DEALS

 

GROTE KEUZE  
BOXSPRINGS  

& MATRASSEN

20% 30% 40% 50%

€ 1.199
€ 599

140/160/180 x 200 cm

de matrassenloft
matrassen & boxsprings

-50%
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-50%
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20% 30% 40% 50%
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www.dematrassenloft.be
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www.dematrassenloft.be
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20% 30% 40% 50%
€ 1.199
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-50%
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DE MATRASSENLOFT
Tuinwijk 125, Rumst

www.dematrassenloft.be
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BOXSPRINGS  

& MATRASSEN

20% 30% 40% 50%

€ 1.199
€ 599

140/160/180 x 200 cm

de matrassenloft
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RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT

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

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

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

• Hebt u geen tijd voor uw strijk, dan is het mijn passie om uw strijk te ver-
zorgen, hemden volgens professionele opleiding, adres centrum Mortsel, 
Pieter Reypenslei, p.o.t.k., 0488 287 493, Ira Possemiers, prijs per mand 
of per uur o.t.k. Met vriendelijke groeten.                                         (4-6)
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

Medische pedicure Sophie
Voetverzorging aan huis

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

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

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

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

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

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

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

• 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.

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

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

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

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

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

• Tuin & snoeien - gazon - onkruid - sproeien - verticuteren - onderhoud 
terras enz. Neem ook alles mee - tel. 0497 89 06 94.

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

• Gepensioneerde met kennis van groen onderhoudt uw tuin, omgeving 
Mortsel, tel. 0485 60 37 34.

• Dame zoekt werk als poetsvrouw. Stipt, betrouwbaar, kan zelfstandig 
werken, gsm 0465 75 73 70.

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

• LENGUAS EN LINGUA - VERTALINGEN:   ENGELS – SPAANS / SPAANS 
– ENGELS / NEDERLANDS – ENGELS / ENGELS – NEDERLANDS,  
NEDERLANDS, SPAANS. Brieven, documenten etc. Tours rond de stad. 
Toerisme rond Antwerpen. LENGUAS EN LINGUA - 0477 41 48 70. 
Vraag voor Maria Adelaida - See you soon. Tot binnenkort. Hasta pronto.
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p e r s o n e e l

EVENTUEEL MET INBOEDEL

SOPHIE ZOEKT 
WONING OF APPARTEMENT 
TE KOOP VOOR RENOVATIE

• MEDEWERKER M/V GEVRAAGD voor verkoop van charcuterie, kazen 
en belegde broodjes. Edegem centrum - 30 uur week, T 0479 70 97 57.

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

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

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

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

St.-Benedictusstraat 134, 2640 Mortsel, 03 448 16 63
Opgelet! Je zoeker wordt pas gepubliceerd na ontvangst van de betaling 
(rek. BE12 4074 0677 0192 + bij ‘vermelding’: telefoonnr vanop zoeker).

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen ‘t PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

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

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!

Te 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

• Jongeman wil kennismaken met klassedame omgeving Antwerpen -  
gsm: 0497 67 28 28.                                                                     (5-6)
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• Roland Bergeys

Een uitgebreide versie van Boekenfoyer 
wordt uitgezonden op Eclips tv, elke tweede 
donderdag, derde zaterdag en vierde zondag 
van de maand.

Sneeuwspoor
- Rudy Morren -

‘Sneeuwspoor’ van Rudy Morren bij uitgeverij Horizon grijpt je van bij aanvang bij de keel en laat je niet meer los tot 
de laatste bladzijde.

‘Acteur’ Rudy Morren, 
denken velen bij het 
horen van zijn naam 
en uiteraard, de mees-
ten onder ons kennen 
hem als acteur in 
tv-series zoals Spoed, 
Ella, Kinderen van 
Dewindt en Danny 
Lowinski. Als scena-
rist van onder meer 
FC De Kampioenen, 
Zone Stad en Gent-
West liet hij al van zijn 
kunnen in het creëren 
van verhaallijnen proe-
ven, en sinds hij in 2019 
met zijn thrillerdebuut 
‘Wild vlees’ hoge ogen 
scoorde, keken velen 
uit naar zijn volgende 
boek: ‘Sneeuwspoor’. Terecht, de gerenom-
meerde Hercule Poirotprijs voor de beste 
misdaadroman van het voorbije jaar win je 
niet zomaar. In een Amerikaans aandoende 
setting met filmisch verloop en een razen-
de vaart, zet Morren de lezer regelmatig 
op een verkeerd spoor en creëert hij wilde 
achtervolgingen voor zijn hoofdpersonage.

Gynaecoloog Peter Vandervlught worstelt 
met in eerste instantie zijdelingse creepy 
personages die recht uit een donkere road-
movie zouden kunnen gestapt zijn en die 
zijn speurtocht blokkeren - tijdelijk, want 
niemand weet een rem op hem te zetten. 
Peter is koortsachtig op zoek naar de daders 
van de moord op zijn vrouw, en naar de 
ontvoerders van hun dochter Nathalie, een 
meisje met pit. Na haar sweet sixteen-party 
is ze verdwenen en Peter belooft zijn vrouw 

dat hij hun dochter en 
de daders zal vinden. 
De zoektocht wordt 
obsessioneel, alles moet 
ervoor wijken.

Sneeuwspoor gaat over 
leven, over dood, over 
relaties en de tweestrijd 
tussen ethiek, liefde en 
wraak die een continue, 
boeiende, emotionele 
onderlaag vormen. Dat 
het verhaal zich in een 
barre winter afspeelt, 
maakt het misschien 
nog sterker, extreme 
weersomstandigheden 
zijn altijd een handige 
hulp om spanning op 
te bouwen. Tijdens een 

sneeuwstorm is Peter getuige van een ver-
keersongeval op een desolate weg. De twee 
jonge slachtoffers zijn zwaargewond en hij 
is dokter, hij kan hen helpen. Of net niet: 
terwijl hij hen niet zonder enige argwaan 
verzorgt, wordt hem duidelijk dat zij zijn 
vrouw hebben vermoord en dat ze weten 
waar zijn dochter is. Als hij hen aan hun 
lot overlaat, zal hij haar nooit terugvinden.

In ‘Sneeuwspoor’ is niemand echt goed en 
niemand echt slecht, de personages zijn 
mensen van vlees en bloed met hun gaven 
en hun tekortkomingen. Gevoelsgeladen 
dialogen helpen de karakters te duiden, elk 
antwoord roept nieuwe vragen op en ge-
richte flashbacks helpen je de verhaallijn in 
elkaar te puzzelen. Het is ook een dankbaar 
boek om te bespreken: vaart en spanning leg 
je niet alleen in feiten, maar eveneens in de 

verwoording ervan, die is zonder franjes en 
treffend. Ieder hoofdstuk sluit ook af met 
een cliffhanger die je hongerig maakt naar 
het volgende, voor je het weet, ben je aan 
de plot toe.

‘Sneeuwspoor’ is een moderne misdaadro-
man en een pageturner: als thrillers lezen 
naar lucht happen is, laat Morren je 
ademloos achter. 

Uitgeverij Horizon - paperback - ISBN 
978-94-6396-295-7 - 304 pagina’s

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

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

andere promoties. 

de boekuil
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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.

M O E D E R D A G  9  M E I
Ontdek bij ons de nieuwste damesgeuren, Mon Paris Intensément,

A Drop D’Issey, Olympéa Blossom, Musc Noir, …

Wij zijn ook terug geopend met ons schoonheidsinstituut!
voor uw afspraak: 03 454 13 91

P A R F U M E R I E  E N  S C H O O N H E I D S I N S T I T U U T

KAPELSTRAAT 42 - 2540 HOVE - 03 454 13 91 - WWW.PARFUMERIEVENUS.BE - 

Kom je deze zomer meedoen aan 
een musicalstage bij Muzix?
Yes, deze zomer vliegen we er weer in!
Muzix organiseert al meer dan 10 jaar musicalstages voor en 
door musicalsterren.

Dat is deze zomer niet anders. Je kan bij ons terecht voor een 
musicalstage in Edegem, Aartselaar, Londerzeel of Malle. Zalig! 
Tijdens een musicalstage zal je zingen, dansen en acteren. Op 
het einde speel jij jouw glansrol in onze musicals die we speciaal 
voor de stages schrijven. Applaus!
 
We moeten het toegeven, als bedrijf in de cultuursector heeft 
corona het ons niet makkelijk gemaakt. We hebben al onze 
scenario’s wel 100 keer opnieuw geschreven, we maakten digitale 
musicalpakketten als muzische oplossing voor scholen, we hebben 
onze musicalplannen telkens aangepast aan nieuwe coronamaat-
regelen … Joepie, hier zijn we! Muzix gaat er nog steeds voor! We 
zijn superblij dat we jong en oud nog steeds kunnen meenemen in 
onze verhalen. Reisverbod? Dat bestaat niet in een fantasiewereld!

Zin in een tof schoolproject? Zin in een leuke vakantieweek vol 
musicalgehalte voor de jongere generatie? Zin in een lessenreeks 
musical voor volwassenen?

Neem zeker eens een kijkje op onze website muzix.be! Tot snel!

 

www.muzix.be 

Voor en door musicalsterren!
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
1
2

“Aan de vruchten kent men de boom” 

(Bijbel, Mattheus VII, 17-20)
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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

Pieter Reypenslei 19
03 449 23 53

2640 Mortsel
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

uitstralen. Bovendien kan je er 
donaties vanaf 5 euro registreren. 

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Ingeborg
Kom tot rust

In Vlaamse
helden

Hélène Van Herck en
Ann Lemmens

Gewikt en 
gewogen

Ongelooflijk maar
Wally
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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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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


