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Ingeborg
Sergeant

“Meditatie is 
een gezonde manier 

van ontsnappen.”

P O R T R E T

Het Kunstuur
in Mechelen

G E L U K K I G  G E Z O N D

Toegelaten of verboden
medicijnen bij examens
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Zomerblues, een symptoom
van de kwetsbare mens
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

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

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

www.hemixpark.be   verkoop@vooruitzicht.be

LAATSTE FASE 

NU IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60
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Door Ligo en 
vrijwilligerswerk 
sta ik sterker in 
mijn schoenen.  
— Evelyne, 35 jaar  

Ik wil beter leren 
werken met 

de computer: 
om een job 

te zoeken of 
afspraken te 

maken
— Mehdi, 31 jaar  

Open School Antwerpen is nu

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Starten met computer, smartphone of tablet

 · Je kinderen helpen met huiswerk 

 · Beter leren lezen of rekenen

 · Omgaan met stress

 · Leren solliciteren 

Maak nu een afspraak voor een gesprek  

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen Leren
Verbinden
Versterken

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 975.000 AARTSELAAR        E 299.000HEMIKSEM E 260.000

AARTSELAAR      E 1.250.000

HEMIKSEM E 215.000

AARTSELAAR E 389.000 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 299.000

G. Gezellestraat, ruime volledig vernieuwde 
ééngezinswoning op 417m² met 5 
volwaardige slpk en 3 badk, EPC: 261kWh/m² 
+ aanpalend opbrengsteigendom op 278m² 
met 3 verhuurde app., EPC’s: 443-347-
277kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

J. De Grooflaan, app. (86m²) op de 3de verd. 
met lift en gelijkvloers autostaanplaats & ber-
ging, living (30m²), zuidoostterras (7m²), ing 
kkn (7m²), apart toilet, ing badk (6m²) met lid-
bad, 2 slpk (13-10m²), bureel/dressing (7m²), 
EPC: 203 kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Kapellestraat, zéér goed onderhouden 
bel-etage op 210m² nabij centrum, garage, 
wasplaats, bureel/slpk, aangelegde tuin met 
vijver, living, keuken, badk, veranda met trap 
naar tuin, 3 volwaardige slpk, bergzolder, EPC: 
246 kWh/m², 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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Beste lezer

In mei stond het thema sport nog centraal in je magazine. We hadden 
het toen over de heilzame effecten van beweging en buitenlucht, 
maar even belangrijk voor onze gezondheid is rust en ontspanning. 
Zo herstel je, laad je je lichaam en geest weer op en bereid je je voor 
op nieuwe avonturen en ontdekkingen. 

Juni is wellicht een van de uitdagendste maanden voor onze stu-
denten en toch piept de zomervakantie al om de hoek. Gelukkig 
gezond biedt studenten deze maand een leidraad voor slim en gezond 
studeren, maar we gaan ook op zoek naar ontspanning. Dat doen we 
samen met Ingeborg Sergeant, de koningin van de zen. Ze vertelt 
ons over het leven als evolutie, over persoonlijke groei als levensstijl 
en over meditatie, het medicijn dat je altijd gratis in huis hebt. Laat 
je vervoeren en kom weer helemaal tot jezelf !

#gelukkigverbonden

•  Joyce Verschueren - content manager 

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

 Mensen zijn Media

1812

32

gewikt en gewogen -
ongelooflijk maar wally

cover -
ingeborg sergeant

reis rond de wereld -
wellnessvakanties en
gezondheidsreizen 22 in vlaamse helden -

wifty

Iets gemist? 
Meer lezen? 

Kijk op mensenzijnmedia.be!

Coverfoto: met dank aan Dieter Bacquaert

gewikt en gewogen -
ongelooflijk maar wally

cover -
ingeborg sergeant

reis rond de wereld -
wellnessvakanties en
gezondheidsreizen

in vlaamse helden -
wifty
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 34 appartementen en 5 penthouses

 Lichtrijke en ruimtelijke wooneenheden 

 Ruime terrassen en grote gemeenschappelijke tuin 

 Vlakbij handelszaken in de dorpskern 

 Nabij grote invalswegen dankzij de centrale ligging 
van Aartselaar

www.woneninchapelle.be

Eigentijdse charme met een groen karakter.

6%
Verlaagd

btw-tarief

Contacteer ons 
voor de 

voorwaarden

����������
���������������������

7 juni Broccoli-bloem-
koolsoep

Gebakken kipfilet met champignonroomsaus, 
gebakken witloof en puree

8 juni Tomatensoep 
met balletjes

Vis van de dag met kervelsausje, erwtjes 
champignons en geroosterde tomaatjes met 
peterseliepuree

9 juni Witloof-
dillesoep

Italiaans gehaktbrood met Provençaalsesaus, 
groene boontjes en gratin 

10 juni Ajuinsoep met 
geraspte kaas

Stoofpotje van rundslapjes met roodbruin bier, 
gebakken aardappeltjes en een fris slaatje

11 juni Aspergeroom-
soep

Kabeljauwfilet met Duglérésaus, chorizo en 
spinaziepuree

12 juni Pompoen-
paprikasoep

Varkenshaasje met jagersaus, knolselderblok-
jes en peterselieaardappeltjes

14 juni Courgettesoep Witloof in de oven met kaassaus en pommes 
duchesse-puree

15 juni Kippen-
bouillonsoep 
met balletjes

Gebakken Zeebaarsfilet in zuiderse groenten-
stoofpot met krieltjes

16 juni Bloemkool
crèmesoep

Gebakken hamburger met ajuinsaus, snijboon-
tjes en pompoengratin

17 juni Tomaat -wortel-
soep

Hongaarse goulash met wortel, erwtjes en rijst

18 juni Groene 
groentesoep

Gebakken zalmfilet met beurre blanc van 
witbier, gestoofde prei, stoemp van boerenkool 
en spek

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.beMaaltijdservice

Petrus Kok Aan Huis
Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07
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Hoofd

Ik knuffel nog liever een boom
dan een mens met een slecht karakter.

Fik Verbiest

Ieder mens is uniek. We hebben allemaal een beender-
stelsel, organen, spieren, een hoofd, ... en toch ervaart 
iedereen het leven op zijn of haar eigen, unieke manier. 
Met hoeveel mensen we ook samenleven en wat we elkaar 
ook vertellen of laten voelen, diep vanbinnen ervaren we 
ons leven helemaal alleen. 

Denken is reizen

Mensen bewegen zich fysiek doorheen 
de ruimte en interageren op die manier 
met hun omgeving en met elkaar. Deze 
fysieke mobiliteit betekent echter niets, 
vergeleken met het vermogen van onze 
geest. Ons hoofd is als het ware een 
oneindige multidimensionale ruimte 
waarin we voortdurend onderweg zijn. 
Soms geraken we erin verdwaald, soms 
komen we er thuis. Dan weer vinden we 
er zekerheid en geborgenheid, terwijl we ons 
even later bedreigd en angstig voelen. Soms 
ontdekken we er nieuwe ‘plaatsen’, die we voor-
heen niet kenden. Kortom, ons brein is een fenomenaal 
orgaan. Het stuurt de rest van ons lichaam aan, stelt ons 
in staat om onze talenten te gebruiken en te ontwikkelen 
en heeft bovendien een enorme impact op ons welzijn. 
De kracht van onze gedachten is veel groter dan we door-
gaans denken. 

Wetenschap en technologie dicteren de wet 

We leven in een wereld waarin wetenschap en technologie 
ons denken meer dan ooit beïnvloeden. Misschien wel 

terecht, omdat ze de mensheid enorm veel zekerheid en 
comfort hebben gebracht. Ondanks al wat we meten en 
weten, zouden heel wat zaken toch anders en beter kun-
nen. Zo zijn we, ondanks onze hoge graad van beschaving, 
vaak niet gelukkig. Steeds meer mensen geraken uitgeput 
en worstelen met de vraag of hun leven en werk nog wel 

zin hebben. Terwijl men ons aanspoort om ‘solidair’ 
te strijden tegen een virus, stijgt in de marge 

het aantal burn-outs zienderogen en vormen 
ellenlange wachtlijsten een verwerpelijk 

spinrag van menselijk leed. 

Het hart als kompas

De vraag hoe we het tij kunnen keren 
dringt zich op. Voor mij is slechts één 
weg mogelijk en dat is de weg van het 

hart. Het hart mag dan wel gewoon een 
spier zijn, die het bloed rondpompt in ons 

lichaam. Voor heel wat mensen is zij het 
centrum vanwaar de liefde opereert. Politiek, 

economie, wetenschap, religie en technologie zijn 
belangrijke domeinen die ons leven bepalen. De uitdaging 
bestaat erin om deze domeinen te blijven organiseren van-
uit het hart en de ziel en minder vanuit onze ratio. Laten 
we met hart en ziel de liefde een nieuwe kans geven ...

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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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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stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
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VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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Tel. 03 480 86 68

Werken gestart

Ontdek het aanbod bij een persoonlijke afspraak

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

Meer info via www.edwardshof.be

Koop hier aan 

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

*indien u voldoet aan voorwaarden



Door je benen ‘s nachts hoger te leggen kan je 
bloed makkelijker terugstromen naar je hart. 
Wedden dat je ‘s ochtends met een frisser gevoel 
opstaat?

De temperatuur gaat opnieuw de hoogte in. 
Maar bij dat mooie weer duiken misschien 
die vervelende zware benen weer op. Mensen 
met een erfelijke aanleg en ouderen hebben 
het hele jaar door zelfs last van zware benen. 
De oorzaak is een te lage bloedcirculatie 
waardoor bloed beneden in de benen blijft 
zitten. We weten allemaal dat steun- of 
compressiekousen e�  ciënt zijn, maar ze 
e� ectief dragen doen we liever niet. Maar ook 
slapen kan je benen een heerlijk gevoel geven! 
We geven je graag enkele tips mee om jouw 
bloedcirculatie te stimuleren en klachten te 
verlichten.

Een gezonde levensstijl heeft een positief 
e� ect op je bloedcirculatie. Probeer zoveel 
mogelijk water te drinken en roken of alcohol 
te vermijden. Ook veel bewegen stimuleert 
de bloedcirculatie. Zit of sta daarom niet te 
lang in dezelfde houding. Beweeg je tenen 
voldoende om de bloedcirculatie te stimuleren 
of maak geregeld een kleine wandeling. Moet 
je geen lange afstanden doen? Neem de fi ets 
of ga te voet.

vaarwel!
Zeg zware benen 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. 

Kevin, slaapadviseur bij Bedtime: “Een goede 
nachtrust gaat hand in hand met de juiste 
slaaphouding. Elke persoon, en dus ook zijn 
slaaphouding, is uniek. Daarom dat we bij 
Bedtime elke klant maatwerk bieden. We 
houden rekening met alle ergonomische 
aspecten en zorgen ervoor dat je droombed 
je helemaal als gegoten zit”.

Sleep & Dream is het huismerk van Bedtime en 
biedt uitgebreide mogelijkheden, vakmanschap 
en hoge kwaliteit. In het gamma bedden biedt 
Bedtime verende lattenbodems aan zoals de Sleep 
& Dream Regulastic. Deze lattenbodem heeft een 
verende voetenlift waarmee je gemakkelijk 
je benen omhoog kan leggen in de gewenste 
positie. Je kan ook kiezen voor een bed waar het 
voeteinde enkele centimeters hoger staat dan het 
hoofdeinde. Wil je rugklachten vermijden, ga dan 
voor een bed dat over de gehele lengte van de 
bodem scharniert. 

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.

Mens sana in corpore sano

Vermijd strak in ’t pak of hoge hakken

Merk in de kijker: Sleep & Dream

Sleep&Dream Regulastic lattenbodem

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Vermijd te spannende kledij zoals een strakke 
broek of knellende sokken. Het verstoort de 
terugstroom van bloed vanuit je benen. Ook hoge 
hakken zijn nefast voor je bloedcirculatie. Een klein 
hakje van drie à viert centimeter is perfect. Wil je 
je hoge hakken toch niet thuislaten? Neem dan 
een reservepaar mee met lage hak.

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Maak het niet te warm
Leg je benen omhoog

In het algemeen is het zinvol om warmte te 
vermijden, aangezien dit de bloedsomloop 
bemoeilijkt. In plaats van een lang en heet 

bad neem je dus best een koude douche. Koude 
maakt de aders sterker waardoor de bloedcirculatie 
verbetert. Kies ook beddengoed dat goed ademt 
om onder te slapen. 

“Bij Bedtime bieden we 
keer op keer maatwerk. 
Bij ons ben je zeker van 
een goede nachtrust.”
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Een gezonde levensstijl heeft een positief 
e� ect op je bloedcirculatie. Probeer zoveel 
mogelijk water te drinken en roken of alcohol 
te vermijden. Ook veel bewegen stimuleert 
de bloedcirculatie. Zit of sta daarom niet te 
lang in dezelfde houding. Beweeg je tenen 
voldoende om de bloedcirculatie te stimuleren 
of maak geregeld een kleine wandeling. Moet 
je geen lange afstanden doen? Neem de fi ets 
of ga te voet.

vaarwel!
Zeg zware benen 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. 

Kevin, slaapadviseur bij Bedtime: “Een goede 
nachtrust gaat hand in hand met de juiste 
slaaphouding. Elke persoon, en dus ook zijn 
slaaphouding, is uniek. Daarom dat we bij 
Bedtime elke klant maatwerk bieden. We 
houden rekening met alle ergonomische 
aspecten en zorgen ervoor dat je droombed 
je helemaal als gegoten zit”.

Sleep & Dream is het huismerk van Bedtime en 
biedt uitgebreide mogelijkheden, vakmanschap 
en hoge kwaliteit. In het gamma bedden biedt 
Bedtime verende lattenbodems aan zoals de Sleep 
& Dream Regulastic. Deze lattenbodem heeft een 
verende voetenlift waarmee je gemakkelijk 
je benen omhoog kan leggen in de gewenste 
positie. Je kan ook kiezen voor een bed waar het 
voeteinde enkele centimeters hoger staat dan het 
hoofdeinde. Wil je rugklachten vermijden, ga dan 
voor een bed dat over de gehele lengte van de 
bodem scharniert. 

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.

Mens sana in corpore sano

Vermijd strak in ’t pak of hoge hakken

Merk in de kijker: Sleep & Dream

Sleep&Dream Regulastic lattenbodem

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Vermijd te spannende kledij zoals een strakke 
broek of knellende sokken. Het verstoort de 
terugstroom van bloed vanuit je benen. Ook hoge 
hakken zijn nefast voor je bloedcirculatie. Een klein 
hakje van drie à viert centimeter is perfect. Wil je 
je hoge hakken toch niet thuislaten? Neem dan 
een reservepaar mee met lage hak.

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Maak het niet te warm
Leg je benen omhoog

In het algemeen is het zinvol om warmte te 
vermijden, aangezien dit de bloedsomloop 
bemoeilijkt. In plaats van een lang en heet 

bad neem je dus best een koude douche. Koude 
maakt de aders sterker waardoor de bloedcirculatie 
verbetert. Kies ook beddengoed dat goed ademt 
om onder te slapen. 

“Bij Bedtime bieden we 
keer op keer maatwerk. 
Bij ons ben je zeker van 
een goede nachtrust.”
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Toegelaten of verboden medicijnen 
bij examens

Ingewijden beweren dat de voornaamste middeltjes of medicijnen die studenten innemen tijdens de blokperiode de volgende zijn: 
Rilatine®, Modafinil®, Cafeïne, Vitamine-supplementen en Visolie. Laten we elk van deze middelen eens onder de loep nemen en 

kijken naar hun werking en gevaren, want er heersen nogal wat misverstanden over deze producten.

Rilatine® is in de sport een verboden en 
verslavend dopingmiddel, met name een 
stimulans van het centrale zenuwstelsel 
net als amfetamine, cocaïne en consorten. 
Eigenlijk is het bedoeld voor kinderen of 
volwassenen met ADHD, een hyperactieve 
stoornis waardoor ze zich moeilijk op één 
activiteit kunnen concentreren of focussen. 
Ze kunnen met Rilatine® urenlang gefocust 
blijven, voelen zich euforisch en hebben 
geen behoefte aan slaap. Studenten kunnen 
met Rilatine® de leerstof beter onthouden, 
maar dit geldt alleen op korte termijn. Ze 
worden nerveus en hun hongergevoel ver-
dwijnt, wat uiteindelijk tot eetstoornissen 
en anorexie kan leiden.

Modafinil® staat ook op de verboden 
dopinglijst van de sportfederaties. Het 
is evenzeer als Rilatine® een centraalsti-
mulans van hetzelfde amfetaminetype en 
oorspronkelijk bedoeld om narcolepsie tegen 
te gaan, een stoornis waardoor men heel 
slaperig wordt (ook overdag: men kan plots 
in slaap vallen achter het stuur!). Modafi-
nil neemt de slaap weg en zorgt voor een 
verhoogde concentratie en focus. Studen-
ten blijven wakker, nemen gemakkelijker 
leerstof op en onthouden op korte termijn 
beter, maar net als bij centraalstimulerende 

doping of drugs is de uitwerking vrij kort en 
komt men daarna in een (diepe) dip terecht. 
Mensen met een onderliggend hartpro-
bleem stevenen af op hartritmestoornissen. 
Overmatig gebruik leidt naar psychoses en 
waanideeën.

Cafeïne is het werkzame bestanddeel van 
koffie en energiedranken. Iedereen weet 
dat koffie en meer bepaald cafeïne de aan-
dacht verscherpt en de slaap verdrijft. Het 
effect op concentratievermogen en focus 
is bijna even groot als dat van de twee ho-
gergenoemde dopingmiddelen. Cafeïne 
heeft trouwens in de beginjaren van de 
dopingcontroles ook op de verboden lijst 
gestaan, maar werd er snel uit verwijderd 
door zijn minder sterke neveneffecten en 
vooral wegens zijn sociale functie. De ef-
fecten zijn dezelfde als die van Rilatine en 
Modafinil, maar bij normale hoeveelheden 
toch in mindere mate. Te veel cafeïne echter 
kan mensen met hartproblemen fataal wor-
den. Meer dan zeven koppen koffie of vier 
blikjes energiedrank per dag kunnen angst, 
nervositeit en trillende spieren veroorzaken 
en de nierfunctie overbelasten.

Vitamine-supplementen stimuleren niet 
speciaal het brein, maar het hele lichaam. 
Het kan geen kwaad om tijdens de blok 
normale dosissen vitaminen in te nemen. 
Praktisch even effectief kan een student da-
gelijks noten consumeren, omdat die quasi 
alle vitaminen bevatten. Het is niet voor 
niets dat een verzameling van verschillende 
soorten noten (en wat rozijnen) in de volks-
mond “studentenhaver” wordt genoemd: 
noten zijn voor een student wat “haver” be-

tekent voor een koerspaard! Trouwens Vit. 
B-complex dat van alle vitaminen nog het 
meeste op de hersens inwerkt, is overvloe-
dig in noten aanwezig. Vit. B–complex en 
Vit. C zijn wateroplosbaar en kunnen dus 
quasi onbeperkt genomen worden. Vit. A, 
D en K zijn vetoplosbaar en kunnen lan-
ger in het lichaam blijven. Alle drie zijn ze 
absoluut levensnoodzakelijk voor het goed 
functioneren van de lichaamsorganen, maar 
een overdosis ervan belast de lever, heeft 
een negatieve invloed op de nieren en kan 
zelfs huidverkleuring doen ontstaan. Hou 
je dus aan de aanbevolen dosissen als ge-
neesmiddel.

Visoliecapsules die een paar weken voor 
de blokperiode dagelijks worden ingeno-
men, verhogen het concentratievermogen. 
Ofschoon er geen “echte” wetenschappelij-
ke proeven op het resultaat van visolie op 
het blokvermogen van studenten werden 
uitgeoefend, stellen vele academici dat de 
bewijslast voor de werking van visolie te 
dun is … Ik ga niet akkoord met die visie, 
want volkeren die hun basisvoedsel uit vis 
halen, blijken overal ter wereld gezond oud 
te worden. In visolie zitten de befaamde 
omega-3-vetzuren die nauwelijks in plan-
tenoliën aanwezig zijn. Zij ondersteunen 
niet alleen de lichaamsorganen, maar heb-
ben ook een positief effect op cognitieve 
stoornissen (= kennisachterstand). Een 
goede raad: vervang de wijdverspreide 
drang naar dierlijk vlees door minstens de 
helft van de week vis te eten. Dat geldt ook 
voor studenten.

g e l u k k i g  g e z o n d

• dr. apr. Paul Nijs
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

Ongelooflijk, maar Wally
Op 6 februari 2016 overleed in Zelzate Eduard René Van De Walle, beter bekend als de charmezanger Eddy Wally. Eén van zijn grote 
hits was ‘Ik spring uit een vliegmachien’ en daaraan is een zeer speciaal verhaal verbonden. Nest Adriaenssen (van De Strangers) 

vertelde het ons en het is absoluut een verhaal dat ik de lezer niet mag onthouden. Het is ongelooflijk, maar Wally.

Het gebeurde dus in 1987. Tijdens een re-
dactievergadering van (het ondertussen ter 
ziele gegane) weekblad Zondag Nieuws weet 
journalist Hubert Hermans zijn hoofdre-
dactrice ervan te overtuigen een stunt te 
wagen met Eddy Wally, op dat ogenblik 55 
jaar. Eddy Wally had Plat Tangoke opgeno-
men met De Strangers en Hubert Hermans 
wist dat Nest Adriaenssen van De Strangers 
aan parachutespringen deed, vandaar het 
idee Eddy te vragen een parachutesprong 
te wagen. Het is natuurlijk geen kleine uit-
daging op een hoogte van 2700 meter uit 
een vliegtuigje te duikelen, langer dan een 
halve minuut te vallen met een snelheid van 
220 km/u en na het openen van de para-
chute minutenlang te manoeuvreren naar 
het landingsstipje.

‘Ik doe het’, zegt Eddy Wally zonder 
nadenken en tot grote verbazing van ‘ie-
dereen’. Hubert Hermans neemt contact 
op met Nest Adriaenssen en vrijwel meteen 
wordt een scenario geschreven waarbij de 
charmezanger inderdaad een duosprong 
kan maken, vastgekoppeld aan tandemmas-
ter Henri Bel. Nest spreekt af met Eddy 
Wally op een zondag, afspraak om 11 uur 
in de voormiddag bij het benzinestation 
vóór de ingang van de Waaslandtunnel in 
Antwerpen.
‘Je kan niet missen, Eddy’, deelt Nest mee, 
‘ik zal er met mijn rode Nissan klaarstaan 
en dan rijden we met één wagen samen naar 
Schaffen, waar de duosprong zal plaatsvin-
den.’

De afspraak - Vanaf half 11 staat Nest te 
wachten bij het afgesproken benzinestation. 
Eddy Wally rijdt echter - zonder dat Nest 
hem gezien heeft - door de Waaslandtun-
nel en stopt bij het benzinestation na de 

tunnel. Hij stapt uit, met een rood jasje aan 
en een rood ‘klakske’ op. Om zeker te zijn 
dat Nest hem zal herkennen, gaat hij in 
het midden “in” de Waaslandtunnel staan. 
Hij heeft onthouden dat Nest met een rode 
auto rijdt en Eddy Wally maar wuiven naar 
elke rode wagen, die door de Konijnenpijp 
rijdt … en dat zijn er veel …

Wanneer de bewoners van de hoge buil-
dings bij de Waaslandtunnel in de gaten 
krijgen dat er, waarschijnlijk een halve gare, 
gevaarlijk staat te doen bij de uitrit van de 
Waaslandtunnel, bellen zij 
bezorgd de politie. Die komt 
meteen met gierende ban-
den toegesneld. Zij pakken 
Eddy Wally bij de kraag, in 
de vaste overtuiging de man 
te beschermen tegen zichzelf.
‘Wat doede gaa hier, zeg?’, 
vraagt een van de agenten.
‘Ik heb hier een afspraak’, zegt 
Eddy Wally.
‘Hier oep dees pleuts?’
‘Ja, meneer agent, ik heb hier 
afgesproken met de Nest van 
De Strangers’.
‘Wie zaade gaa dan wel, manneke?’
‘Ik ben Eddy Wally en ik moet samen met 
Nest gaan valschermspringen.’ 
‘Iederiën kan zegge dattem Eddy Wally is’, 
zegt de flik van dienst, want de Antwerpse 
pakkemannen hebben al andere Napole-
ons en Tarzans in hun combi gehad. Zij 
fronsen de wenkbrauwen en vragen zijn 
identiteitskaart. Daarop staat natuurlijk 
zijn echte naam (Eduard Van De Walle) 
en niet zijn artiestennaam.
‘Zaade gaa wel Eddy Wally?’, vragen de 
agenten.
‘Natuurlijk’, zegt Eddy.

‘Bewaast da dan is’, dringen de agenten aan.

Onmiddellijk begint Eddy luidkeels als 
een volleerd lid van de groep De Strangers 
te zingen: “Baa de Raakswacht”. Wanneer 
de charmezanger merkt dat hij de agenten 
hiermee niet overtuigt, zet hij zijn monster-
hit “Chérie” in zoals alleen de echte Eddy 
Wally dit kan vertolken. De agenten geven 
zich, niet zonder een onbedaarlijke lachbui, 
gewonnen. Ze zetten de charmezanger in 
hun combi en rijden ermee naar het sport-
vliegveld van Hoevenen. Vanaf daar willen 

ze naar Schaffen bellen en 
het verhaal natrekken. Het 
was natuurlijk nog in het 
gsm-loze tijdperk.

Ondertussen is Nest 
Adriaenssen - die zoals af-
gesproken heel die tijd bij de 
ingang van de Waaslandtun-
nel heeft staan wachten - naar 
Schaffen vertrokken via de 
Kennedytunnel. Hij is dan 
ook zeer verbaasd in Schaffen 
telefoon te krijgen uit Hoeve-
nen. Of daar een zekere Nest 

van De Strangers is? En of die iemand als 
Eddy Wally verwacht om samen te gaan 
valschermspringen? Nest springt onmid-
dellijk in zijn auto en gaat Eddy ophalen, 
zodat er verder geen misverstanden meer 
mogelijk zijn.

Wil je weten hoe het Eddy Wally verging 
tijdens zijn parachutesprong? Lees het 
vervolg van het verhaal in De Passant 
van volgende maand! 

• Frank Blatt



12 13

Pompoensoep
Worst met

spinaziepuree
Pudding

Vermicellisoep
Hamburger met ajuinsaus,

wortelen en patatjes
Taart

Tomatensoep
Kip met curry

en groentenrijst
Tiramisu

Kervelsoep met ballekes
Witloof kaas-ham

met puree
Koek

Broccolisoep
Visfi let met

andijviepuree
Pudding

Soep
Beuling met appelmoes 

en patatjes
Dessert

Slaatje vlees
Pompoensoep

Tongrolletjes met zalm, 
zuiderse saus en patatjes

Pudding

Vermicellisoep
Kalkoenlapje met pepersaus,

groentjes en gebakken patatjes
Taart

Kervelsoep met ballekes
Stoofpot van varkenswangen

met kaaspatatjes
Koek

Slaatje paté
Broccolisoep

Kip tomaat-mozzarella
met patatjes

Pudding

Lasagne of spaghetti

Pompoensoep
Worst met

spinaziepuree
Magere yoghurt

Vermicellisoep
Hamburger met ajuinsaus,

wortelen en patatjes
Suikervrij gebak

Kervelsoep met ballekes
Witloof kaas-ham

met puree
Suikervrij gebak

Broccolisoep
Visfi let met

andijviepuree
Suikervrij gebak

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

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

Haringslaatje
Tomatensoep

Vispannetje met patatjes
Tiramisu

Tomatensoep
Kip met curry

en groentenrijst
Fruit

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
14.06

DINSDAG
15.06

WOENSDAG
16.06

donderdag
17.06

vrijdag
18.06

weekend
19-20.06

W E E K M E N U

WinDistributie bvba
eerlijk verdeeld!

WIJ MISSEN 
ZELDEN 
EEN BUS

VOOR INLICHTINGEN: 03 298 90 40 •  0499 25 13 27 •  I N fO@w I N dI sTR I b uTI E .b E

Huis-aan-huisverspreiding van alle drukwerk

Regio Antwerpen en omgeving

Wij zijn steeds op zoek naar FOLDERDRAGERS!
Neem vrijblijvend contact met ons op.

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

Klara en de zon
- Kazuo Ishiguro -

Wanneer een Nobelprijswinnaar voor Literatuur een nieuw boek uitgeeft, kan je niet anders dan geprikkeld zijn. Met Klara en de 
zon waagt Ishiguro zich in de wereld van artificiële intelligentie in een toekomst die wel of niet veranderd is door klimatologische 
problemen. Deze roman is misschien wat meer out of the box dan De rest van de dag of Laat me nooit alleen, toch levert Ishiguro met 

Klara en de zon een intrigerend stukje literatuur af.

Klara en de zon vertelt het verhaal van 
Klara, een robot die op zonne-energie 
draait en een zogenaamde Kunstmatige 
Vriend is. Vanaf de winkel waar ze ver-
kocht wordt, bestudeert ze het gedrag van 
voorbijgangers, hoopvol dat ze ooit uitge-
kozen wordt en deze meester kan dienen. 
Op een dag wordt die droom werkelijkheid 
wanneer ze gekocht wordt door Josie, een 
meisje met een mysterieuze ziekte die nood 
heeft aan gezelschap. 
Klara neemt haar taak 
erg serieus en is ervan 
overtuigd dat de zon de 
zieke Josie kan genezen. 
Terwijl ze hiervoor plan-
nen smeedt, blijkt dat de 
moeder van Josie al een 
onwaarschijnlijk plan B 
voorzien heeft.

Ik moet eerlijk zijn, ik 
had gemengde gevoelens 
bij het lezen van Klara en 
de zon. Ishiguro maakt 
gebruik van zijn alom be-
kende afstandelijke, koele 
schrijfstijl die in eerste 
instantie ook werkt wan-
neer je hoofdpersonage 
een naïeve robot is die weinig verstand heeft 
van menselijke gevoelens en sociale conven-
ties. Naarmate de roman vorderde, vond ik 
het echter erg repetitief worden en storen. 
Toch moet ik ook toegeven dat ik het boek 
bij momenten moeilijk kon neerleggen. Een 
traag ritme is kenmerkend aan de boeken 
van Kazuo Ishiguro; hij creëert keer op keer 
slowburners waarin hij gaandeweg enkele 

vage hints geeft die zorgen voor een drei-
gend sfeertje, om dan een klein bommetje te 
droppen dat je niet zag aankomen. Zelfs na 
de conclusie heb je nog steeds geen volledig 
beeld over de wereld waarin we beland zijn, 
hij laat het open voor interpretatie. Klara 
en de zon speelt zich misschien wel af in 
een (dystopiaanse?) toekomst, ik kreeg 
toch een jaren ’50-vibe bij het beeld van 
de “mannequins” in de etalages en naar 

het emotionele einde toe 
bevond ik me net in een 
schilderij van Hopper.

Ishiguro slaagt erin om 
de lezer aan het denken te 
zetten door verschillende 
levensvragen te stellen: 
Wat is liefde? Geloof je 
in een menselijk hart in 
de poëtische zin? Al gaat 
hij er niet zo diep op in 
op een letterlijke manier, 
deze thema’s weerklinken 
doorheen het hele ver-
haal en hij geeft lezers 
zo de kans om hier zelf 
bij stil te staan. Vooral 
het gebruik van artificië-
le intelligentie roept veel 

vragen op, omdat dit voor ons ook elke dag 
reëler wordt dankzij wetenschappers zoals 
Elon Musk. In boeken en films zoals I, 
Robot zagen we al wat the worst case scenario 
kan zijn wanneer we de wereld van A.I. en 
verregaande robotica betreden en ik denk 
dat veel mensen hierbij zelf ook wel wat be-
denkingen hebben. In Klara en de zon kreeg 
ik het gevoel dat Klara steeds onbetrouw-

baarder werd, alsof ze over lijken wou gaan 
om haar roeping te vervullen. Wanneer de 
moeder haar plan uit de doeken doet, vroeg 
ik me af waar de grens ligt bij het gebruik 
van A.I. en hoe ver je bereid bent te gaan 
voor liefde, wat best griezelig kan zijn. Hoe-
wel ik liever de mijmeringen van de auteur 
hierover had gelezen, hij laat ons toch weer 
even heerlijk filosofisch zijn. Ishiguro sloeg 
de bal misschien wat mis hier en daar, dat 
hij een rechtmatige Nobelprijswinnaar is, 
is ontegensprekelijk.

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

Hamnet
- Maggie O’Farrell -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Kim Jönsson
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Een kwakkelende lente?
Een té hete zomer?
Met een BOzARC geniet je meer!
Maak het maar mee: een kwakkelende lente met veel onzeker en nat weer. 
Gevolgd door een zomer met tal van hittedagen zodat je niet door de re-
genbuien, maar door de warmte te veel binnen moet blijven.  Een scenario 
waarin je 2 seizoenen na elkaar niet van je terras kan genieten. Veel gezel-
lige momenten dreigen zo in het water te vallen...  

Met een BOzARC terrasoverkapping kan je al vanaf de eerste lentedag tot 
laat in de herfst genieten van je terras. Om er te werken, om er met de kin-
deren te spelen, een boek te lezen of met je vrienden een gezellige avond 
door te brengen. Altijd beschut tegen een onverwachte regenbui of te felle 
zon. Bovendien kunnen je terrasmeubelen altijd buiten blijven staan!

Naast terrasoverkappingen en carports heeft BOzARC nog veel extra’s 
voor je in petto: terrasverwarming, LED verlichting, zijwanden met of zon-
der schuiframen, een zonnetent of een windscherm.

!

BOzARC Antwerpen
Boomsesteenweg 41 bus 2
2630 Aartselaar
03 455 90 67
info@bozarc.be
www.bozarc.be

ONLINE VOORSTEL  

& OFFERTE OP MAAT:

www.bozarc.be

PLAATSERS 
GEZOCHT
BOzARC blijft groeien en 
zoekt plaatsers voor alle 
regio’s! 

Kandidaturen:  
info@bozarc.be

BOzARC: EEN SUCCESVERHAAL. 
GROEI JIJ MET ONS MEE?
Het unieke concept van BOzARC werd meer dan 20 jaar geleden 
ontwikkeld door de familie Verlinden en werd dankzij z’n 
originaliteit en kwaliteit meteen dé referentie in de markt. De 
overkappingen worden geproduceerd in onze eigen werkhuizen 
en door eigen vakmensen bij de klanten geplaatst. 
100 % Belgische kwaliteit!  
Door onze constante groei zoeken wij op korte termijn PLAATSERS 
M/V met ervaring in de bouw. Kandidaten voor deze functie 
hebben een technische en praktijkgerichte achtergrond, kunnen 
een werfsituatie analyseren en oplossingsgericht denken. 
Interesse? Stuur je kandidatuur en cv vandaag nog naar 
info@bozarc.be !
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Uitvaartzorg Smedts-Jacobs maakt de wensen 
van overledenen en nabestaanden waar
Uitvaartzorg Smedts-Jacobs uit Wilrijk kan terugblikken op een lange geschiedenis. Aan het prille begin van de vorige eeuw al, zag Uit-
vaartcentrum Jacobs het licht. In 1975 nam Alfons Jacobs de zaak, indertijd opgestart door zijn grootvader, over. Uitvaartcentrum Smedts, 
dat begon als taxibedrijf, werd in 1968 opgericht door Theo Smedts en zijn echtgenote Agnes. Om een nog betere dienstverlening te ga-
randeren, sloegen beide uitvaartcentra in 2003 de handen in elkaar als Uitvaartzorg Smedts-Jacobs en werden ze partner van DELA. In 
2011 kwam er bij het kantoor in Wilrijk een volledig nieuw uitvaartcentrum in Aartselaar om de inwoners de mogelijkheid te geven om 
hun dierbare te groeten op een mooie en intieme plaats in hun eigen gemeente.

Ook vandaag is het uitvaartcentrum toonaangevend in de regio en zet het de zorg voor en de wensen van de overledene en zijn of haar 
nabestaanden voorop. 

Partner van DELA

Als partner van DELA biedt Uitvaartzorg Smedts-Jacobs een aantal 
bijzondere diensten. Zo staat het team niet alleen klaar om, samen 
met de nabestaanden, de uitvaartplechtigheid vorm te geven, maar 
ook voor praktische ondersteuning na de uitvaart. Iedere uitvaart bij 
Uitvaartzorg Smedts-Jacobs omvat nabestaandenzorg.

Olivienne Gauvin en Britt Swinkels, de DELA-consulenten nabe-
staandenzorg verbonden aan Smedts-Jacobs, helpen de nabestaanden 
bij de administratieve, financiële en juridische kwesties en bieden een 
luisterend oor om het leed te verzachten. Zo bieden zij informatie 
en advies in verband met de nalatenschap en pensioenen en regelen 
ze het nodige bij financiële instellingen, verzekeringsmaatschappij-
en, nutsorganisaties, (ver)huurders, ziekenfonds, kinderbijslag en veel 
meer.

Bij een overlijden, en vooral na de uitvaart, worden de nabestaan-
den geconfronteerd met een lawine aan praktische en administratieve 
verplichtingen. Professioneel advies van deze consulenten is in deze 
emotionele periode dus meer dan welkom. 

Troost en nazorg

Het is de missie van DELA om mensen te helpen voor, tijdens en na 
de uitvaart. In het licht daarvan ontwikkelde DELA in samenwerking 
met haar rouwspecialisten en rouwtherapeute Lies Scaut ‘Mijn her-
innering aan jou’ (mijnherinneringaanjou.be), een online tool om 

kinderen te helpen rouwen. Want kinderen rouwen ook … al wordt 
dat wel eens vergeten.

De applicatie, die zich focust op kinderen uit het basisonderwijs, 
helpt hen om de herinneringen aan de overledene levendig te hou-
den. Hoofdpersonages Leon en Marie nemen het kind mee op pad 
doorheen het labyrint van rouw en helpen hen bij het creëren van een 
virtuele herinneringswereld. De app bevat bovendien een educatief 
luik met interactieve filmpjes over het afscheid nemen, zodat kin-
deren hun rouwproces met de juiste verwachtingen kunnen starten.

“Een enorme geruststelling”

Stan Lauwers, met een Uitvaartzorgplan bij DELA, blikt terug op 
zijn ervaring met Uitvaartzorg Smedts-Jacobs naar aanleiding van 
het overlijden van zijn echtgenote Margriet De Saeger eerder dit 
jaar. Meneer Lauwers was bij de uitvaartondernemer terechtgekomen 
omdat hij een goede vriend was van Theo Smedts. “Ondanks onze 
katholieke opvoeding, was en is het onze uitdrukkelijke wens om na 
ons overlijden gecremeerd te worden in het crematorium van Wil-
rijk en vervolgens uitgestrooid te worden op de strooiweide van het 
Schoonselhof ”, vertelt meneer Lauwers. Via Uitvaartzorg Smedts-Ja-
cobs werd de uitvaart tot in de puntjes geregeld.

Het echtpaar had zich laten verzekeren met een uitvaartverzekering 
van DELA. “Het plan werd me in enkele woorden uitgelegd en ik 
vond het meteen een goed idee”, herinnert hij zich. “In 2010 sloten 
wij onze polissen af. Nu, 11 jaar later heb ik mij geen zorgen hoeven 

Stan Lauwers: “Mijn vrouw heeft een koninklijke 
begrafenis gekregen.”
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te maken over de betaling van de uitvaart, alles werd geregeld door 
DELA.”

“Maar wat ik nog belangrijker vond dan het financieel aspect, was de 
nazorg. Bij het overlijden ben je zodanig overmand door verdriet dat 
je niet weet waar te beginnen. Het is onvoorstelbaar wat er op zo’n 
moment zoal geregeld moet worden: bankrekeningen, pensioen, water 
en elektriciteit, … Op dat moment is DELA er met haar nabestaan-
denzorg. De consulente nam alle zorg uit mijn handen en het heeft 
me enorm getroffen hoe belangrijk haar rol was om alles geregeld te 
krijgen. Je merkt duidelijk dat deze mensen veel ervaring hebben. On-
gelooflijk hoe ze alles op een serene manier laten verlopen.”

“Pas op het moment dat je het zelf moet meemaken, begrijp je het 
belang van een serene uitvaart en die sereniteit heb ik bij Smedts-Ja-
cobs zeker gevonden. Mijn vrouw heeft echt een koninklijke begra-
fenis gekregen. Werkelijk alles is vlot en correct verlopen en ik had 
nooit het gevoel dat er bandwerk geleverd werd. Alle wensen van mijn 
vrouw zijn ingewilligd en dat is een enorme geruststelling voor mij”, 
concludeert hij.

Rouwen en samenzijn, in alle sereniteit

Het kantoor van Smedts-Jacobs in Wilrijk werd de voorbije maan-
den in een nieuw jasje gestoken. De renovatie ging in februari van 
start en eind mei zit het grootste deel van de werken erop, al zullen 
er nog een paar details onder handen worden genomen in de ko-
mende weken. Ondertussen blijft het kantoor uiteraard wel toegan-
kelijk. 

“Bij de herinrichting van ons kantoor hebben we ons eerst en vooral 
gericht op de wensen van de families”, vertelt Martine Taelman van 
Uitvaartzorg Smedts-Jacobs. “Zeker in onze sector is het belangrijk 
dat iedereen hier zichzelf kan zijn en zich op zijn of haar gemak 
voelt. Daarom hebben we gezorgd voor een modernere, en toch 
warme omgeving die rust en sereniteit uitstraalt. Zo kunnen nabe-
staanden hier in alle integriteit rouwen en hun geliefden het mooist 
mogelijke afscheid geven.” 

Concreet zijn er qua indeling een aantal zaken veranderd en geüp-
datet, zodat het gebouw functioneler werd. “Er is meer ruimte ge-
creëerd voor bureaus, maar wat wellicht belangrijker is, is dat we nu 
twee regelruimtes hebben, in plaats van één”, legt Martine uit. Dat 
is momenteel efficiënt omwille van de coronamaatregelen waardoor 
onze mensen nog steeds niet op huisbezoek kunnen. “We hebben 
er ook voor gezorgd dat het geheel meer open is dan vroeger, wat 
natuurlijk een ruimere indruk geeft. Tegelijkertijd is het kantoor be-
ter geïsoleerd, zodat we ondanks het open gevoel niet aan privacy 
moeten inboeten.”

“Ten slotte hebben we ervoor gekozen om onze vroegere aula een 
nieuwe bestemming te geven. We bevinden ons vlakbij het crema-
torium van Wilrijk, waar twee prachtige aula’s beschikbaar zijn waar 
onze families gebruik van maken voor een afscheid op maat. Onze 
eigen zaal doet daarom vanaf nu dienst als mooie, rustige familie-
ruimte waar mensen op een aangename en ingetogen manier kun-
nen samenzijn met elkaar en met hun dierbare overledene.”

De vernieuwde ruimtes van Uitvaartzorg Smedts-Jacobs stralen nog 
steeds service, rust en geborgenheid uit, maar in een nieuw jasje. ”Zo 
kunnen wij onze families nog beter van dienst zijn op een moment 
dat ze dat meer dan ooit nodig hebben”, aldus Martine Taelman.

 Joyce Verschueren

Jules Moretuslei 235-237 – 2610 Wilrijk 
Kapellestraat 21 – 2630 Aartselaar

03 827 12 81  (24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen op 7)  
www.uitvaartzorg-smedts-jacobs.be 
smedtsjacobs@DELA.be

DFA1 BVBA Noorderplaats 5 bus 2, 2000 Antwerpen RPR 
Antwerpen 0412.937.710
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Meditatie is een proces waardoor heel wat dingen plots aan het 
licht kunnen komen. Het is dus niet altijd meteen ontspannend. 
Mensen die heel opgefokt in het leven staan, beginnen bij een 
eerste meditatie bijvoorbeeld te trillen of ze winden zich op, 
doordat er zoveel spanning ontlaadt.
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Ingeborg, je werd opgeleid aan de Academie voor Scho-
ne Kunsten in Brugge en aan Studio Herman Teirlinck. 
Je bent dus altijd op zoek geweest naar het creatieve, het 
expressieve?

Dat zit in m’n DNA, zeker aan m’n moeders kant. Zij was 
verpleegster, maar wilde heel graag zangeres worden en ze 
nam deel aan ‘crochetwedstrijden’ (wedstrijden voor ama-
teurzangers, n.v.d.r.). Ik weet nog dat ze vertelde dat ze was 
opgemerkt door een radiozender, maar van de verpleegster-
school niet naar de auditie mocht. Ze heeft het altijd betreurd 
dat ze dat niet heeft doorgezet.

Als artieste ben je heel veelzijdig: zingen, theater, tv, …

Ja, en het is net die veelzijdigheid die me daarin aantrok, al 
kan die ook een nadeel zijn, want ze creëert soms verwar-
ring bij anderen. Zelfs tijdens mijn 
therapieopleiding kreeg ik vragen 
zoals: “Jij bent ook nog BV, hoe 
ga je dat allemaal doen?” Noch-
tans, voor mezelf ben ik net ál die 
dingen. Ik kan tv-gezichten coa-
chen omdat ik daarin zelf zoveel 
achtergrond heb, maar net zo goed 
ga ik bijvoorbeeld met koppels aan 
de slag tijdens relatietherapie. Ik 
denk dat anderen het moeilijker vinden om al die aspecten 
in één iemand te zien, terwijl dat voor mezelf aanvoelt als 
een natuurlijke staat. Het ene helpt het andere.

Waar liggen voor jou de uitdagingen in therapie?

In therapie heb je zowel de ‘kom’ nodig, een liefdevolle en 
zachte aanpak, als het zogenaamde ‘zwaard’, een confrontatie 
die mensen wakker schudt. Iemands groei vraagt soms heel 

veel zorg, liefde, acceptatie, maar soms ook een zwaard, een 
schudding: “Zie jij hoe je dit al jaren doet en wil je daar-
voor blijven kiezen, of neem je nu eens een ander pad?” Als 
therapeut moet je aanvoelen wanneer je het zwaard nodig 
hebt en wanneer de kom. Tijdens mijn therapieopleiding 
wilde ik vooral het zwaard leren, omdat ik de kom al sterk 
had ontwikkeld door meditatie enzovoort. Ook vandaag 
vind ik het nog moeilijk om mensen te confronteren. Mijn 
natuurlijke manier van interactie blijft zacht, teder. Ik heb 
al veel geleerd, maar ik denk dat ik nog wat ouder moet 
worden. (glimlacht)

Het blijft een leerproces, net zoals heel ons leven. Sommi-
ge mensen denken dat ze klaar zijn met leren en het zijn 
zij die helemaal vastlopen net omdat ze niet meer groeien. 
Daarom heb ik mijn centrum in Brugge ook “De evolutie” 
genoemd. Het is voor mij een soort engagement: zolang je 

hier bent, kan je dingen leren en 
je groeiproces doorzetten.

Ik zeg bijvoorbeeld wel tegen 
mijn man: “Mijn volgende job is 
immobiliën”. (lacht) Ik hou van 
programma’s over huizen, want 
die gaan ook over processen. Ik 
zie heel graag een voor-en-na, heel 
graag dat dingen ‘gerenoveerd’ zijn, 

zowel huizen als mensen!

Wat doen jullie precies in De evolutie?

Wij werken vanuit een holistische visie over vier aspecten: 
het lichamelijke, het emotionele, het mentale en het spiri-
tuele. Het lichamelijke komt vooral aan bod tijdens onze 
yogasessies, de andere tijdens opleidingen, workshops, per-
soonlijke sessies, ... Ik vind alle vier aspecten even belangrijk. 

Ingeborg Sergeant
Welke 30-plusser herinnert zich Ingeborg niet als zangeres en als presentatrice van programma’s als Schuif Af en 
Blind Date? Vandaag is Ingeborg Sergeant vooral bezig met persoonlijke groei. In 2007 richtte ze De evolutie op, een 
centrum voor yoga, meditatie en zelfontwikkeling in Brugge, met als missie mensen te inspireren en te begeleiden 

naar een gezond, vitaal en vervullend leven.

Leef je ‘alsof het je laatste dag is’? 
Want zo ja, dan breng je heel veel 

kwaliteit in je leven.
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Als je ergens vastloopt - in je werk, je rela-
tie, je lichaam, … - dan bepaalt dat ook de 
andere dingen in je leven. Ervaar je stress 
op het werk, dan word je een minder lief-
devolle partner of ouder, enzovoort.

De ondertitel van De evolutie is ‘Herin-
neren wie je bent’. Het is niet zozeer altijd 
nieuwe informatie krijgen, maar wel die 
bron van weten bereiken die in ieder van 
ons zit en die ons verbindt met alles en 
iedereen, dat alles met respect voor ieders 
wijsheid.

Wanneer heb je yoga en meditatie ont-
dekt?

Ik organiseerde onlangs een lezing met 
Geert Kimpen en Michelle Shanti, die Het 
liefdesvaccin hebben uitgebracht. Geert zei 
toen iets dat ik nog nooit had gehoord, na-
melijk dat tijdens de puberteit het gebied 
van epifyse en hypofyse, het gebied waar 
helderziende vermogens sluimeren, waar 
je vermogen om een ruime visie te hebben 
schuilt, zeer actief is. Dat raakte me, want 
ik weet nog dat ik als tiener heel intense 
ervaringen had. Mijn moeder ging met mij 
naar een ‘rare man’ in Nederland die in m’n 
ogen keek en druppeltjes voorschreef, ter-
wijl m’n vader zei: “Komaan, zet je erover 
en wees krachtig”. Nu, aan de vooravond 
van m’n 55ste verjaardag, kan ik zeggen 
dat de combinatie van die twee heel goed 

gewerkt heeft voor mij. Bovendien werd ik 
geïnspireerd door mijn zes jaar oudere zus 
die zich verdiepte zich in de antroposofie 
van Rudolf Steiner. Het is alsof we nu in 
een medisch model leven waarin alleen 
medicatie helpt, maar ik heb ook altijd het 
andere, ‘alternatieve’ aspect van het leven 
meegekregen. Het belang van voeding, be-
weging, innerlijke rust, …

Die interesse heb ik rond m’n 18de 
uitgeschakeld, toen ik volop voor het arties-
tenleven ging, maar een jaar of 12 later, na 
m’n ‘pensioen’ bij tv, is ze veel sterker terug-
gekomen. Het is een interesse in wat velen 
een ‘alternatieve benadering’ zullen noemen, 
maar wat ikzelf een ‘eeuwenoude benade-
ring’ noem. Toch ben ik ook iemand die de 
brug wil bouwen naar de medische wereld. 
Tijdens m’n opleiding psychologie heb ik 
gemerkt dat onze Westerse benadering heel 
goed is in diagnoses stellen. Eerder had ik 
tijdens mijn zoektocht in het spirituele en 
mijn opleidingen in onder andere yoga ook 
al heel veel technieken voor zelfontwikke-
ling ontdekt en die zet ik ook nog steeds in 
tijdens therapiesessies. Nu komen voor mij 
dus al die aspecten samen en dat is heel fijn.

Is yoga voor iedereen?

Ik denk van niet, nee. Ik ben zelf gehuwd 
met iemand die eigenlijk niet geïnteresseerd 
is in yoga en we houden dat al 30 jaar prima 

vol (lacht). Toch merk ik te-
genwoordig aan hem en aan 
andere mensen dat ze ook 
nood hebben aan wat ik uit-
draag of belichaam. Mensen 
pikken dat blijkbaar toch op.

Als samenleving maken we 
trouwens enorme vooruit-
gang. In Amerika was dat al 
langer aan de gang. Daar is 
het bijna normaal dat je een 
coach of therapeut hebt die 
je helpt om te resetten of om 
de zaken eens van een ande-
re hoek te bekijken. Onze 
zoon doet yoga voor z’n rug 
en zijn vriendin mediteert. 
Twintigers en dertigers staan 
daar tegenwoordig echt voor 
open.

Dat wat sommige mensen 
zoeken in drank, drugs, te 
hard werken, shoppen … 
die manieren om te ont-
snappen, die vind je op een 

gezonde manier in meditatie en dat heb 
ik ook kunnen bewijzen met mijn scriptie. 
Ik heb in samenwerking met een labo een 
stoelgang- en urineonderzoek gedaan bij 
60 mensen om de effecten van meditatie 
na te gaan. Die mensen hebben een volle-
dige meditatieopleiding doorlopen en uit 
de resultaten kwam onder andere dat hun 
dopamineniveau daarna significant ver-
hoogd was. Dopamine is het hormoon dat 
zorgt voor een diepe vervulling, een gevoel 
van geluk en tevredenheid. Ik was daar zo 
blij mee, want dat was wat ik allang dacht, 
maar ik had het nog niet kunnen aantonen.

Een van de proefpersonen zei me toen 
trouwens dat ze had verwacht dat de me-
ditatieopleiding heel zacht zou zijn, maar 
dat het tegenovergestelde gebleken was. 
Meditatie is dan ook een proces waardoor 
heel wat dingen plots aan het licht kun-
nen komen. Het is dus niet altijd meteen 
ontspannend. Mensen die heel opgefokt 
in het leven staan, beginnen bij een eer-
ste meditatie bijvoorbeeld te trillen of ze 
winden zich op, doordat er zoveel spanning 
ontlaadt. Het is een boeiende weg om daar 
een comfort in te vinden.

Ervaar jij soms nog boosheid of andere 
negatieve gevoelens?

Het gaat beter dan vroeger. Als ik bedenk 
hoelang ik vroeger in zaken kon blijven 
hangen, dan kan ik nu echt wel zeggen dat 
die tijd veel korter is. Bovendien oordeel 
ik ook niet meer over mezelf als ik toch 
eens wat langer bij dingen blijf stilstaan. 
Als ik verdrietig ben, dan kan ik dat op dat 
moment helemaal toelaten, wat me vervol-
gens de mogelijkheid biedt om het weer los 
te laten. Mijn barometer is of het binnen 
20 minuten opgelost is of niet. Indien niet, 
dan moet ik m’n huiswerk maken, want dan 
betekent het dat het gevoel ouder is dan die 
bepaalde ervaring. Ik weet dat de ervaring 
veel korter wordt, als ik de pijn die eronder 
zit, kan eren.

Ben jij een religieuze vrouw?

Als ik mag kiezen tussen ‘religieus’ en ‘spiri-
tueel’, dan kies ik liever voor het laatste. Ik 
heb wel heel veel respect voor religie, wat 
letterlijk betekent ‘herverbinden’. Ik ken 
het katholieke verhaal, maar via yoga ook 
de hindoetradities, boeddhisme, enzovoort 
en ik vind eigenlijk al die rituelen en visies 
interessant. Er zijn verschillende wegen 
naar het goddelijke, wat dat dan ook mag 
zijn en ik heb respect voor al die wegen. 
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VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

ZE ZIJN ER WEER: 

DE NIEUWE WONINGEN!

WEES ER SNEL BIJ!

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

Daarom heb ik het album Beyond religion 
gemaakt, want ‘beyond’ al die stromingen 
ontmoeten wij elkaar.

Hoe hebben jullie het voorbije jaar erva-
ren?

Ik heb die eerste maanden in de pande-
mie heel hard gewerkt. Via allerlei media 
kreeg ik de vraag om te helpen, maar men 
wilde vooral quick f ixes, terwijl innerlijke 
rust en groei natuurlijk om een levensstijl 
gaan. Toch heb ik geprobeerd om zoveel 
mogelijk mee te werken, omdat ik ook wel 
die zaadjes wilde planten.

Ik heb me wel zorgen gemaakt over het 
geluid in vele media. Ik heb dan ook een 
reeks opgestart, Het moreel kompas, waarin 
we gaan kijken of de algemene benadering 
niet te eenzijdig is en of er wel voldoende 
wordt afgestemd tussen de verschillende 
visies. Begrijp me niet verkeerd, ik heb alle 
begrip voor de paniek die ontstaan is. An-
derzijds, er zijn al veel langer allerlei zaken 
aan de hand in onze maatschappij en we 
gaan wellicht naar een nieuw samenle-
vingsmodel. Wat zal dat model dan zijn? 

Zullen we met z’n allen in ons meester-
schap kunnen staan of blijven we leven met 
beperkingen, van welke aard dan ook? Een 
boeiende denkoefening! Voor mij is ook 
dat evolutie: toekijken op authenticiteit en 
waarachtigheid.

In feite is ‘corona’ de ‘kroon’ op je werk van 
zelfontwikkeling: kun je omgaan met het 
vergankelijke, het tijdelijke? Ga je in je 
kracht staan en vertrouw je dat altijd het 
juiste gebeurt? Leef je ‘alsof het je laatste 
dag is’? Want zo ja, dan breng je heel veel 
kwaliteit in je leven.

Weet jij wat je doel in het leven is?

Voor mij is dat makkelijk, ja. Het zijn vier 
woorden: “Licht zijn niets meer”. Puur licht, 
verlichting, niet zwaarmoedig dus. Ik ben 
nogal een doener en voor mij is het dus 
belangrijk dat ik ook dat vrouwelijke aspect 
van het ‘zijn’ bewaak. Als je niets meer bent, 
dan ben je eigenlijk alles - in leegte zijn en 
daar vervulling vinden. Het ‘meer’, ten slotte, 
is voor mij in die hoogste trillingen leven: 
verlichting, vrede, dankbaarheid, liefde. Nu 
ben ik nog veel bezig met mijn missie, met 

mensen inspireren, met schenken, maar 
misschien ben ik daar op een dag mee klaar? 
Wie weet! Kluizenaar zijn lijkt me dan een 
leuk bestaan, … maar eerst moet ik nog heel 
veel ‘zijn’ en wil ik bijdragen aan een plek 
waar mensen kunnen thuiskomen.

Op een toegankelijke manier kennisma-
ken met yoga? Neem een kijkje op het 
Youtubekanaal van Ingeborg, ‘Ingeborg 
TM Sergeant’.

Meer info: ingeborg.ws - Instagram: in-
geborgtmsergeant

• Joyce Verschueren - Foto’s: met dank aan Die-
ter Bacquaert

Maak je graag kans op een gratis exem-
plaar van Ingeborgs boek Het effect van 
meditatie? 

Laat ons weten waarom jij het boek ver-
dient via redactie@mensenzijnmedia.be. 
Winnaars worden persoonlijk verwittigd.
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Wellnessvakanties & 
gezondheidsreizen

Ach hoe heerlijk toch! Je laten pamperen onder de deskundige en zachte handen van de masseur of masseuse. Zalig de tijd nemen 
om je te herbronnen, zowel fysiek als mentaal. De ene staat te popelen om zich te laten verwennen, de andere stelt dat dan liever 
wat uit. Toch heeft de wellnesssector er alles aan gedaan om je spa-ervaring zo veilig mogelijk te laten verlopen. Sowieso had deze 
sector al bijzonder hoge hygiënestandaarden. Een wellnessreis behoort dus zeker tot de mogelijkheden. Sommige hotels passen 

hun aanbod zelfs aan aan de huidige situatie.

Zo heeft het medische kuuroord SHA 
Wellness Clinic (Altea, Spanje) een 
post-COVID-programma ontwikkeld. 
Naar schatting hebben een 20% van de 
COVID-patiënten nog lang last van 
symptomen, zelfs na hun herstel. Veel-
al zijn hun symptomen vermoeidheid, 
hoofdpijn, spierzwakte of slaapproblemen. 
De therapie wordt gepersonaliseerd, een 
actieplan wordt bepaald, van voeding tot 
lichaamsbeweging, inclusief de geschiktste 
behandelingen. Zo wordt de kracht van de 
patiënt hersteld en kan hij of zij weer volop 
van het leven genieten. Dit luxedesignresort 
met schitterend uitzicht, gelegen in een na-
tuurpark, heeft een spalandschap van maar 
liefst 6000m². Uiteraard kan je hier terecht 
voor heel wat meer behandelingen in de spa 
en ontspanning via yoga of tai chilessen.

Ook dichter bij huis kan je genieten van een 
deugddoende sauna of massage. Zo hebben 
bijvoorbeeld de Thermae van Grimbergen 
en Boefort hun aanbod aangepast aan de 
huidige COVID-maatregelen (ik schrijf dit 
begin mei). Je kan er overnachten en ge-
nieten van een ontspannende massage in 
het schoonheidsinstituut. Nu de publieke 
thermen gesloten zijn, werden deze ruimtes 
tijdelijk omgebouwd tot unieke privésau-
na’s.

Natuurlijk is er ook een bijzonder ruim 
aanbod kuur- en gezondheidsreizen. 
Medische kuurprogramma’s richten zich 
op de behandeling van reumatische aan-
doeningen, luchtwegproblemen, rugpijn, 
huidproblemen, … Andere oorden zijn 
dan weer gespecialiseerd in het afslanken, 

detoxen, of zelfs het stoppen met roken. 
Of je wil gewoon helemaal relaxen tijdens 
een wellnessreis of -weekendje met sauna, 
whirlpool, Turks stoombad of stoom-
douche. Bij ayurveda word je verwend 
met kruidenbaden, hete baden, zachte 
lichaamsmassages en gezonde voeding, 
veelal toegepast in India en Sri Lanka. Een 
gezondheidsreis is ook echt vakantie: vele 
kuuroorden zijn prachtig gelegen aan zee 
of in de heuvels en bossen.

#winkelhier #treiskoffertje

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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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%
grote binnen- en 

buitenrommelmarkt 

Sjacherevents organiseert

grote binnen- en 
buitenrommelmarkt 

zaterdag 12 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

U woont in een voormalig hotel op wandelafstand 
van de levendige dorpskern van Aartselaar. 

U geniet van:
• Mooie en uitzonderlijk ruime kamers. 
• Eén- of tweepersoonskamers.
• Een gezellige cafetaria met terras en mooie 

binnentuin.
• Een warme en vriendelijke sfeer met een 

verscheidenheid aan activiteiten.

Woonzorgcampus voor 
zowel de actieve als 
zorgbehoevende senior

Woonzorgcampus

Zonnewende Meer info en foto’s:
www.wzczonnewende.be 
Tel 03 870 55 70 - info@wzczonnewende.be
Boomsesteenweg 15, 2630 Aartselaar

verscheidenheid aan activiteiten.

Kijkdagenvoor verhuur op afspraak
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 puinhoop 5 tijdsmaat 10 lof 11 knaagdier 12 rigoureus 
15 geheel 17 onlangs 18 broer van Mozes 19 hiel 20 gravin 

van Holland 21 niet in werking 23 dal 25 overvloed 27 troef-
kaart 28 teer 29 oplettend 32 winterse neerslag 34 cachot

35 deel v.e. geweer 36 op de wijze van 38 lengtemaat 39 pl. 
in Gelderland 41 imitatie 43 afvallige 45 verfrissing 46 naald-

boom 47 buitenlijn 48 verslag 

Verticaal
1 grove vijl 2 dichtregel 3 vlaktemaat 4 vergeving 6 bedekte 

spot 7 vochtig 8 staat in Amerika 9 vertaler 13 vogelspin 
14 kraaiachtige vogel 15 bindmiddel 16 geologie 20 geen 

uitgezonderd 22 zuigspeen 24 Europeaan 26 watering 
30 rondtrekkende steppebewoner 31 eetlust 32 onderhuids 
vet 33 epiloog 36 in het jaar 37 openbare functie 39 vulkaan 

op Sicilië 40 delfstof 42 deel v.e. korenhalm 44 moment

Maak kans op een gratis exem-
plaar van De stille kracht van 
thee
“Thee is een manier van ademen en genieten, een 
fijngevoeligheid van subtiele smaken. Het lekkerste 
kopje thee is met zorg, aandacht en liefde bereid en 
geschonken, ‘t liefst met vrienden gedronken.” Thee 
is ongetwijfeld de populairste drank ter wereld, met de 
langste en rijkste geschiedenis. Achter elk kopje thee 
schuilt 5000 jaar theecultuur! Ann Vansteenkiste, de 
eerste theesommelier van de Benelux, neemt je mee 
naar de boeiende wereld van de thee. Ontdek alles over 
de vele soorten thee, het productieproces, de theece-
remonies, de heilzame werking van thee en leer hoe 
je thee kunt zetten, welke pot en welk water je het 
beste gebruikt, hoe je thee het beste bewaart en hoe 
je je eigen theeritueel kan starten. De prachtige foto’s 
voeren je mee naar exotische landen waar de theecul-
tuur hoogtij viert.

Maak je graag kans op een gratis exemplaar van De 
stille kracht van thee? 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 ge-
loot op 28 juni.
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www.puzzelpro.nl©
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

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
avond in de week

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

 Ramen en deuren in pvc, aluminium en hout
 Binnenhuisinrichting: laminaat, binnendeuren,
 valse pfafonds
 Service aan doe-het-zelvers: 
 wij zagen, frezen en schaven volgens uw plan!
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

Bosch Car Service autobedrijven moeten voldoen aan strikte kwaliteitseisen. 
Alle monteurs zijn verplicht om jaarlijks technische trainingen van Bosch te 
volgen. Daardoor weten onze monteurs altijd precies hoe ze een reparatie of 
onderhoud moeten uitvoeren.

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28
nieuwe badkamers en keukens

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
26 27
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De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28
nieuwe badkamers en keukens

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
26 27



schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!
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P O R T R E T

... van een uur KUNST
Ik ben absoluut niet het type dat de coronatijd wil verheerlijken, want daarvoor heb ik te veel gemist: bioscoop- en theaterbezoekjes, 
ontmoetingen met vrienden en familieleden, ongedwongen flaneren in winkelstraten en warme knuffels, om maar enkele voor-

beelden te geven.

En toch ...! Ook ik haalde uit deze periode iets positiefs. Ik werd namelijk als een magneet naar musea en tentoonstellingen getrokken, 
toen daar in bepaalde periodes weer volk naartoe mocht. Niet dat ik in normale tijden geen museum bezocht, maar dat gebeurde dan 
meestal in andere oorden, omdat ik meende hier toch alles al gezien te hebben. Bovendien werden er verscheidene aantrekkelijke 

initiatieven op touw gezet of lokten de musea en de tijdelijke tentoonstellingen me via de sociale media.

Deze bezoeken zorgden telkens voor de 
nodige ontspanning en lieten me even ont-
snappen aan de druk. Na ‘je moet er echt 
naartoe’, ‘Annie, dit is iets voor jou’, ‘uniek’, 
‘niet te missen’ ... te hebben gelezen op Fa-
cebook, werd ik op het spoor gezet van ‘Het 
Kunstuur’ in de Heilige Geestkapel en het 
Heilige Geesthuis in Mechelen.

Na een korte aarzeling besloot ik te reserve-
ren, maar het was balen toen ik ontdekte dat 
alle voorstellingen uitverkocht waren. On-
dertussen was ik immers al duchtig op zoek 
gegaan naar meer informatie en dat had er-
voor gezorgd dat ik er echt begon naar uit te 
kijken. Gelukkig kondigde zich wat later het 
2de Kunstuur aan en zonder tijd te verliezen, 
reserveerde ik daarvoor. 1ste Kunstuur? 2de 

Kunstuur? Het kwam me wat vreemd over, 
maar dat werd later wel duidelijk.

Op een kille dag trokken we dus naar Me-
chelen vol blijde verwachting. We mochten 
maar met een klein aantal aanwezigen bin-
nen, allemaal met mondmasker uiteraard. In 
de ontvangruimte hingen foto’s van Vlaamse 
schilders, allemaal ongeveer uit dezelfde pe-
riode. Een vriendelijke jongedame gaf ons 
uitleg over het verloop van het bezoek. We 
mochten als we dat wensten een stoeltje 
meenemen, wat ik dan ook gedaan heb.

Stipt op het afgesproken uur ging de deur 
naar de eerste donkere ruimte open. De stilte 
was te snijden tot Bart Somers, burgemeester 
van Mechelen voor ons verscheen als holo-
gram en ons welkom heette. Er lichtte ook 
een schilderij ‘Kaai in Mechelen’ van Anna 
Boch op en Bart lichtte toe waarom hij voor 
dat schilderij had gekozen, wat het verband 
was tussen hem en het werk.

Na Bart verschenen achtereenvolgens nog 
vele andere bekende mensen als hologram 
om ons te wijzen op hun connectie met een 
bepaald werk en om er wat meer over te 
vertellen. Zo zagen we o.a. Els Dottermans, 
Élodie Ouédraogo, Dirk De Wachter, Mark 
Uytterhoeven en Arno. Het verhaal van de 
ene was al relevanter dan dat van de andere, 
maar dat deed niets af aan de meerwaarde 
ervan. Ze zorgden ervoor dat we niet an-
ders konden dan heel nauwlettend naar de 
werken te kijken, soms ook er op een andere 
manier naar te kijken en af en toe toverden 
ze ook een glimlach op de lippen. Ook het 

feit dat er telkens in de donkere ruimte één 
kunstwerk werd opgelicht en dat op de ach-
tergrond muzikale pareltjes te horen waren 
van Dirk Brossé, zorgde ervoor dat geen 
enkele penseelstreek aan je ogen ontsnapte.

Na twee ruimten op deze manier te hebben 
doorlopen, kwamen we ten slotte in de kapel, 
een grotere ruimte met wederom schitteren-
de schilderijen. Deze keer was de prachtige 
stem van Jo De Meyere onze gids.

Precies een uur later was het afgelopen. Na 
een uur te hebben gekeken naar werken van 
o.a. Frits Van den Berghe, Floris Jespers, 
James Ensor, Rik Wouters, Albert Servaes , 
Jean Brusselmans, ... voelde ik mij verwend. 
Sommige werken had ik anders wellicht 
nooit kunnen aanschouwen. Om er eentje in 
het bijzonder te noemen: ‘Het hanengevecht 
in Vlaanderen’ van Emile Claus, het laatste 
werk waarmee we konden kennismaken, was 
echt de kers op de taart.

Na de hele voorstelling van juist één uur ging 
ik met een overvloed aan indrukken buiten 
en had ik wel even tijd nodig om alles te 
verwerken. Gelukkig heb ik ook de prachtige 
brochure gekocht (tegen een zeer democra-
tische prijs) en kan ik nu nog altijd van de 
getoonde werken genieten.

Als er nog een 3de Kunstuur komt, zal ik 
zeker geen seconde wachten om te reser-
veren.

• Annie Poelmans
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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

Uitvalsels
“Intussen zat heer Bommel in zijn studeerkamer 
met een leerzaam boek op de buik. Hij had het 
ter hand genomen, omdat hij innerlijk geplaagd 

werd door onvoldane gevoelens, terwijl buiten de 
regen tegen de ramen kletterde. Het is dan ook te 
begrijpen, dat hij de ogen gesloten had om zich 

beter te concentreren.”

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

• Het subliemste plezier is het plezier dat je de anderen be-
zorgt.
Jean de La Bruyère

• Vertel je volk de waarheid en het land is veilig.
Abraham Lincoln

• Skiën is voor mensen die thuis hun been niet willen breken.
John M. Wagner

• Voor mij is een job een schending van je privacy.
Danny McGoorty

• “Oh God, ik ben net verkracht door een politicus!”
“Hoe weet je dat het een politicus was?”
“Ik moest alles zelf doen!”
Myler McGrath

• Mijn knieën lopen op hun laatste benen.
Paul McGrath

• Het probleem bij kaalhoofdigen is dat ze niet weten waar 
hun gezicht ophoudt.
Jason Love

• Mijn computer is vijf jaar oud. Hoeveel is dat in mensenja-
ren? Driehonderdtwintig?
Jason Love

• Jazz: vijf kerels die verschillende liedjes tegelijk spelen.
Steve McGrew

• Ik mag niet klagen, maar soms doe ik het toch.
Joe Walsh

• Vrouwen willen echt wel op tijd zijn. Het is alleen maar dat 
alles zo verdomd vroeg begint.
Sela Ward

• Het is niet aardig om over dikke mensen te praten, maar 
geen nood: ze kunnen je toch niet inhalen.
Marsha Warfield

HUWELIJKSAANZOEK
Een oude meneer bezoekt regelmatig de club voor de 
derde leeftijd en is er verliefd geworden op een wedu-
we. Op een dag trekt hij zijn stoute schoenen aan en 
vraagt haar ten huwelijk. Zij aanvaardt de uitnodiging 
met enthousiasme.

De volgende dag telefoneert hij haar om te zeggen dat 
hij het vervelend vindt dat hij haar de dag ervoor ten 
huwelijk heeft gevraagd, maar niet meer weet of ze ja 
of nee geantwoord heeft.

“Oh!” zegt ze, “Ik ben blij dat je me belt, want ik her-
inner me dat ik ja gezegd heb, maar ik weet niet meer 
tegen wie!”
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1 31/03/21   11:22

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

S E C T I O N A A L P O O R T E N
www.matrixdoors.be

03 843 35 00
S E C T I O N A A L P O O R T E N

www.matrixdoors.be
03 843 35 00S E C T I O N A A L P O O R T E N

www.matrixdoors.be
03 843 35 00
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RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT
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Ouder worden heeft vele voordelen. We zagen nooit de dingen zo helder als nu, mét leesbril weliswaar, 
maar het gevoel zit goed. Wij zijn pro-aging en niet anti-aging. 
Die eerste vijftig jaren waren een leerschool en na alle positieve en negatieve ervaringen weten we heel 
goed wat we willen en nog beter wat we niet willen. 
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Hoe omschrijven jullie de zogenaamde midlifecrisis?

Hélène - “Ik vraag het even aan Google. Ahum, …’een 
midlifecrisis is een emotionele staat van twijfel en onrust 
die zowel bij mannen als bij vrouwen voorkomt. Een per-
soon zou zich oncomfortabel voelen bij de gewaarwording 
dat zijn of haar leven half voorbij is. Het speelt zich af 
ergens tussen vijvendertig en vijftig jaar en men wordt 
geconfronteerd met zin-
gevingsvraagstukken 
waardoor men uit balans 
gebracht wordt’.”

Zijn jullie dan uit ba-
lans?

Ann - “Neen! Waarom 
zouden we ook? Het 
probleem is dat het beeld 
van vijftigplussers in onze 
samenleving nergens op 
lijkt. De spreekwoorde-
lijke druppel waardoor 
we besloten in actie te komen was een reclamecampagne 
van een ouder koppel in een roeibootje, waarvan de vrouw 
- met veel te kort en veel te grijs haar - overboord dreigde 
te vallen. Zelfs mijn ouders van boven de 80 herkennen zich 
niet in dat beeld. Ook vijftigplussers hebben nog zin in het 
leven en willen zich edgy voelen. Intussen hebben we een 
grote community opgebouwd, en we merken dat 50 vaak 
staat voor een nieuwe start. Eindelijk je droom najagen, je 

sexy voelen en genieten van de ‘legenesteuforie’. Dat lijkt 
ons eerder een kick dan een crisis.”

Iets om naar uit te kijken?

Hélène - “Natuurlijk, want ouder worden heeft vele voorde-
len. We zagen nooit de dingen zo helder als nu, mét leesbril 
weliswaar, maar het gevoel zit goed. Wij zijn pro-aging 

en niet anti-aging. Die 
eerste vijftig jaren waren 
een leerschool en na alle 
positieve en negatieve 
ervaringen weten we 
heel goed wat we willen 
en nog beter wat we niet 
willen. Hoge verwach-
tingen vallen weg, we 
laten ons niet meer mee-
voeren en zijn niet meer 
zo snel teleurgesteld als 
iets anders loopt dan, euh 
… verwacht.”

Jullie liggen niet meer wakker over wat anderen van jullie 
denken?

“Absoluut niet! Filosoof Alain de Botton legt dat goed uit 
in zijn boek ‘Statusangst’. Veel te vaak doen we dingen voor 
de mooie ogen van anderen en vinden we het belangrijk 
hoe zij ons zien, wat zij over ons denken. Terwijl we soms 
heel ver van onszelf bezig zijn. Met ouder te worden neemt 

Wifty
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. 

Je merkt het meteen wanneer je met hen spreekt, en eigenlijk merk je het al als je hen nog maar ziet: Hélène Van Herck 
en Ann Lemmens zijn twee zalige, energieke vrouwen die met heel veel zin en gevoel voor humor in het leven staan. 
Die combinatie leidde zo’n zes jaar geleden tot de oprichting van het succesvolle online- & offlineplatform ‘Wifty’ 
voor ‘Women over Fifty’. Ja, Hélène en Ann zijn immers zelfbenoemde midlife-experten en ze zijn vastbesloten om 
de foute beeldvorming omtrent de nieuwe 50-plussers aan te pakken. De dames zitten niet stil, want na het platform 
volgde ook een boek met als titel ‘Midlife KICK’, waarin alle aspecten van het nieuwe ouder worden op speelse wijze 

worden toegelicht. Ouder worden werd plots een stuk aantrekkelijker en dat is mede hun verdienste.

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

Het voordeel van onze levenservaring is 
dat we kunnen kiezen uit verschillende 

manieren om die problemen op te lossen. 
We worden selectiever, kiezen bewust 
voor positieve emoties en maken ons 

minder snel druk en boos.” 
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• TV - Mensen zijn Media - Foto Hélène en 
Ann: © www.wifty.be en www.midlifekick.be

Midlife KICK van Hélène Van Herck 
en Ann Lemmens werd uitgegeven bij 
Manteau en kost 24,99 euro. Wil je 
kans maken op een gratis exemplaar? 
Stuur dan snel een mail met je gegevens 
naar joyce@mensenzijnmedia.be. Win-
naars worden persoonlijk verwittigd.

die statusgevoeligheid af. We zijn niet meer 
angstig of onzeker, we zijn ouder en wijzer.”

Toch willen jullie tegelijk ook rolmodel-
len zijn?

“Onze levensverwachting stijgt. De kin-
deren die nu geboren worden, zouden wel 
eens honderdvijftig jaar kunnen worden. 
Wij zijn dus een 
overgangsgeneratie. 
We zullen het net 
niet meer meema-
ken, maar we voelen 
de bui al hangen en 
ik denk dat als we 
jongeren kunnen 
leren anders naar 
ouderen te kijken, er 
hele mooie dingen 
kunnen gebeuren. Zo 
ben ik bijvoorbeeld 
een echte voorstander 
van mixed genera-
tions, jong en oud 
door elkaar, zowel 
op het werk als privé. 
Crèches en studen-
tenvoorzieningen in 
rusthuizen, ouderen als coaches op het 
werk, … De mogelijkheden zijn eindeloos 
om veel positiever over ouder worden te 
denken.”

Dit boek is niet jullie eerste wapenfeit, 
ook jullie platform bleek een schot in de 
roos?

Ann - “Niemand wist raad met vijftig-
plusvrouwen. Cijfermatig waren ze een 
afknapper van jewelste voor media, adver-
teerders, werkgevers, politici, modemakers 
én machomannen. Het leek ons hoog tijd 
om een duidelijk beeld te schetsen. Met 
heel veel zin, passie én humor lanceerden 
we in 2013 het digitale platform Wifty, een 
online- en offline-vijftigpluscommunity als 
statement tegen alle vooroordelen, foute 
beeldvorming en misvattingen omtrent 
ouder worden. Wifty bleek inderdaad een 
schot in de roos, het is uitgegroeid tot een 
fenomeen, we organiseren party’s, lezingen, 
menopauzefeestjes, …”

Jullie positieve denken zou bovendien 
goed zijn voor de gezondheid van het 
hart? 

“Dat klopt! De universiteit van Illinois 
in de Verenigde Staten onderzocht en 
volgde meer dan 5000 volwassenen. Ze 

beantwoordden vragen over hun fysieke en 
mentale gezondheid en over hun optimisme 
en pessimisme. Ook hun cholesterol, bloed-
druk en BMI werden in kaart gebracht. Er 
bleek een duidelijk verband tussen een 
positieve houding en de gezondheid van 
hun hart. Mensen die pessimistische in het 
leven staan, hebben twee keer meer kans om 
een cardiovasculaire aandoening te krijgen 

dan optimistische 
mensen.”

Is er ook hoop voor 
de pessimisten?

“Uit verschillende 
studies blijkt dat er 
een leeftijdsgebonden 
positiviteitseffect be-
staat. Jongere mensen 
worden meer beïn-
vloed door negatief 
nieuws en negatieve 
gebeurtenissen dan 
ouderen. Vijftigplus-
sers focussen zich 
meer op positieve 
informatie en ver-
werken emotionele 

gebeurtenissen op een andere manier dan 
jongeren. Dat heeft in de eerste plaats met 
ervaring te maken, maar het is ook het 
gevolg van cognitieve of neurologische 
achteruitgang.”

Dat klinkt minder goed?

“Ach, het is een feit dat onze hersenen 
met de jaren vertragen en ons geheugen 
afneemt, maar ons vermogen om emoties 
te verwerken en oplossingen te zoeken 
behouden we. Het voordeel van onze le-
venservaring is dat we kunnen kiezen uit 
verschillende manieren om die problemen 
op te lossen. We worden selectiever, kiezen 
bewust voor positieve emoties en maken 
ons minder snel druk en boos.” 

Je pleit ook voor een FART-therapy ofte 
Fabulous Aging Reset Therapy?

“De idee is simpel: je neemt even de tijd om 
stil te staan bij alle frustraties en negatieve 
ervaringen van de afgelopen vijftig jaar. Of 
dat nu een scheiding is, een fout gelopen 
liefdesrelatie, een ontslag of een teleurstel-
lende carrière, het afscheid van een dierbaar 
iemand of een ziekte die je hebt moeten 
aanvaarden. Evengoed sta je stil bij alle po-
sitieve ervaringen, om dan alles een plaats 
te geven en ballast overboord te gooien en 

los te laten. Samen met de FART-thera-
peut doe je een mind reset, zodat je klaar 
bent om fabulous ouder te worden. Klinkt 
goed, niet?”

‘Fart’ is het Engelse woord voor ‘scheet’ en 
roept dus niet meteen de beste associaties 
op, maar het is wel duidelijk dat jullie een 
pleidooi houden voor meer deugnieterij?

Ann - “Kijk, er is maar één ding zeker in 
het leven en dat is dat we allemaal sterven. 
Je kunt dus maar beker zoveel mogelijk ple-
zier maken onderweg. De kinderen zijn de 
deur uit, die voorbeeldrol heeft lang genoeg 
geduurd, en je kleinkinderen verdienen een 
deugniet-grootouder. Zeg nu zelf, een dag 
niet gelachen is een verloren dag. Je ziet er 
niet alleen jonger uit als je lacht, het boost 
je immuunsysteem en verjaagt de stress. 
Kinderen lachen en giechelen meer dan 
vierhonderd keer per dag, volwassenen 
soms maar vijf tot vijftien keer per dag. 
Carrière maken, kinderen opvoeden, een 
goede relatie in stand houden, mooi, fit en 
gezond blijven … Waren we niet te streng 
en te veeleisend voor onszelf de voorbije 
decennia?”

De vraag stellen, is ze beantwoorden?

“Natuurlijk waren we dat! Vraag is of we 
kunnen loslaten en meer relaxed in het 
leven staan. We hebben die vijftig gehaald, 
wat hebben we nog te bewijzen? We moe-
ten opnieuw zo onbevangen in het leven 
kunnen staan als een kind, als een echte 
deugniet. Pas op, dit betekent niet dat we 
blind moeten of kunnen zijn voor miserie 
bij onszelf en bij anderen, maar je kunt alles 
op twee of zelfs meerdere manieren bekij-
ken. Ouder worden hoeft niet synoniem te 
zijn voor aftakelen. Er is geen gedrag dat 
bij een bepaalde leeftijd hoort. Het is nu 
zomer, het ideale seizoen om de deugniet 
in je wakker te maken en wees gerust: hij is 
er nog steeds hoor! Kijk maar eens, daarzo!”
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

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

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

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.

OPENDEUR
RESIDENTIE
GONTHIER
KONTICH

ENERGIEZUINIGE 
NIEUWBOUW 

APPARTEMENTEN

12 juni
enkel op afspraak

www.coprimmo.be
info@coprimmo.be
03 449 49 77

Coprimmo Kontich
Antwerpsesteenweg 11A
2550 Kontich

Residentie Gonthier
Hoek Antwerpsesteenweg
& Koningin Astridlaan

6% BTW 
mogelijk

Contacteer ons voor de 
voorwaarden.

OPLEVERING
zomer 2021

Ruime appartementen met 
terras en parking.

LAATSTE UNITS
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Bouw kleuterschool
AARTSELAAR – Er is nogal wat commotie ontstaan omtrent 
de bouw van de kleuterschool in de wijk Buerstede. Omdat het 
ingediende dossier onvolledig was, werd het dossier onontvanke-
lijk verklaard. Het gemeentebestuur mag zijn huiswerk opnieuw 
maken. Wellicht zal deze nalatigheid geen gevolgen hebben voor 
de bouwwerken, die na de bouwvakantie, in augustus zullen star-
ten. Verwacht wordt dat deze nieuwe kleuterschool haar deuren 
op 1 september 2022 zal kunnen openen, zoals oorspronkelijk 
gepland.          FM

Bollekesfeesten
ANTWERPEN – De traditionele Bollekesfeesten in augus-
tus worden voor alle veiligheid uitgesteld naar het weekend 
van 17, 18 en 19 september op diverse locaties in het centrum 
van Antwerpen. Op zondag 19 september is het ook Autoloze 
Zondag, zodat het veilig flaneren is in het centrum. Wanneer het 
gedetailleerde programma bekend is, zullen wij het uitgebreid 
toelichten.         FM

Bushaltes verdwijnen
VLAANDEREN – Samen met de belbus zal zowat 20 procent 
(1 op 5) van de bushaltes in Vlaanderen verdwijnen. Het volle-
dige bustraject wordt hertekend met voorrang aan stopplaatsen 
gelegen nabij treinstations, ziekenhuizen, scholen, winkelcentra, 
cultuur- en bedrijvencentra. De regering hoopt dit project in juni 
2022 te kunnen starten.        FM

Dansers gezocht
ANTWERPEN – De Antwerpse Dierentuin brengt volgend 
jaar tijdens de paasvakantie opnieuw een musical in haar grote 
zaal. Over de inhoud is nog niet veel bekend. Wel bekend is dat 
er dansers gezocht worden. Wie 16 jaar of ouder is en interesse 
heeft, kan meer inlichtingen bekomen op het secretariaat van de 
Dierentuin, tel. 03 224 89 10.      FM

Muzikale wandeling
BERCHEM – Op zaterdag 19 en zondag 20 juni heeft op de 
Wolvenberg (kruispunt Mechelsebrug en Binnensingel) ‘Roedel’ 
plaats, dat is een muzikale wandeling. Een gids neemt een groep 
deelnemers op sleeptouw terwijl hij uitweidt over historische en 
ecologische aspecten van het natuurgebied. Vier zangers zorgen 
voor muzikale omlijsting.        FM

Deelname: 6 euro - Info: ccbe.be 

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.      FM 

Kaarten zijn te bestellen via event-tickets.be.

Geveltuinen
HOBOKEN – Het district wordt groener met de aanleg van 
25 geveltuinen aan de Lageweg. Geveltuinen zorgen voor een 
aangenamere leefomgeving en een verbetering van het klimaat 
en de luchtkwaliteit. Leerlingen van het ‘Aanloop Traject’ Don 
Bosco halen in juni een of twee stoepstenen uit de grond voor de 
woning van elke deelnemer aan de Lageweg. Het district zorgt 
voor plantmateriaal, potgrond en een afboording. De bewoners 
zijn daarna zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van hun 
geveltuin.          FM 

Info: 03 338 30 19 

Kinderboerderij kan opnieuw 
starten
WILRIJK – De rechtbank heeft stad Antwerpen in het gelijk 
gesteld in haar proces tegen de vorige uitbater van de stadboer-
derij. Door de opnieuw gunstige uitspraak maakt de stad nu volop 
werk van de zoektocht naar een nieuwe uitbater voor de site zodat 
de kinderboerderij snel weer kan opgestart worden. Kandidaten 
kunnen zich aanmelden bij het stadsbestuur bij schepen Tom 
Meeuws.           FM

Info: joos.vangoethem@antwerpen.be 

Kofferbakverkoop 
AARTSELAAR – Op zondag 20 juni heeft van 13.30 tot 
16.30 uur op de parking van CC Aambeeld en de speelplaats 
Gemeentelijke Basisschool Cade (della Faillelaan 34) een 
kofferbakverkoop plaats met tweedehandsbaby- en kinderkle-
dij, speelgoed en babyspullen. Het is een organisatie van de 
Gezinsbond.          FM

Info: aartselaar.gezinsbond.be 

Groot zeilfeest
ANTWERPEN – Van 22 tot 25 juli 2022 is Antwerpen opnieuw 
de gaststad voor de Tall Ships Races. Bijna alle grote kathedralen 
van de zee worden op de afspraak verwacht aan de Scheldekaaien 
en -dokken. Er zullen verschillende activiteiten gepland wor-
den om deze grote zeilparade te bezoeken. De vorige editie in 
2016 lokte meer dan 500.000 bezoekers om het schouwspel bij te 
wonen en te beleven. De Antwerpse rederij Flandria - die in 2022 
precies 100 jaar bestaat - plant met een nieuw, elektrisch schip 
rondvaarten langs de meer dan 100 enorme zeilschepen.      FM

Info: tallships.antwerpen.be 
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KOOPT

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19
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Biokapsalon-verelax.be

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

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

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

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

i m m o
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

a l l e r l e i

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 L 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 18 juni 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 HUUR NIEUWPOORT ZEEDIJK: modern app., 1 slpkr, tot 5 pers., 
4de verd. (met lift), prachtig zeezicht, zomer €650/week, 03 449 94 66.

• Te huur: opslagruimte ca 35 m2. Gelegen op 15 min van Antw-centrum. 
Vlakbij afrit E17 Haasdonk. Droog en vorstvrij. Ideaal voor opslag goede-
ren. Gsm 0486 44 52 64.

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

C O N T A C T E N

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

• HONDENOPVANG - warm familiaal en liefdevolle nest, grote 
afgemaakte tuin, goede verzorging, Aartselaar, 03 888 56 96.    (o)

• We zoeken een nieuwe terreinman voor het dagelijks onderhoud van 
onze terreinen tijdens ons zomerseizoen. Interesse? Reageren kan via 
sorgvliet@gmail.com.

• LERAAR GEEFT BIJLES GESCHIEDENIS LATIJN GRIEKS NEDER-
LANDS EN LEREN STUDEREN - SMS OF BEL: 0484 41 96 33.

• GEZOCHT: tuinman 1 of 2 dagen per week in Wilrijk. Onderhoud van tuin 
rond villa bij particulier, tel. 03 827 08 20.

P l aa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !
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b o e k e n f o y e r

• Roland Bergeys

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

De souffleur
- Diane Broeckhoven -

‘Terwijl de regen zachtjes tegen de ramen tikt, fluistert ‘De souffleur’ mij de laatste correcties in’, maakte Diane Broeckhoven 
ons in februari bekend. Het is een mooi, warm boek geworden over gevoelige, herkenbare thema’s in een levensecht verhaal. Een 

feestboek tevens, haar vijfenveertigste ter gelegenheid van haar vijfenzeventigste verjaardag.

Je weet al vlug dat je ‘De souffleur’ zal 
koesteren, de sfeervolle cover en de fluister-
zachte titel waarin mysterie schuilt, nodigen 
je daartoe uit.

‘Ik hou van verhalen maken’, vertelde de 
auteur, ‘met het verhalen kun je de gewo-
ne werkelijkheid een beetje over zichzelf 
uittillen. Ik kwam een aantal jaren geleden 
een jeugdkennis tegen met wie ik toen een 
prettige, fijne band had. Ik keek uit naar het 
vervolg en dat viel eigenlijk 
voor allebei erg tegen. Het 
leven heeft dan iets met je 
gedaan, en herinneringen 
hebben iets met je gedaan. 
Dat heeft zich dan als een 
idee in mijn hoofd genesteld 
tot ik wist: dit verhaal ga ik 
ervan maken.’

Iedere mens is op zoek naar 
genegenheid in het leven, en 
die zoektocht met onvermij-
delijke obstakels beschrijft 
Diane Broeckhoven met 
spanning en hier en daar 
wat humor. Reeds na enkele bladzijden 
zit je ook mee in de denkwereld van het 
hoofdpersonage en wil je weten hoe het 
haar vergaat, of vergaan is.

Het verhaal gaat over Susanne. Susanne 
is zesenzestig en haalt de frontpagina van 
‘De Gemeentebode’ met de hoogste zon-
nebloem van de tuinwijk. 282 cm hoog is 
ze om precies te zijn, en ze is er heel fier op. 
Enkele dagen later vindt ze op haar deur-
mat een kaartje met de zonnebloemen van 
V. van Gogh. Een fragmentje ...

‘Op de voorkant is haar naam in beveri-
ge drukletters geschreven, waaruit eerder 
kwetsbaarheid dan autoriteit spreekt. Geen 
postzegel. Geen afzender. Ze schuift een 
vierkante kaart met de zonnebloemen van 
V. van Gogh uit de envelop en glimlacht 
om wat waarschijnlijk een late felicitatie op 
haar succesje is. Ze vouwt de kaart open 
en leest: ‘Soms fluister ik je naam nog, Su- 
sanne. Na al die jaren zou je me gelukkig 
maken met een telefoontje.’

In enkele regels tekent 
Diane Broeckhoven karak-
ters en slaagt ze erin om 
de lezer te intrigeren. Haar 
stijl is vlot, haar taal zuiver. 
Susanne belt het telefoon-
nummer op dat op het 
kaartje staat en ze herkent 
de stem. Op haar zestien 
werd ze door haar vader ge-
vraagd als regieassistente van 
zijn toneelgroep, ze zou de 
wereld van het amateurthe-
ater leren kennen en het zou 
haar helpen om bepaalde 

spanningen binnen het gezin van zich af 
te zetten. Spanningen waarvoor ze voor-
alsnog geen verklaring had.

Susanne beleeft het verleden opnieuw, leert 
haar overleden zusje kennen, ziet weer hoe 
de aanbeden klasgenoot voor iemand an-
ders kiest én, heel belangrijk: er is Onno, de 
souffleur - even onzichtbaar als onmisbaar 
in zijn hokje onder het podium, stelt hij 
zelf. Hij maakte haar zo breekbaar als het 
Glazen Speelgoed uit het stuk van Tennes-
see Williams dat ze opvoerden. Nu wil ze 

Onno weer opzoeken. Hij is hoogbejaard 
en woont in Huis Parkzicht.

In ‘De souffleur’ droom je weg in theater- 
sferen van vroeger. De roman is krachtig 
en fragiel tegelijkertijd, de auteur belicht er 
relaties in verschillende stadia van het leven 
in en legt vingers op wonden, maar dekt 
ze daarna minzaam toe. Doek, en applaus!

De souffleur - Diane Broeckhoven - uit-
geverij Vrijdag -ISBN: 9789460018435

 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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N a @ p e n

1
7
8 Zomerblues

Blij dat die te korte, donkere dagen voorbij zijn. Genieten 
van de zon. Nu zal het echt niet meer sneeuwen. De zomer 
is er. Na een COVID-winter. En toch horen we in dat 
vreemde liedje van Eddie Cochran (1958): “There ain’t 
no cure for the summertime blues”. Gecoverd door talloze 
artiesten, tot Lana Del Rey in 2012 zelfs een stap verder-
zette met “Summertime Sadness”. Verdriet. Begrijpen we 
dit als een stemmingswisseling? Misschien wel bipolair? 
Een depressieve stoornis? Het blijkt een symptoom van 
de wankele, kwetsbare mens. Vreemd voor wie rechtop 
en zorgeloos door de zee waadt, openstaat voor alles wat 
komt en blij is met de zomer, blij met de winter.

Zelf kan ik me zomerse irritatie voorstellen. De dagen, 
vooral de hete, slepen zich voort. Ze rijgen zich aan el-
kaar en de nachtelijke rustpunten zijn te kort. Het is 
noodzakelijk dat het af en toe rustig is, koel, zonder dat 
beukende zonlicht. Ook de zonnen van Vincent van Gogh 
zijn eerder dreigend en agressief. Die zorgen soms voor 
knock-outs en SAD’s, seizoensafhankelijke depressies 
(seasonal affective disorders). Eén op de tien mensen voelt 
zich frequent verdrietig in de zomer. Ze hebben het ge-
voel dat ze plezier moeten hebben, maar hun depressieve 
symptomen verhinderen dit, wat leidt tot isolatie.

De Amerikaanse psychiater Rowles specialiseerde zich in 
de zomerblues. De zon vermindert de melatonineproduc-
tie in ons lichaam en beïnvloedt de stemming. Wie eraan 
lijdt, slaapt slecht, heeft minder energie en gaat gebukt 
onder de hitte en de verhoogde luchtvochtigheid. Hij is 
angstig, vermijdt drukte, massa’s zweterige lichamen en 
zomerfeesten. Zomerblues zorgt voor stress en vermindert 

het hongergevoel. Bepaald niet dramatisch en bij te sturen 
door jezelf wat te beschermen en te organiseren. Bouw 
wat regelmaat en zelfdiscipline in. Ga agitatie uit de weg. 
There is a cure for the summertime blues.

Zegt Rowles: “Het zit in de familie, vrouwen hebben 4 
keer meer kans op zomerse SAD en dicht bij de evenaar 
wonen verhoogt het risico.” U weegt maar af of u het 
hebt of voelt naderen. Soms durven we toch te denken: 
“Zou de bakker die klaar staat om 1000 sandwiches te 
bakken, dat ook voelen? Of de boer die zijn 5 hectaren 
moet hooien? Huisdokters en psychiaters zoeken telkens 
de gulden middenweg bij een diagnose en een eventuele 
arbeidsonbekwaamheid. Wij hopen dat zij de laatsten zijn 
die de zomerblues aanmoedigen of cultiveren.

Kop op. Breek uit. Wie de dood van een geliefde heeft 
meegemaakt in COVID-omstandigheden zal die sum-
mertime blues relativeren. Hoogleraar Elke Geeraerts, 
verbonden aan enkele Britse en Nederlandse universitei-
ten, pleit voor zelfcontrole, veerkracht en enpowerment 
in onze softe marshmallow-maatschappij. Zij vindt dat 
die attitudes ook in de zorg moeten gepromoot worden. 
Er is nog zoveel te doen, dat het haast onverantwoord 
lijkt, zich te laten afdrijven op zijn eigen klagerige wolkje. 
Mensen die het veel slechter hebben dan u, wachten op uw 
hulp of gewoon een vriendelijk woord. Al dan niet op de 
terrassen of in onze bubbel, zullen wij met geheven glas 
een serenade brengen aan de zomer. Geen blues.

• Marc van Riel

“De beste weken starten op maandag” 

(Peter Nice)
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Het belang van de juiste  
schatting van een eigendom

Hoeveel is mijn eigendom waard en voor 
welke prijs zet ik het te koop? Het is één 
van de eerste en belangrijkste vragen die 
verkopers zich stellen. Sommigen wagen 
zelf een gok of gebruiken een onlinetool, 
anderen schakelen een vastgoedexpert in. De 
juiste vraagprijs zorgt ervoor dat je de hoogst 
mogelijke marktprijs krijgt, maar andersom 
kan een verkeerde schatting ook negatieve 
gevolgen hebben.

Emotionele versus marktwaarde

De meeste eigenaars over- of onderschatten de waarde van hun 
woning. Hier speelt vooral de emotionele waarde een rol. Door er 
zolang gewoond (en gewerkt) te hebben, geef je automatisch ook 
een emotionele waarde aan je woning. Voor de koper speelt die 
emotionele waarde geen rol, die wil alleen de marktwaarde betalen.

Onlineschattingstool

Op het internet kan je zowel gratis als tegen betaling een schat-
tingsverslag laten maken van je woning. De meeste tools gebruiken 
informatie uit een database over panden in de buurt om tot een prijs 

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

te komen. Echter factoren als de afwerkingsgraad en verschillende 
omgevingsfactoren worden niet meegenomen.

Vastgoedexpert

Een vastgoedexpert uit de buurt van je woonst, kijkt naar alle 
aspecten bij het bepalen van de waarde en de daaraan gekoppelde 
verkoopprijs. Toch blijkt uit ons eigen recente onderzoek dat de 
prijzen enorm kunnen verschillen. Sommige makelaars schatten 
te laag, zodat de woning zo snel mogelijk verkocht raakt. Anderen 
beloven juist een (te) hoge verkoopprijs om de klant binnen te 
kunnen halen en dat is niet zonder enig risico. Het risico van een 
te hoge prijs is dat een pand lang te koop staat en dat potentiële 
kopers zich afvragen of er iets mis is met de woning. Kortom een 
correcte prijszetting van een eigendom is de basis om de hoogst 
mogelijke verkoopprijs te bereiken.

Marlien De Vos

Naranjo Decamps

habicom

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

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

Kioskplaats 81-83 · 2660 Hoboken · 03 830 21 12 · info@annikdemey.be ·
DONDERDAG GESLOTEN

ALS JE NU IN ÉÉN KEER 4 VERPAKKINGEN VAN 
DAILIES AQUACOMFORT PLUS 

SPHERE, TORIC OF MULTIFOCAL DAGLENZEN KOOPT, 
KRIJG JE TOT 40 EURO TERUGBETAALD. (ACTIE GELDIG TOT 30/09/’21)
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Reis rond 
de wereld

Dossier: Cruises

Agenda
Waarnaartoe tijdens
de grote vakantie?

Gewikt en 
gewogen

Ongelooflijk maar
Wally - deel 2
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info@dezwaluw.be | Laarstraat 41 | 2840 Reet | T 03 888 78 50

www.fietsendezwaluw.be

116 JAAR

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

1 9 0 5

OPENDEUR
WEEK

MA 25 TOT EN MET 
ZO 31 MAART 10u TOT 17u

COMMUNIE OF GEVIERDE
Kom nu je fiets kiezen

NIEUW
in ons gamma

Elektrische fietsen van het hype merk
MOUSTACHE uitgerust met 
Performance Bosch Motoren

Kom ze nu testen!

ONZE MERKEN 
TREK • RIDLEY • EDDY MERCKX • PINARELLO 

KOGA • KETTLER • NORTA • DUTCH ID • GIANT

HERCULES • GO-CYCLE • AHOOGA • BIKE FUN

PUKY • FRAPPE • MOUSTACHE

Laarstraat 41 | 2840 Reet | T 03 888 78 50

dezwaluw.nv@telenet.be |  www.fietsendezwaluw.be

ZOMER

COLLECTIE

KLEDIJ

Castelli • Sportful 

Vaude

-10%

Kortingen en gratis attentie bij   aankoop van een fiets*

COMMUNIE OF GEVIERDE attentie bij   aankoop van een fiets*

* Actie alleen geldig tijdens de opendeurdagen

ShimanoService
Center

FIETS DE ZOMER IN ...
KOM NU JE FIETS KIEZEN!

TREK - KETTLER - KOGA - MOUSTACHE - NORTA - FLYER - GIANT 

RIDLEY - PINARELLO - FRAPPÉ

WIJ HEBBEN RUIM 800 FIETSEN OP VOORRAAD

CASTELLI - SPORTFUL - VAUDE

WIL JE EEN BIJPASSENDE OUTFIT VOOR OP JE FIETS, 

WIJ HEBBEN HET ALLEMAAL ...

FIETS 

VAN 

HET JAAR

RUIM 
OP VOORRAAD

QUADRIGA CX 10



ons aanbod

✓ Stijlvolle architectuur in een
    nieuw aangelegde parktuin

✓ Ruime 1-, 2- en 3- slaapkamer-
    appartementen

✓ Hoogwaardige afwerking 
    in een kleinschalig gebouw

✓ Parkomgeving

onze troeven

✓ Optimale ligging aan de prestigieuze 
    Prins Boudewijnlaan te Edegem

✓ Ideale bereikbaarheid

✓ Ultiem wooncomfort door lichtrijke
   leefruimtes en grote zonneterrassen

✓ Ook ideaal als investering

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.

Edegem

NU IN 
VERKOOP

LAATSTE
FASE


