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Ingeborg
Sergeant

“Meditatie is 
een gezonde manier 

van ontsnappen.”

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

Toegelaten of verboden
medicijnen bij examens

D E  V O O R S TA D  B L O E I T

Zomerblues, een symptoom
van de kwetsbare mens

B O E K E N F O Y E R

De Souffleur
van Diane Broeckhoven
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MORTSEL Statielei 34

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

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

Statielei 34
2640 MORTSEL

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

WWW.OUDGOUDMORTSEL.BE

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

Wat wij inkopen:

Oud goud
Gouden sieraden
Goudstaven
Munten
Alle soorten zilver

Tandgoud
(met of zonder tand)

Horloges
(Rolex, Breitling, Patek enz.)

Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)



3

VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

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

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

LANCERING 

LAATSTE FASE

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60

Meylstraat 4, 2540 Hove • Blauwesteenstraat 122, 2550 Kontich (nieuwe vestiging in het industrieterrein van Kontich)
WWW.STRIJKIJZERTJE.BE • TEL: 032895065

STRIJKATELIER EN 
POETSDIENST MET 

DIENSTENCHEQUES

DROOGKUIS / WASSERIJ
RETOUCHES EN

BORDUREN

STRIJKIJZERTJE
•

CHRISAM
•
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12 22cover -
ingeborg sergeant

de postiljon rijdt voor -
in mortsel en hove dansen
nog steeds de reuzen

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

gewikt en gewogen -
ongelooflijk maar wally

in vlaamse helden -
wifty

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

Coverfoto: met dank aan Dieter Bacquaert

de postiljon rijdt voor -
in mortsel en hove dansen
nog steeds de reuzen

in vlaamse helden -
wifty

cover -
ingeborg sergeant

gewikt en gewogen -
ongelooflijk maar wally
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-MORTSEL

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

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

*Aanbod geldig tot 30/06/2021 in de outletboetiek Damart-Mortsel. 
Eenmalig geldig bij afgifte van deze bon.

Statielei 40
2640 Mortsel

OPENINGSUREN : 
woensdag tot zaterdag

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

OUTLET
STORE

VERRASSINGS-
GESCHENK

Ontvang een

bij een aankoop
van 25€ of meer !*

AD_JUIN_OUTLET_STORE_MORTSEL_DAMART_PE21_NL.indd   1 12/05/21   13:05

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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F I K  B L O G T

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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

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

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

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd.

Wij leveren tussen 10h en 13h

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

Contact en info:

Liersesteenweg 5 - 2547 Lint

03 454 68 22

info@belis-maaltijden.be

www.chefcarl.be

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

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

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

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

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

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

F I K  B L O G T



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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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 seri-
eus en is ervan overtuigd 
dat de zon de zieke Josie 
kan genezen. Terwijl ze 
hiervoor plannen smeedt, 
blijkt dat de moeder van 
Josie al een onwaarschijn-
lijk 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 in-
stantie ook werkt wanneer 
je hoofdpersonage een na-
ieve robot is die weinig verstand heeft van 
menselijke gevoelens en sociale conventies. 
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 artificiële 
intelligentie roept veel vra-
gen 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 wan-
neer we de wereld van A.I. en verregaande 
robotica betreden en ik denk dat veel men-
sen hierbij zelf ook wel wat bedenkingen 
hebben. In Klara en de zon kreeg ik het 
gevoel dat Klara steeds onbetrouwbaarder 
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. Hoewel ik lie-
ver 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

 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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+32 3 225 50 00 info@goetstouwers.be

Scan mij 
en vraag een 
gratis 
schatting aan

Klaar om jouw 
woning te 
verkopen?
Verkoop je woning na een 
correcte schatting!

Een correcte waardebepaling is 
onmisbaar voor een vlotte
verkoop. 

Wij weten wat belangrijk 
is en waar je allemaal
rekening mee moet houden.
 
Een schatting is bovendien
gratis en zonder enige 
verplichting. Contacteer jij ons?

Antwerpsestraat 158, 2640 Mortsel
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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 het Periodiek- 
ske van volgende maand! 

• Frank Blatt
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!
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Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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De mooiste reis heeft maar één bestemming

De mooiste reis heeft maar één bestemming:

en rustplaats vinden in

elkaars hart. 

Een reis waar de jaren niet

meer tellen

maar waar één moment, één gebaar

een eeuwig leven voorspellen. 

 
Paul Hast
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Mortsel-dorp concerten ... 
Goed nieuws!
Dag beste lezers

Hopelijk maken jullie het goed? Het is immers door de omstandig-
heden al lang geleden dat we met mekaar nog contact hadden, maar 
ik mag vanwege de stuurgroep nu eindelijk goed nieuws brengen.
Op zondag 20 juni om 15 uur heeft het volgende Mortsel-Dorp 
Concert plaats.

Het achtkoppige ensemble Les Goûts-Authentiques o.l.v. Jan 
Devlieger brengt ons het programma ‘In Vain the Am’rous Flute’, 
parels uit de Engelse barok met muziek van Henry Purcell en 
tijdgenoten. Behalve de sopraan- en mezzosopraanpartij genieten 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 

Zondag 12 september 2021 - 15 uur
Duo Eolienne
 Emma Wauters, harp
 Kurt Bertels, saxofoon

MORTSEL-DORP CONCERTEN
www.mortse ldorpconcerten.be

VVK 11 euro op BE36 7380 3925 2181 van Mortsel-Dorp Concerten
of bij Jean Verslype, Rubensstraat 54 b, Mortsel

Zondag 20 juni 2021 - 15 uur 

Sint-Benedictuskerk, Mortsel
Les Goûts-Authentiques o.l.v. Jan Devlieger met
‘In Vain the Am’rous Flute’, Engelse barokmuziek
 Jan Devlieger, blokfl uit, klavecimbel
 Ann De Prest, sopraan
 Nele De Soete, mezzo-sopraan
 Joanna Lambrechts, blokfl uit
 Rein Vermeulen, klavecimbel
 Thomas Langlois, theorbe
 Marian Minnen, cello
 Marjolein Gerets, fagot

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

St.-Benedictusstraat 16
2640 Mortsel
tel. 03 449 69 69
stany.vandun@euphonynet.be

ORGELMAKER 
DE MUNCK - CLAESSENS

Orgels en historische 
klavierinstrumenten

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas

wij van klavecimbel, blokfluiten, teorbe, cello en fagot. Een prachtig 
geheel!

Dit concert vervangt het kooroptreden van Amaranthe, door co-
ronaomstandigheden naar latere datum verplaatst.
Het concert van februari met het duo Eolienne (harp en saxofoon) 
wordt verschoven naar zondag 12 september om 15 uur. Dat heb-
ben jullie ook nog tegoed voor het huidige seizoen.

je dirigentje

Jullie willen graag een voorsmaakje van dit concert? Ga eens 
kijken bij lesgoutsauthentiques.be. Je kan er enkele fragmenten 
bekijken en beluisteren.

Een gesprek? Iedereen welkom! 
Anoniem, gratis, zonder afspraak

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

Arttilia 
Programma juni 2021
02 juni 2021 t/m 13 juni 2021
AFSTUDEERPROJECT ABK MORTSEL - Erwin Mariën 
– grafiekkunst i.s.m. leerlingen uit de klas beeldhouwkunst: Erik 
Liekens, Luc Ingelbrecht, Steven Den Haene & Tonia In den Kleef

16 juni 2021 t/m 20 juni 2021
ALLEMAAL GEWONE MENSEN – vzw Kunstkring 
Sirkel Mortsel - groepstentoonstelling schilder-, teken- en 
beeldhouwkunst

23 juni 2021 t/m 27 juni 2021
EINDESCHOOLJAARPROJECT ABK MORTSEL 
grafiekklas Astrid Deneckere - groepstentoonstelling grafiekkunst

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

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

Arttilia - Programma maart 2021 

 

10 maart 2021 t/m 21 maart 2021 

BEAUTIFUL BODIES - vzw Kunstkring Sirkel Mortsel 

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

24 maart 2021 t/m 04 april 2021 

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

Triotentoonstelling teken-, schilder- en grafiekkunst 
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IMMO COPPIETERS

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

Immo Coppieters kiest voor de persoonlijke aanpak
Wil je een woning aankopen of verkopen en ben je op zoek naar een vastgoedmakelaar die kiest voor een 
persoonlijke, klantvriendelijke en toch professionele aanpak? Zoek dan niet verder, want bij Immo Coppieters ben 
je aan het juiste adres.  Marc Coppieters, zoon van en opvolger van Immobiliën Luc Coppieters Bvba viert dit jaar 
zijn 10-jarig bestaan. Zijn slogan luidt “Vastgoed zonder Zorgen!”.

Immo Coppieters is al vele jaren een gevestigde waarde in de vastgoedwereld, met expertise in de regio van 
Antwerpen tot Brussel. Het is geen doorsnee makelaarskantoor, want Immo Coppieters kiest bewust voor een 
aanpak op maat, een correcte service met een dienstverlening van A tot Z. “Onze expertise is zeer breed, waardoor 
we alle dossiers aankunnen”, vertelt Marc. “We begeleiden de verkoop en verhuur van alle soorten vastgoed zowel 
commercieel als residentieel vastgoed. Daarnaast bieden we juridisch advies aan en staan we in voor privatief 
beheer of rentmeesterschap. Omdat we kiezen voor een persoonlijke aanpak zijn onze klanten geen nummer. Elk 
dossier is belangrijk en krijgt de gepaste persoonlijke aandacht.”

Kleine fouten, grote gevolgen
“Elke verkoop of verhuur is anders en vergt een doorgedreven aanpak op maat”, vervolgt Marc. “Wanneer je 
vandaag een eigendom zelf in de markt zet of verwer�  zonder professionele begeleiding, neem je een risico. Kleine 
fouten kunnen later voor grote problemen zorgen. Als erkend BIV makelaar en tevens lid van CIB Antwerpen volg 
ik ook permanent bijkomende vormingen. Op die manier ben je als klant zeker dat de verkoop en verhuur correct 
verloopt en dat ook de complexe administratie foutloos afgewerkt wordt.” 

24 uur per dag, zeven op zeven
Deze expertise gecombineerd met de persoonlijke aandacht die elk dossier verdient, maakt Immo Coppieters 
uniek in de regio. “Ik sta zeven dagen op zeven en 24 uur per dag ter beschikking van mijn klanten”, verzekert Marc. 
“Steeds bereikbaar zijn, bezoeken inplannen en begeleiden, ook ná 18uur, op feestdagen of in de weekends is mijn 
persoonlijk engagement naar de klanten toe. Onze klanten kunnen voor alle vragen  terecht bij één en dezelfde 
persoon en dat zorgt voor wederzijds vertrouwen.”

VASTGOED ZONDER ZORGEN!

TE KOOP - LIER
Eeuwfeestlaan 188 - Karaktervolle woning op
± 270m². Ruime liv. + eetk. 3 à 4 slpk. Grote 
garage. Op wandelafstand station.

375.000 EUR

TE HUUR - BRUSSEL (Evere)
Jules Bordetlaan 36 - Nieuwbouw penthouse
appt. ± 90m² op 6e v.+ terras ± 8m², 1 slpk. Bij 
Nato en Europese instel. Gar. mogelijk.

950 EUR/m (excl. lasten) 

TE KOOP - BROECHEM
Kapelstraat 50 - Nieuwbouw glkvl. appt. 
± 81m2 met tuin ± 92m2, 2 slpk. Bij centrum & 
Delhaize. Gar./K. mogelijk.

315.000 EUR (excl.K/P) 

2 slpk. Bij centrum &  v.+ terras ± 8m², 1 slpk. Bij 
Nato en Europese instel. Gar. mogelijk.

± 270m². Ruime liv. + eetk. 3 à 4 slpk. Grote 

TE KOOP - EDEGEM
Drie Eikenstr / Jan de Bodtln - Eéngezinswo-
ning op ± 322m². 3 à 4 slpk. Garage (1W). Te 
renov. Toplocatie nabij Hof ter Linden.

345.000 EUR

Wil je jouw eigendom verkopen of verhuren?
Bel of mail Immo Coppieters

0478 88 60 55 – marc@immocoppieters.be
 Vrijblijvende schatting
 Professionele presentatie
 Doorgedreven publiciteit
 Bezoek met potentiële klanten
 Juridisch onderbouwde documenten
 Afhandeling tot bij jouw notaris

TE KOOP - GROBBENDONK
Jagersdreef 10 - Moderne villa op ± 
1.321m². 4 slpk. Gelegen in doodlopende 
straat bij Albertkanaal en bij E313.

595.000 EUR

TE KOOP - LIER
Leopoldplein 43 - Goed draaiende frituur 
“Handelshof” + bovenlig. woonst. Buiten- en 
binnenzitplaatsen. Over station.

325.000 EUR (excl. handelsfonds)

1.321m². 4 slpk. Gelegen in doodlopende “Handelshof” + bovenlig. woonst. Buiten- en 

ning op ± 322m². 3 à 4 slpk. Garage (1W). 
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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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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

Ruime en stijlvolle 1-, 2- en 
3- slaapkamerappartementen 
aan de prestigieuze Prins  
Boudewijnlaan te Edegem.

✓ Ideale bereikbaarheid

✓ Lichtrijke leefruimtes

✓ Grote zonneterrassen

✓ Hoogwaardige afwerking

✓ Kleinschalig gebouw

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

www.elysiapark.be of bel 03 432 04 04

 
Parklane Appartementen
Meer dan gewoon, echt buitengewoon.

NU IN 
VERKOOP

LAATSTE
FASE

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

Volg ons op Facebook

plantencentrum_mampay

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

WATERZAK
In 6 tot 10 uur druppelt de zak leeg rondom de stam van de boom. 
Eenvoudig te bevestigen. Twee keer per week vullen met water 
(zodat de waterzak niet verstopt).
• Inhoud 75 liter    • Herbruikbaar

Druppelirrigatie 
Gebruik de sproeislangen en druppelaars van Claber voor het 
eenvoudig beregenen van heggen, borders en bloembedden.

Tip

WATERZAK
NIEUW

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

18.000 m2 plantencenter
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WIJ BEKIJKEN HET LEVEN VAN DE ZONNIGE KANT! JIJ OOK?

Met één druk op de knop schuift onze stijlvolle zonneluifel over jouw terras, waardoor de priemende 

zon geen kans meer krijgt. Neemt de zon in warmte af? Dan volstaat opnieuw één druk op de knop om 

te kunnen genieten van een zwoel avondzonnetje. Geef toe, klinkt goed hé?! Aarzel dus ook niet langer, 

wacht niet nóg een zomer, spring gewoon eens binnen bij ASBL. In onze showroom krijg je een duidelijk 

idee over ons aanbod zonneschermen en -luifels. Nu nog een droom, binnenkort deel van jouw terras!

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

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

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

Het aftellen kan beginnen! Binnenkort kunnen we in zomerse temperaturen genieten van de grote 

vakantie. En dat zal nog steeds voor een groot deel in eigen land moeten gebeuren. Gelukkig maken wij 

van een noodzaak een deugd! Bepaal met onze zonneschermen en -luifels zelf de lichtinval op jouw 

terras en vermijd een zonneslag. Het enige wat dus misschien nog kan verbranden, zijn de worstjes en 

satés op de BBQ. Maar daarvoor vertrouwen we op jullie barbecue-skills!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN

ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Juni_2021_200x264_DEF.indd   1 12/05/21   14:02

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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Gratis renovatieplan
KONTICH – Eigenaars of huurders van een woning of ap-
partement in Kontich komen in aanmerking voor een gratis 
renovatieplan. Goed nieuws voor wie een nieuw jasje wenst voor 
zijn woning of voor wie energie- en waterzuiverder wil wonen. 
Dankzij het Europese project RHEDCOOP kan je bijstand krij-
gen. Er wordt voor jou een gratis en vrijblijvend renovatieplan 
opgemaakt waarin je verschillende opties aangereikt krijgt om je 
woning klaar te stomen voor de toekomst.      FM

Info: info@kontich.be of 03 246 25 50 

Leon Cassiers, een postuum eerbetoon
Je bent hartelijk uitgenodigd op de vernissage van de tentoon-
stelling “Leon Cassiers, een postuum eerbetoon”.

Bijna een jaar geleden overleed leraar en kunstschilder Leon 
Cassiers. Zijn familie wil iedereen die Leon een warm hart toedroeg 
uitnodigen om hem te herdenken in een aangename omgeving en 
tegelijkertijd elke kunstliefhebber de kans geven om te genieten 
van zijn schilderijen. 

Vernissage: 10 juni vanaf 19 uur - kijkmomenten: 20 juni, 14-17 
uur en 24 juni vanaf 20 uur - Kaleidoscoop Mortsel

Lees er meer over op mensenzijnmedia.be/leon-cassiers

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

Na een lange, inactieve periode opent kunstencentrum Kaleidoscoop 
opnieuw zijn deuren! Juni belooft een drukke en boeiende periode te 
worden met talrijke optredens.

Reserveren via www.kaleidos.be of info@kaleidos.be

TUINEVENEMENTEN
do 3 jun: jazzcafé met Toon Offeciers
vr 4 jun: Brasserie Croque-Notes: “Georges Brassens”
zo 6 jun 15 uur: Jo Braet & Marina Stockx “hommage Edith Piaf”

BINNENEVENEMENTEN
do 10 jun: caféavond met vernissage Leon Cassiers
vr 11 jun:  Amelie Albrecht (comedy) (humorcircuit)
za 12 jun: Kwartet Jokke Schreurs: Wannes in Jazz
do 17 jun: caféavond
vr 18 jun:  Warre Borgmans & Katelijne Verbeke: “K.A.L.M.” 
 (cultuurcircuit)
za 19 jun: optreden Grof Geschud (cabaret) (humorcircuit)
zo 20 jun: kijkmoment tentoonstelling Leon Cassiers
do 24 jun: caféavond + kijkmoment tentoonstelling Leon Cassiers
vr 25 jun:  dubbelconcert met Cozin (folk) & Dukebox (jazz) 
 (cultuurcircuit)
za 26 jun: Frank Mercelis: “Talk to me in French”
do 1 jul: jazzcafé
vr 2 jul:  Rawhide: bluegrass

En dan sluit Kaleidoscoop zijn deuren tot 4 augustus!

Molenstraat 50 • 2640 Mortsel

www.kaleidos.be

info@kaleidos.be

HOF VAN REYEN · SALONS PAUWELS

Wij organiseren 
volledig coronaproof jouw event
Koffietafels, uitvaartdiensten, 

verjaardagen, jubilarissen, huwelijksfeesten
Verenigingen groot of klein verwelkomen we 

met open armen

 03 455 08 94   |   Oudebaan 39 - 2530 Boechout
   party@hofvanreyen.be  |   www.hofvanreyen.be

Contacteer ons voor meer info



20 21

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
B

O
N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
B

O
N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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



24 25

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

UW EIGENDOM
VERKOPEN/VERHUREN?

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

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

CONTACTE E R ON S VOOR 

G RATI S SCHATTI NG & ADVI E S

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

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

Persoonlijke aanpak
Ruim netwerk en passie voor vastgoed

Professioneel team met kennis van zaken

REAL ESTATE

Charlotte Robberechts BIV 507.809 - Marc Robberechts  BIV 202.329

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

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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ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MORTSEL

ZEER GUNSTIG GELEGEN TE RENOVE-
REN WONING. Opp 154m²: hall, living, kkn, 
apt WC, veranda, terras & tuin. 2 slks, buro, 
badk en kelder.

EPC: 287 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 21 15                € 259 000

EDEGEM

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 384 900

AARTSELAAR

HANDELSPAND/WONING MET TOP 
LOCATIE. Opp 145 m²: wachtruimte, 
handelsruimte, berging, moderne keuken, 
toilet, tuin, parkeerplaats, 2 bureauruimtes 
en archief (of 3 slaapkamers).
EPC: A 
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 320 000

MORTSEL

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

EPC: 239 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 199 000 

AARTSELAAR

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

 03 443 66 50                 € 437 000

KONTICH

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 425 000

BERCHEM

RUIME WONING IN GEGEERDE WIJK 
DE VELDENKENS. Opp 132m². Bew. 
opp 168m²: inkomhal (12m²), berging en 
technische ruimte, garage (18m²), living 
(33 m²), ruime kkn (13m²), 3 slpk’s, 
1 douchekamer, 1 badkameren tuin!
EPC: 380 kWh/m2 - Vg, Wg

 03 880 50 80 € 399 900

COMMERCIEEL PAND MET TOP-
LOCATIE OP A12. Opp 387 m²: Commer-
cieel pand met veel potentieel, zeer gunstig
gelegen. GLV 305 m²: winkelruimte,
cafetaria + sanitaire ruimte. V1: 125m². 
5 Parkeerplaatsen. 
Vg, lab, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 299 000

AARTSELAAR

MORTSEL

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 225 000

HOVE

TE RENOVEREN HERENWONING 
CENTRUM HOVE. Opp 345 m², bew. opp 
204m²: inkomhal 13m², leefruimte 40 m², 
keuken 16,5m² , 5 slpk,1 badkamer, 
1 grote garage met doorrit naar tuin, grote 
Zuid georiënteerde tuin 260m². 
EPC: in aanvraag - Vg, Wg, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 424 900
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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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20 gravin van Holland 21 niet in werking 23 dal 25 
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6 bedekte spot 7 vochtig 8 staat in Amerika 9 vertaler 13 
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onderhuids vet 33 epiloog 36 in het jaar 37 openbare 
functie 39 vulkaan op Sicilië 40 delfstof 42 deel v.e. 
korenhalm 44 moment. 
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Kom snel en ontdek welk speelgoed bij je past! Geniet op een gewone 
zondagnamiddag van uren speelplezier in onze speelhoek samen met je 

knuffelcontact. Ontdek waar je goed in bent en wie weet kun je binnenkort  
een pen in elkaar zetten. Wacht niet langer en test het allemaal zelf eens uit!
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In Mortsel en Hove dansen 
nog steeds de reuzen

MORTSEL–HOVE - Wie kent in Vlaanderen het reuzenlied niet? “Als de grote klokke luidt, de klokke luidt, de reuze komt uit. 
Keere weerom, reuske, reuske, keere weerom, reuzegom. Al die daar zeidt: de reus die kom, de reus die kom, zij liegen daarom. Keere 
weerom, reuske, reuske, keere weerom, reuzegom.” Waarom moet de reus zich omkeren? Waarom is hij zo gram, zo boos? Moeder 

moet de pot op het vuur zetten, een boterham snijden en van het beste bier tappen, want een reus moeten we te vriend houden.

Het reuzenlied is als een oorwurm duide-
lijk herkenbaar. De herhaling van bepaalde 
versregels maakt het lied mooier. De tekst 
en de melodie van dit Vlaamse reuzen-
lied komt uit de tweede helft van de 19de 
eeuw en legt onmiddellijk een band met 
Frans-Vlaanderen (De Coussemaker, 
Chants populaires des Flamands de France, 
1856 en uit J. F. Willems, Oude Vlaamsche 
Liederen, 1848).

Reuzen blijven tot de verbeelding spreken. 
Ze duiken op in talrijke volksverhalen 
en sprookjes. Goliath wordt door David 
verslagen. Atlas draagt de wereld op zijn 
schouders. Christus wordt gedragen door 
de heilige Christoffel. Op veel afbeeldingen 
staat Christoffel inderdaad in een rivier met 
op zijn schouders een kind, de ‘westerse’ 
interpretatie van de grote, vriendelijke reus.

Reuzen belichamen universele thema’s zoals 
angst, macht, religie en cultuur. Ze maken 
deel uit van onze feest- en volkscultuur. De 
oudste Belgische reuzen zijn al honderden 
jaren oud. Zo dateren het Ros Beiaard van 
Dendermonde en Gouyasse (Goliath) van 
Ath al uit de late 15de eeuw en de reus van 
Mechelen uit 1492 vormt samen met de 
reuzin uit 1549, grootvader uit 1600 en de 
reuzenkinderen Janneke, Mieke en Claesje 
(Klaasje) uit 1618 de oudste voltallige reu-
zenfamilie van België.

Reuzen dansen, ze stappen niet. Ze hup-
pelen en draaien rond hun as. Trommelaars 
zorgen voor de cadans. In Borgerhout 
dansen dwergreuzen op het ritme van 

een 17de-eeuws Frans menuet. Pijnders 
of reuzendragers nemen een centrale plaats 
in. Zij dragen immers de kennis en de 
kunde over het dragen van en het dansen 
met reuzen over aan nieuwe leden. Het 
pijndersambacht stamt uit de 14de eeuw. 
Pijnders hadden het monopolie over het 
lossen en laden van schepen en het kelde-
ren van wijn en bier.

Reuzen wonen in het Scheldebekken 
(Mandel, Leie, Deule, Zenne, Schelde 
...). Oorspronkelijk waren het vorsten of 
heren die tussen het riet in versterkingen 
woonden en de streek controleerden. Ze 
inden tol op de waterwegen. Soms keer-
den ze terug, maar uiteindelijk zochten ze 
via het noorden hun plaats tot in Kiev en 
Constantinopel.

In Mortsel en Hove verwijzen de reuzen 
naar dorpsfiguren. Peer de Garde was 
de zesde veldwachter van Hove en staat 
geboekstaafd als Petrus Marie Van Clap-
durp. Het gemeentebestuur stelde hem op 
12 oktober 1884 aan als veldwachter. Zijn 
kostuum bestond uit een ‘frack’ of ‘tunique’, 
een ‘overfrack’ of ‘kapot’, een kepie en een 
broek. Peer was een rijzig man met een 
streng gelaat en begon zijn loopbaan in de 
tijd dat de tegenstelling tussen katholieken 
en liberalen in Hove naar zijn hoogtepunt 
evolueerde. Op de kermisdag van 28 juni 
1885 verordende burgemeester Jos Cove-
liers dat de katholieke fanfare Sint-Laureys 
mocht optreden van 11 tot 13 uur, terwijl 
de liberale fanfare De Eendracht dat mocht 
op de maandag daaropvolgend. Deze laatste 
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verscheen ’s zondags ook op het appel en 
zo bliezen er twee fanfares tegen elkaar op. 
Peer moest toen op bevel van de burge-
meester de 36 leden van de liberale fanfare 
verbaliseren.

Het reuzenlied gaat over een oncomfor-
tabele gastvrijheid en de spanning voor 
wat het volk te wachten staat en of het 
‘weergeld’ moet betalen aan de reuze, rus 
of Viking. De tekst begint met de beschrij-
ving van de spanning of de reuzen (weer)
komen of niet en of het volk zal moeten 
liegen of niet. De tekst vervolgt met het 

geven van de nodige zaken en het blij zijn, 
wanneer de reuze genoeg heeft.
 
In Mortsel bakte Erik D’Haene van ‘The 
Chocolate Wizard’ een zoet weergeld voor 
Peer de Garde, een bijzonder lekker koekje 
van voor de Zuidrand. 

Bronnen: kerknet.be, heemkundige kring 
De Markgraaf, reuzeninvlaanderen.be, 
hove.be, laaglandsinfo.jouwweb.be, Kevin 
Van Asch, Karnamor Mortsel
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GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

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

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

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

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

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

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

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

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

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

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

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

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

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73 
alu-paul@telenet.be - www.alu-paul.be
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE
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zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Succesvol adverteren als vakman?
Contacteer Miel van ‘t Periodiekske

0491 11 71 49

22

Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

L E E S  l  D E E L  l  R E A G E E R  l  G E N I E T
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KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49
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• Dirk Brentjens - Foto’s :Carnaval in Mort-
sel: © MHK - koekje Peer de Garde: © F. Van 
Roosendael

Stadsspel op 26 juni
 
Op 26 juni organiseert ‘Mortsel weer 
(h)eerlijk thuis!’ een stadsspel met de 
reuzen van Hove en Mortsel. Peer de 
Garde (Hove), Gust, Jetje en Mayerke 
(Mortsel) zullen letterlijk nieuw leven 
in de brouwerij brengen. Mayerke, de 
kleine reus, gaat op stap in onze stad. 
De Mortselaar gaat op zoek naar het 
reusje en krijgt hiervoor een omschrij-
ving van de locatie waar Mayerke zich 
verborgen houdt. We spelen dus ver-
stoppertje met onze reus. Het stadsspel 
wordt gespeeld op zaterdagnamiddag 
(14.00h–17.00h). Heb je Mayerke 
gezien en een extra opdracht correct 
opgelost en ben je bij de 10 snelsten? 
Dan win je een geschenkbon! Zo gaan 
we op zoek naar 4 locaties in onze stad. 
Per locatie worden maximaal tien bon-
nen uitgedeeld. 
Dit stads- en sneukelspel houdt reke-
ning met de coronamaatregelen die op 
26 juni van kracht zijn. Meer nieuws 
op mensenzijnmedia.be.

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%

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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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 dan-
sers 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

Zelfgemarkt
MORTSEL – Op 19 en 20 juni heeft op het Stadsplein, telkens van 
12 tot 18 uur, een markt-braderie plaats die bestaat uit 100% zelfge-
maakte producten: grafische producten, unieke prentbriefkaarten, 
juwelen, bloemsierkunst e.d. Het wordt een gezellige bedoening: 
wandelen over een markt met gezellige kramen en hopelijk een 
heerlijk zomerzonnetje. De sfeer van de Zuid-Franse markten 
wordt nagestreefd. Noteer de datum alvast in uw agenda.     FM

Rommelmarkt 2021
EDEGEM – Als de coronamaatregelen het toelaten, zal je op 
zondag 5 september weer leuke tweedehandsspullen kunnen 
kopen tijdens de 43ste rommelmarkt aan de Kontichstraat, 
Trooststraat, Doelveldstraat, Vrijwilligersstraat, Oude-Godstraat 
en Laureysstraat. Inschrijven hiervoor kan alleen online via ede-
gem.be/rommelmarkt.         FM

Info: 03 289 26 50 

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

Op zoek naar een vakantiejob?
KONTICH – Wie op zoek is naar een vakantiejob en een hart 
voor kinderen heeft, mag zich aanmelden bij de jeugddienst. Je 
moet wel een diploma hoger secundair onderwijs hebben, kennis 
van de structuur en werkingscultuur van de gemeentelijke vakan-
tie-initiatieven en een rijbewijs B is een pluspunt.     FM

Info: info@kontich.be of 03 246 25 50 

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 
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 as-
pecten 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

• 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.

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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en steun de lokale economie! 

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

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

BV
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817

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!

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817

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!

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIEN
WILSONWEG 316C - 2610 WILRIJK - T 03 288 67 89

KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49
WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
altijd uw verwachtingen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.onderhoud2016.be
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIEN
WILSONWEG 316C - 2610 WILRIJK - T 03 288 67 89

KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49
WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
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 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

Ik doe alles in en rond
het huis aan vast uurloon!
 
- Dringende herstellingen aan huis
- Algemene schilder-, dak- en tegelwerken
- Gyproc
- Sanitair
- Algemene elektriciteitswerken
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Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05
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Vakmensen tot uw dienst

22

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be
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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 vijvender-
tig en vijftig jaar en men 
wordt geconfronteerd 
met zingevingsvraag-
stukken 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 spreekwoordelijke 
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 ‘lege-
nesteuforie’. 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 ande-
ren 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 ande-
ren 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 die statusgevoeligheid af. We 
zijn niet meer angstig of onzeker, we zijn ouder en wijzer.”

Toch willen jullie tegelijk ook rolmodellen zijn?

“Onze levensverwachting stijgt. De kinderen die nu gebo-
ren worden, zouden wel eens honderdvijftig jaar kunnen 

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

worden. Wij zijn dus een overgangsgenera-
tie. We zullen het net niet meer meemaken, 
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 bij-
voorbeeld een echte voorstander van mixed 
generations, 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 po-
sitieve 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 
bestaat. Jongere mensen worden meer be-
invloed door negatief nieuws en negatieve 
gebeurtenissen dan ouderen. Vijftigplussers 
focussen zich meer op positieve informatie 
en verwerken 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
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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.

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 

moeten 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 bekijken. 
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!”

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. 

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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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

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

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

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

van de verkoop  voor extra financieel comfort 

Meer info op: 

www.HuisRust.com
of HuisRust@mail.com

STOCK
DEALS

-50%

RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT

DE MATRASSENLOFT
Tuinwijk 125, Rumst

www.dematrassenloft.be

STOCK  
DEALS

 

GROTE KEUZE  
BOXSPRINGS  

& MATRASSEN

20% 30% 40% 50%

€ 1.199
€ 599

140/160/180 x 200 cm

de matrassenloft
matrassen & boxsprings

-50%
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20% 30% 40% 50%

€ 1.199
€ 599
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RECHTSTREEKS VAN DE FABRIKANT

NIEUWE VOORRAAD!

Elektromic Willoqué  Mechelsesteenweg 221, 2500 Lier

      03 489 04 77              www.elektromic.be

EK
EURO
2021
DEALS

** Actie enkel geldig in de winkel en zolang de voorraad strekt. 

GRATIS
KOELKAST 
GEVULD MET 
JUPILER
bij aankoop van een 
LG Nanocell* of OLED 
TV-toestel, exclusief bij 
Elektromic.**
* met uitzondering van NANO756 

tot € 2000!**

CASH
BACK

MRUILDEAL
Ruil je oude TV om en krijg 
tot € 500 omruilwaarde!**
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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

Kom je uitleven in Splashland!
Splashland is een pop-upwaterpark in open lucht waar je kan 
genieten van tal van leuke waterglijbanen en een groot water-
bad. Spetterend waterplezier voor jong en oud gegarandeerd! 
De Splashlandkaravaan strijkt deze zomer neer aan Bar Bos 
Meihof in Edegem. 

Plonsen in het grote speelbad of kleuterzone Pickypark, of liever 
kicks opzoeken in glijbanen zoals de Grote Tornado, de Wave 
of de Dragon Slide? “Splashland heeft dankzij de verschillende 
attracties voor iedereen iets leuks,” vertelt organisator Joachim 
De Munck. “Een kleuterzone, klimobjecten en schommels, 
lange glijbanen, maar ook hoge en stoere, … Voor elk wat wils!” 
Combineer je bezoek met een ritje in de virtual rollercoaster!

Het waterpark is een ideaal feestpaleis voor kinderen, maar ook 
volwassenen kunnen zich er helemaal uitleven. Kinderen worden 
begeleid door een volwassene, maar vanaf 17 uur zijn ook tieners 
zonder begeleiders welkom (op vertoon van identiteitskaart) en er 
is meer: “We kregen al van veel volwassenen de vraag of zij niet 
zonder kids mogen komen”, lacht Joachim. “Daarom organiseren 
we ook regelmatig avonden exclusief voor volwassenen.”

Iedereen is van harte welkom. “Veel verjaardagsfeestjes werden 
afgelopen jaar omwille van de coronamaatregelen ‘opgespaard’ en 
voor al die kinderen brengen we nu de ideale omgeving voor een 
‘inhaalfeest’. Maar we denken bijvoorbeeld ook aan grootouders 

die tijdens de vakantie babysitten op hun kleinkinderen: genieten 
van een lekker drankje op het terras van Bar Bos Meihof terwijl 
de kinderen vrolijk kunnen gaan plonsen. De ideale combinatie”, 
besluit Joachim. 

Voor de voordeligste tickets reserveer je best vooraf via de website. 
Tickets aan de kassa kosten 12 euro. Lezers van het Periodiekske 
kopen hun ticket nu met 25% korting via splashland.be/perio-
diekske (korting geldig t.e.m. 24 juni 2021)!

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

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

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

Biokapsalon-verelax.be

• Hebt u geen tijd voor uw strijk, dan is het mijn passie om uw strijk te ver-
zorgen, hemden volgens professionele opleiding, adres centrum Mortsel, 
Pieter Reypenslei, p.o.t.k., 0488 287 493, Ira Possemiers, prijs per mand 
of per uur o.t.k. Met vriendelijke groeten.                                         (4-6)

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

• Dame zoekt werk als poetsvrouw. Stipt, betrouwbaar, kan zelfstandig 
werken, gsm 0465 75 73 70.                                                         (5-6)
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

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

• Ik zoek werk als poetsvrouw. Ik heb ervaring meer dan 7 jaar poetsen en 
strijken. Ik ben een betrouwbare mevrouw, tel. 0465 20 75 82.

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

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

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

• Te koop: sportieve herenfiets Granville met geveerde voorvork + zadel- 
vering, grote maat voor persoon tussen 1,75 en 1,95, versn. 24, perfecte 
staat, 195 euro, tel. 0478 81 25 29.

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

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

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

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

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

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

• Deftige poetsvrouw zoekt werk zoals kuisen. Kuist grondig & ben 
betrouwbaar, goede ervaringen. Voor maan-, dins- en donderdag, tel.  
0485 85 36 13.

P l aa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

Never stop dreaming
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Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

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!

p e r s o n e e l
• MEDEWERKER M/V GEVRAAGD voor verkoop van charcuterie, kazen 
en belegde broodjes. Edegem centrum - 30 uur week, T 0479 70 97 57.

i m m o
• TE HUUR: KONTICH, GLKVLRS APP, KAUWLEI 7/2, LIVING, ING 
KKN, BERGR, BDK, 2 SLPKS, WC, GARAGEBOX MET TOEGANG 
TOT TERRAS EN TUIN, EPC:193, €800/MND INCL PROV. INFO:  
03 827 23 24.

• Te huur Mortsel: Roderveld 100, nieuwb. appt. 2v, 1 slpkr, terras,  
H €725, stpl €75, a.o. €75 / Te huur Berchem: Apollostr 37, stijlwoning, 
mod. kkn & bk, 3 slpkrs, gar., tuin, €1050, tel. 03 449 74 90.

• 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. 

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

c o n t a c t e n
• Wie vergezelt mij op reis 15d naar ‘KOS’ in sept, okt. Vlucht + hotel + 
verteer alles gratis, single kamers. Een ernstige heer van 70+, zoek dame 
tot 50j. Tel. 0484 14 27 20 na 20u. Niet deftig zich onthouden!

• Ben alleenstaande vrouw 69 jaar, zoek een vriendin om mee te fietsen. 
Ben van Edegem, tel. nr. 0495 21 78 20.

• Pracht. 4 pers. Canada tent, zeildoek groen - rode ritssluiting - grondzeil 
- keukenrek - kookvuur - voll. uitgerust - prijs: 150 euro - 03 455 88 20.

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

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

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be
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• Roland Bergeys

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

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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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

www.heliks.be
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
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“De beste weken starten op maandag” 

(Peter Nice)
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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
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Reis rond 
de wereld

Dossier: Cruises

Agenda
Waarnaartoe tijdens
de grote vakantie?

Gewikt en 
gewogen

Ongelooflijk maar
Wally - deel 2
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Lees meer over onze woonassistentie op www.mensenzijnmedia.be



ONDERGOED PROMO
DAMES - HEREN - KINDEREN - KORTINGEN & MULTIPACKS

FAM VENNEKENS
S INDS  1953

Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | vebex@telenet.be | grote parking

openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur 
za doorlopend van 10 tot 17 uur | maandag gesloten

kortingen niet op klantenkaart

ONDERGOED PROMO
DAMES - HEREN - KINDEREN - KORTINGEN & MULTIPACKS

FAM VENNEKENS
S INDS  1953

Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | vebex@telenet.be | grote parking

openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur 
za doorlopend van 10 tot 17 uur | maandag gesloten

kortingen niet op klantenkaart

ten Cate kinderondergoed -50%

bezoek 
www.vebex.be

FAM VENNEKENS
S INDS  1953

Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | vebex@telenet.be | grote parking

openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur 
za doorlopend van 10 tot 17 uur | maandag gesloten


