
Zomerplezier
Ontspannen, ontdekken, ontmoeten!

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

De wereld van cruises
ontrafeld

L E V E  D E  Z O M E R  D I C H T B I J

Je gids voor een levendige
zomer in de buurt

L E V E N  E N  W E L Z I J N

Waarnaar verlang jij 
tijdens je vakantie?
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

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

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

www.hemixpark.be   verkoop@vooruitzicht.be

LAATSTE FASE 

IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60
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Laat je verrassen op 
belee� erchem.be

in Berchem.
-zomer

Beleef een

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

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

T I JD E N S  D E  M AAN D  JU L I

-20%*

O P  B R I LLE N 

E N  ZO N N E B R I LLE N
( NI ET  GELD I G  OP  RAY-BAN  EN  SERENGET I )

SPE C I ALE  ACT I E S  ZO N N E G LAZE N

*NI ET  VEREN I GBAAR  M ET  ANDERE  BONNEN  EN/OF  KORT I NGEN
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Beste lezer

Eindelijk zomer, eindelijk vakantie ... En of we het verdiend hebben! 
Blijf je heerlijk thuis om te ontspannen met een fijn boek of een 
puzzel, ga je op ontdekking in eigen buurt, trek je liever de wijde 
wereld in, ... of combineer je liefst al het voorgaande? Hoe jouw ideale 
zomer er ook uitziet, wij zetten je graag op weg!

Reis rond de wereld duikt deze maand de wonderlijke wereld van de 
cruises in. Groot of klein, exotisch of dichtbij, ontspannend of leerrijk, 
... Wedden dat cruises veel meer te bieden hebben dan je denkt? 
Maar ook in eigen buurt valt er heel wat te ontdekken tijdens de 
komende weken en maanden. Wij zorgden speciaal voor jou voor een 
overzicht van de leukste belevenissen in Antwerpen en de Zuidrand. 
Trek eropuit, ontmoet elkaar en maak samen nieuwe herinneringen! 

De zomer is hier voor jou. Geniet er met volle teugen van!

#gelukkigverbonden #summertime

•  Joyce Verschueren - content manager 

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

 Mensen zijn Media

Iets gemist? 
Meer lezen? 

Kijk op mensenzijnmedia.be!

12

leve de zomer dichtbijleve de zomer dichtbij

14

16

reis rond de wereld -
dossier: cruises
reis rond de wereld -
dossier: cruises

28

leven en welzijn -
joepie, vakantie!
leven en welzijn -
joepie, vakantie!

het geschreven woord - 
ariadne - jennifer saint
het geschreven woord - 
ariadne - jennifer saint
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7 juli Wortel- 
pompoensoep

gehaktbrood met ajuinsaus, wortel/ 
courgetteblokjes en krieltjes 

8 juli Witloof- 
dillesoep

Kippengyros met dipsausje, Zuiderse  
groentjes en Mediteraanse rijst

9 juli Bloemkoolsoep Gebakken scampi met Pernodsausje, gestoofde 
venkel en natuurpuree 

10 juli Andalusische 
groentensoep

Varkenshaasje met champignonroomsaus en 
spinaziestoemp met gebakken ui

12 juli Aardappel- 
preisoep

Paprikaburger “Stroganoff” met  
broccoliroosjes en wortelgratin

13 juli Wortelsoep Vis van de dag met Dijonaisesaus, erwtjes en 
champignons en preipuree

14 juli Kippenroom- 
soep met 
balletjes

Zwarte beuling met appelmoes en gekookte 
aardappeltjes

15 juli Tomaat-  
courgettesoep

Vol au vent met fris slaatje, koekje en  
peterselieaardappeltjes

16 juli Zomerse  
erwtensoep met 

chorizo

Gebakken Zalmfilet Terriyaki met  
wokgroentjes en gebakken rijst

17 juli Groene 
groentesoep

Kalfsgebaad met jagersaus,  witloof gestoofd in 
bruin bier en puree

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.beMaaltijdservice

Petrus Kok Aan Huis
Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07 Suggestie:  Mosselen met sausje en 1/2 ciabatta aan huis geleverd! € 19,00

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert
€ 10,00

Passant 1/2 pagina.indd   1 16/06/2021   15:03

 34 appartementen en 5 penthouses

 Lichtrijke en ruimtelijke wooneenheden 

 Ruime terrassen en grote gemeenschappelijke tuin 

 Vlakbij handelszaken in de dorpskern 

 Nabij grote invalswegen dankzij de centrale ligging 
van Aartselaar

www.woneninchapelle.be

Eigentijdse charme met een groen karakter.

6%
Verlaagd

btw-tarief

Contacteer ons 
voor de 

voorwaarden

����������
���������������������
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F I K  B L O G T

Verhaal

“Een halve waarheid zal nooit deugen. 
Het is en blijft een hele leugen ...”

Fik Verbiest

Ons leven is een verhaal dat we schrijven met anderen. 
Hoewel we de regie slechts gedeeltelijk in handen heb-
ben, belanden we noodgedwongen in de hoofdrol. Wat we 
denken, voelen en weten, bepaalt hoe we onze rol ervaren 
en of we graag blijven meespelen of niet. Informatie speelt 
hierbij een cruciale rol. Op basis van informatie nemen we 
beslissingen, maken we keuzes en zodoende geven we 
vorm (Lat. informare) aan ons leven, ons verhaal.

Fake news

De vorige president van de VS maakte 
de term ‘fake news’ bekend bij het grote 
publiek. Knack Magazine raadt mensen 
ondertussen aan om te ‘durven twijfelen’. 
Onlangs vertelde iemand me dat je van 
elke krant slechts twee zaken mag geloven: 
de datum en de prijs. Kortom, feit en fictie 
nemen vrolijk hun plaats in op sociale en andere 
media, waardoor informatie aan waarde verliest. Om 
een waarachtig levensverhaal te schrijven, schiet informatie 
die ons van buitenaf bereikt duidelijk tekort. We hebben 
nood aan een kompas.

Figuranten

Dankzij moderne technologie verspreidt informatie zich ra-
zendsnel. We worden voortdurend bestookt met steeds meer 
‘feiten’ en nemen nauwelijks nog de tijd om te schrijven aan 
ons eigen verhaal. Heel wat mensen hebben hun hoofdrol 
opgegeven en kiezen om te figureren in een groter verhaal, 
dat hen angst inboezemt en machteloosheid voorspiegelt. 
Dit ondermijnt hun gezondheid en ze krijgen alsmaar min-
der zin om mee te spelen in het verhaal dat ‘Leven’ heet.

Geloof, intuïtie en fantasie

Ieder mens heeft nochtans de instrumenten om het tij te 
keren. Ze mogen dan wel uit de mode zijn, maar geloof, 
intuïtie en fantasie zijn het perfecte medicijn tegen angst 
en levensmoeheid. In een kolkende zee van tegenstrijdi-

ge informatie, vormen zij het perfecte kompas voor 
een boeiende reis en een behouden vaart. Laten 

we religie van onder het stof halen en in ere 
herstellen, met heel ons hart, heel onze ziel 
en vooral … heel ons verstand. Laten we 
ons innerlijke weten opnieuw activeren en 
vertrouwen op onze intuïtie. En last but 
not least, laten we ruimte geven aan onze 
fantasie, het ontwapenende kenmerk van 
kinderen, dat steeds weer in de kiem wordt 

gesmoord door een overdosis aan informatie.

Weer naar de bron

De zomer staat voor de deur en heel wat mensen plannen 
hun reis. Meer dan ooit moeten ze hierbij rekening houden 
met informatie, maatregelen en beperkingen. Ik reis dit jaar 
naar binnen. Ik vertrouw op mijn buikgevoel en geloof dat 
ik mijn fantasie voldoende kan reanimeren voor een volgend 
spannend hoofdstuk in mijn levensverhaal. Reis je mee?

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30
www.hoortoestel.be    www.veranneman-audio.be

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
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem
03 644 89 05
info.merksem@veranneman-audio.be
www.hoortoestel.be
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Ongelooflijk, maar Wally - deel 2
Hier lees je het vervolg van Gewikt en gewogen van vorige maand!

In Schaffen krijgt Eddy 
een snelcursus parachute- 
springen. Nest zal naast hem 
springen. Journalist Hubert 
Hermans staat klaar met 
potlood, papier en fotograaf. 
De hemel ziet er wel uit 
als erwtensoep, maar Eddy 
wordt ongeduldig. Na drie 
whisky’s is hij niet meer te 
houden. Hij wil en hij zal 
springen.

Er wordt boven de wolken 
gevlogen, maar door het wol-
kendek kan niemand de begane grond zien. 
Dan maar springen op goed geluk. Eddy 
Wally gedraagt zich voorbeeldig, geeft 
geen kik en geniet zelfs van de sensatie die 
hem te beurt valt. Wanneer de valscherm-
springers echter door het wolkendek heen 
zijn, stellen ze vast dat ze een beetje … uit 
de richting zijn gegaan. Er moet dus door 
monitor Henri Bel getrokken en gesleurd 
worden. Zij vliegen over de grote weg, over 
de elektriciteitspalen, over de weg naar 
Scherpenheuvel en … landen midden in 
de wei, tussen de koeien … en altijd met 
Nest naast hen.

Eddy Wally ziet over heel zijn lichaam 
blauw, van het trekken en sleuren aan de 
parachute om te beletten dat ze op de auto-
weg terecht zouden komen. Niemand hoort 
Eddy mopperen. Hij ondergaat zijn lot. Na 
een flinke borrel en wat napraten, besluit 
iedereen ontspannen naar huis te rijden.

Alle pech van de wereld - Journalist Hu-
bert Hermans keert geestdriftig en tevreden 
naar de redactie in Brussel terug. Hij wil de 
gemaakte foto’s in het labo van Het Laatste 
Nieuws dringend laten ontwikkelen, want 
iedereen wil natuurlijk zo snel mogelijk het 

resultaat zien en de primeur aan de lezers 
tonen. Iedereen weet dat dit een reportage 
wordt waarover gepraat zal worden, maar 
in het labo heeft de ontwikkelaar van dienst 
even geen tijd. Na een boze telefoon van di-
recteur-generaal Carlo Gepts wordt er toch 
meteen werk gemaakt van de ontwikkeling, 
maar … krijgt de journalist te horen dat de 
films in een verkeerd ontwikkelbad gelegd 
werden en dat alle foto’s … mislukt zijn. 
Hubert Hermans belt Eddy Wally om het 
slechte nieuws te melden.

‘Eddy, ik heb slecht nieuws en ik heb goed 
nieuws, wat wil je eerst horen?’, begint Hu-
bert Hermans.

‘Maar, meneer Huberke, ik ben blij uw stem 
te horen, begin maar zoals je wil …’, zegt 
Eddy Wally.

‘Wel, Eddy, het slechte nieuws is dat de 
foto’s van het valschermspringen mislukt 
zijn, maar het goede nieuws is dat je zondag 
opnieuw mag springen!’

Even is het stil aan de lijn. Dan begint Eddy 
aarzelend … ‘maar meneer Huberke, ik was 
al zo blij dat we geland waren …’ Na enig 

aandringwerk gaat Eddy toch 
akkoord om de sprong op-
nieuw te doen.

‘Ik wil het wel nog eens over-
doen, meneer Huberke, maar 
onder twee voorwaarden: ik 
wil een even kleurrijk pak als 
Nest van De Strangers en ik 
wil een verpleegster hebben 
die mij eerst onder de armen 
masseert.’

De eerstvolgende zondag trekt 
het hele gezelschap, samen 

met de bedrijfsverpleegster van Het Laatste 
Nieuws Nicole en haar bevriende collega 
Anneke, opnieuw naar Schaffen. Wanneer 
Eddy Wally, gebonden aan Henri Bel, uit-
eindelijk de duosprong opnieuw waagt, is 
hij letterlijk en figuurlijk in de wolken. Hij 
doet er zelfs inspiratie op voor een liedje, 
want monitor Henri Bel hoort hem zin-
gen ...

’k Sprong uit een vliegmachien
alleen maar om jou te zien …

De sprong verloopt ditmaal voorbeeldig. Ze 
landen op de voorziene plaats. Alle foto’s 
lukken. De reportage in Zondag Nieuws 
is een primeur, maar het volledige ach-
tergrondverhaal wordt niet geschreven ... 
Behalve in dit blad.

Toemaatje – Drie jaar na het overlijden van 
Eddy Wally (29 juli 2019) herhaalt dochter 
Marina de stunt van haar vader en springt 
ook uit een ‘vliegmachien’ in Moorsele. Al 
de parachutisten die haar bij de sprong be-
geleiden, zingen in koor ‘Ik spring uit een 
vliegmachien, alleen maar om jou te zien.’

• Frank Blatt
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Leve de zomer dichtbij 
Verzameld door Freddy Michiels

Na 16 maanden leven met beperkingen, gesloten ontspanningsmogelijkheden en voor een deel zelfs totale lockdown, doet de zomer 
dubbel deugd, nu de zwaarste beperkingen van onze vrijheid achter de rug zijn. Vanaf nu kunnen we opnieuw met volle teugen 
genieten van al het moois dat ons land te bieden heeft op het vlak van ontspanning en cultureel leven. Hierna een bloemlezing 

waarvan we vanaf nu allemaal kunnen genieten. 

Bar Zomer

AARTSELAAR – Op een weiland aan 
de Vluchtenburgstraat houden Thomas 
Bruggeman (22) en Ilan Belderbos (21) 
een zomerbar. De plek ligt naast een druk 
fietsroutenetwerk en mikt voornamelijk 
op bewoners van Aartselaar, Hemiksem, 
Schelle en Niel, hoewel iedereen natuurlijk 
welkom is. Er is plaats voor maximum 160 
personen. Er wordt gewerkt met dagthe-
ma’s. Zo is er de donderdag ‘Pancakes & Ice’ 
met vers ijs. Ook EK-voetbalwedstrijden op 
groot scherm worden aangeboden.

Bar Deugd

HOBOKEN – De hele zomer (tot eind ok-
tober) wordt in park Sorghvliedt opnieuw 
Bar Deugd geopend. Je mag er verwachten: 
livemuziekband, een zomerse dj, yoga- en 
bootcampsessies, spelmateriaal dat uitge-
leend wordt zoals KUBB, EK op groot 
scherm en happy hour na de werkuren. Er 
is een grote voorraad fingerfood beschik-
baar, er zijn zomerse dranken, heerlijke 
ijsjes, fairtradeproducten en lokale biertjes. 
De zomerbar is open van dinsdag tot don-
derdag van 11 tot 22 uur en van vrijdag tot 
zondag van 11 tot 23 uur, ook op feest-
dagen. Parkbezoekers kunnen ook steeds 
take away-drankjes of snacks afnemen in 
duurzame verpakking, zelfs picknickman-
den zijn verkrijgbaar.

Bestemming Atlantis

ANTWERPEN – Studio 100 lanceert 
samen met CityCubes de allereerste im-
mersive story van België: een nieuwe, 
innovatieve totaalbeleving voor families en 
vrienden. Dat gebeurt in Studio 100 Story 
aan de Meir 57, waar vroeger de schoen-
winkel Brantano gevestigd was. Je stapt hier 

werkelijk letterlijk in het verhaal door de 
levensgrote projecties. Je gaat van ruimte 
naar ruimte en beleeft de geschiedenis 
van Atlantis, een lust voor alle zintuigen, 
gebracht door de nieuwste projectietech-
nieken. De bezoekers worden meegenomen 
in de intrigerende wereld van de verzonken 
stad Atlantis met al haar mysteries, die diep 
onder het wateroppervlak verborgen liggen. 

Tickets en info: storystudio.live

Ontmoetingswandelingen

HOBOKEN – De seniorenraad heeft een 
begeleide wandeling van 4,5 km ontwor-
pen. In kleine groepjes volg je het Kuierpad, 
één van de vijf routes op de Hobokense 
wandelkaart ‘Van park tot polder’. Er wordt 
gewandeld op dinsdag 20 juli en donder-
dag 26 augustus. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Samenkomst is telkens om 14 uur 
bij de hoofdingang van kasteel Sorgvliedt. 
De wandeling duurt 1,5 uur. Bij de start 
van de wandeling krijgt elke deelnemer een 
wandelkaartje.

Groene speelplekken

ZUIDRAND - In de Antwerpse Zuidrand 
liggen er meer dan 200 grote en kleine 
speelplekken te wachten om ontdekt te 
worden. De Kontichse kinder- en jon-
gerenreporters Mateo Kerkhofs, Emma 
Vandenbulcke en Yann Verbeeck gingen 
alvast op ontdekking. Ze testten de ver-
schillende speelplekken én keurden ze goed. 
Via leuke challenges dagen de reporters 
kinderen en jongeren uit om op ontdek-
king te gaan. Niet alleen kinderen kunnen 
naar hartenlust spelen in het groen, ook 
jongeren vinden er een plek om te chillen. 
Er is voldoende plaats om gezellig samen 
te zijn en met je bubbel te genieten van het 

groen. Dankzij de vele rustige paden kan 
je al wandelend of fietsend een bezoek aan 
verschillende groene plekken combineren. 

Info: provincieantwerpen.be/groendoe-
ner

Daar ontdek je alle groene speelplekken bij 
jou in de buurt, de leuke challenges voor 
kinderen en jongeren en de paden die de 
speelplekken met elkaar verbinden.

De Haven Zomert

HAVEN – De Antwerpse Haven organi-
seert dit jaar opnieuw ‘De Haven Zomert’ 
met verschillende ludieke en leerrijke acti-
viteiten waaraan je kan deelnemen te voet 
of met de fiets langs megaschepen en street 
art. Je kan ook mooie wandelingen doen, 
vogels spotten en picknicken. De eerste 250 
dagtrippers die zich inschrijven kunnen bij 
Portopolis een fietspakket van Port of Ant-
werp ophalen. Je vindt er ook een kaart met 
fietslussen. Met een oppervlakte die bijna 
even groot is als 20.000 voetbalvelden heeft 
het havengebied talrijke verborgen plekjes 
waar jong en oud zich kunnen uitleven. 

Info en inschrijven via portofantwerp.
com

Kadee

LINT – De AED Studio’s (Fabriekstraat 
38) openen deze zomer een pop-uppret-
park met springkastelen en elektrische 
mini-jeeps om je outdoor te ontspannen 
in gezinsverband. Twee springkastelen zijn 
bestemd voor kinderen tot 7 jaar. De ‘jungle 
run’ van 23 meter lang en vijf meter hoog 
is voor iets oudere kinderen. De elektrische 
mini-jeeps mogen bestuurd worden door 
kinderen vanaf 10 jaar. Het terrein is tijdens 
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de zomervakantie alle dagen open van 14 
tot 21 uur. Reserveren is niet nodig. 

Info: 03 454 20 10

EK-fandorp op Kaaien

ANTWERPEN – Vanaf de kwartfinales 
van het EK Voetbal kan je de wedstrijden 
meemaken op groot scherm op de Schelde-
kaaien in veilige corona-omstandigheden. 
Telkens is er plaats voor maximaal 2500 
personen. Een gigantisch scherm, een 
schare bekende dj’s, verbluffende speciale 
effecten en een geweldig stadiongevoel zijn 
aanwezig. Alle wedstrijden worden uitge-
zonden, ook deze waar de Belgen niet bij 
aanwezig zijn. Tickets kosten 5 euro per 
wedstrijddag.

Info: fanvillage.be

Nieuwe speeltuin

WILRIJK – Tegen midden juli wordt in 
het Wanninckhovepark een nieuwe speel-
tuin geopend voor kinderen tot 12 jaar. Er 
wordt voor de kleinsten (van 0 tot 6 jaar) 
een ontdekkingszone gepland op een speel-
boerderij met een schuurtje, veerfiguren en 
een ooievaarsnest. Voor kinderen van 3 tot 
8 jaar wordt het nog avontuurlijker en voor 
kinderen van 9 tot 12 jaar zijn er een grote 
toren met tunnelglijbanen, een vogelnest-
schommel en een klim- en klauterparcours 
gepland.

BarBaar

KONTICH – De familiale zomerbar 
BarBaar in het Altenapark zal deze zomer 
opnieuw open zijn. Er zullen hamburgers 
en pizza’s kunnen aangeschaft worden en 
er zal kunnen kennisgemaakt worden met 
een nieuw bier: het Mokke-bier, dat zich 
aankondigt als een perfect zomerbiertje. De 
apero’s op donderdagavond zijn er ook op-
nieuw. Bovendien zijn er optredens gepland 
zoals op 25 augustus The Great Pretenders. 
Er wordt constant voor sfeer gezorgd. Bar-
Baar is open vanaf 28 juni.

Carmen aan de Schelde

LINKEROEVER – Wie wil genieten van 
de prachtige muziek van de luchtige opera 
‘Carmen’ van Georges Bizet, kan maar 
beter een afspraak maken op 29 augustus 
op de terreinen van de Royal Yacht Club 
van België aan de Thonetlaan 133 op Lin-
keroever. Met de rede van Antwerpen als 

achtergrondzicht speelt het Great Globe 
Orchestra o.l.v. Robert Groslot. Er is plaats 
in open lucht voor 3400 personen. Als so-
listen mag je verwachten: Héloise Mas, 
Paul Gay, Charlotte Wijnberg en Stefan 
Cifolelli. Zitplaatsen kosten 24 euro, wan-
delplaatsen 12 euro. 

Reserveren: klassiekinhetgroen.be

Voetbaldorp op parking

AARTSELAAR-SCHELLE – Er is plaats 
gemaakt voor 200 personen op de parking 
achter Streetfoodbar Palma voor een voet-
baldorp. Je kan een tafel reserveren voor 4 
personen voor 100 euro. Dat bedrag kan je 
dan dezelfde dag consumeren. Reserveren 
kan via WhatsApp op het nummer 0498 
36 30 00, met vermelding van je volledige 
naam, de wedstrijd die je wil volgen en het 
aantal tafels.

Openluchttheater Rivierenhof

DEURNE – Het Openluchttheater 
Rivierenhof voorziet deze zomer tot sep-
tember muziek en comedy in zijn halfopen 
arena. Zijn onder meer geprogrammeerd: 
De Ketnetband, Bart Cannaerts, Raymond 
van het Groenewoud en nog vele andere 
publiekstrekkers. 

Info en reservatie: oltrivierenhof.be

Op weg naar Rubens

HOBOKEN-ANTWERPEN – Heel de 
zomer kan je deelnemen aan een wandel-
zoektocht van Nello en Patrasche onder 

de titel ‘Op weg naar Rubens’. Er zijn 
twee wandelroutes: een door het groene 
Hoboken en een door het centrum van 
Antwerpen. Beide routes zijn drie kilome-
ter lang. Onderweg wordt via een boekje 
het verhaal verteld van Nello en Patrasche 
zodat wandelaars zich thuis kunnen voe-
len in deze wereld. Het boekje kost 4 euro 
en is te vinden bij Visit Antwerpen bij het 
Centraal Station en aan de Grote Markt.

Club Zondag

HOBOKEN – De Blikfabriek (Kru-
gerstraat 232) houdt elke zondag een 
Zomerbar met afwisselend livemuziek, ten-
toonstellingen en een platenbeurs. De eerste 
twee weken van juli gaan er kampen door 
voor kinderen die houden van bouwen. Ze 
maken onder begeleiding van organisatie 
Stormkop een volledig dorp. De studenten 
van de kunstacademie van Hasselt maken 
een ludieke, interactieve tentoonstelling in 
de vorm van een verkeerspark. Bezoekers 
doen de tentoonstelling per go-cart, fiets of 
een elektrische shuttle en kunnen ‘boetes’ 
krijgen voor overtredingen.

De Zomer van Antwerpen

ANTWERPEN – Naar jaarlijkse ge-
woonte is de organisatie ‘De Zomer van 
Antwerpen’ weer uitstekend gevuld met veel 
en aantrekkelijke activiteiten voor jong en 
oud. In totaal zijn 900 activiteiten gepland, 
gespreid over dertig locaties, te veel om op 
te nemen in dit overzicht. Alle activiteiten 
hebben plaats tot 5 september. Voor een 
overzicht van alle activiteiten en voor tic-
ketverkoop kan je kijken op zva.be.
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Ariadne
- Jennifer Saint -

De langverwachte debuutroman van Jennifer Saint is meteen een denderend succes. Ariadne is een prachtige hervertelling van één 
van ’s werelds bekendste mythes: die van Theseus en de Minotaurus. Met deze roman geeft Saint een stem aan de vergeten vrouwen 
uit de Griekse mythologie, die geterroriseerd worden door wispelturige, kleinzerige goden en “heldhaftige” mannen. Reis mee naar 

de parelwitte stranden van de Griekse eilanden en maak kennis met de echte heldinnen!

In Kreta wordt een abominabel wezen geboren, 
nadat koning Minos Poseidon in het harnas 
heeft gejaagd: Asterion, beter bekend als de 
Minotaurus. Asterion ontpopt zich tot een 
bloeddorstig wezen, waardoor Daedalus de 
opdracht krijgt een vreselijk labyrint te bou-
wen waar de Minotaurus wordt opgesloten. 
Koning Minos, die de schuld voor de dood 
van zijn zoon bij Athene legt, eist elk jaar 7 
Atheense jongens en 7 meisjes als offer. Zij 
worden het labyrint ingestuurd als voedsel voor 
de Minotaurus. Prinsessen Ariadne en Phaedra 
groeien op met deze gruwel en beslissen dat 
er eindelijk iets aan gedaan 
moet worden. Gemakkelij-
ker gezegd dan gedaan, met 
een dictator als vader en een 
ronddwalend monster onder 
het paleis. Nadat Theseus - 
de prins van Athene - zich 
vrijwillig als offer aanmeldt 
in een poging de Minotaurus 
te doden, wordt Ariadne me-
teen halsoverkop verliefd en 
ziet ze haar kans. Samen met 
Phaedra verslaan ze de Mino-
taurus en verraden de zussen 
hun vader en land. Hun ver-
dere plannen gaan echter niet 
zoals verwacht.

Jennifer Saint blaast op een betoverende ma-
nier de epische mythe weer nieuw leven in. Ze 
slaagt erin weg te blijven van oppervlakkigheid 
en zet complexe, boeiende karakters neer die 
geregeld aan de gevoelige snaar trekken. Hoe 
meer je leest, hoe meer je een band ontwikkelt 
met Ariadne en Phaedra en mee juicht, lacht 
en weent. Die lyrische nauwgezetheid zet ze 
voort in haar levendige beschrijvingen over de 
Griekse eilanden (en zelfs de duistere onder-
wereld van Hades), waardoor je je echt even op 

een strand waant. Saint beperkt zich ook niet 
tot het verhaal van Ariadne en de Minotaurus; 
de hele roman is doorweven met een panthe-
on aan goden en mythes, zoals Daedalus en 
Icarus, Medusa, de 12 werken van Herakles 
en het verhaal van de amazones en Hippolytus. 
Al deze verhalen maken Ariadne nog meer de 
moeite waard.

In Ariadne spelen de vrouwen de hoofdrol, 
waardoor we een unieke kijk op de Griekse 
mythen krijgen. We kennen de verhalen over 
de Olympische goden en helden zoals Herak-

les, maar welke rol speelden de 
vrouwen? In de klassieke oudheid 
moesten vrouwen vooral mooi 
wezen en zwijgen en werden 
ze uitgehuwelijkt als politieke 
strategie. Ariadne probeert zich 
echter los te maken van deze 
genderrol en haar eigen lot te 
bepalen. Ze vertelt ons hoe 
vrouwen elke keer opnieuw het 
onschuldige slachtoffer worden 
van goddelijke wreedheid en het 
patriarchaat. Denk maar aan bv. 
Leto, die gestraft wordt door 
Hera omdat Zeus er vrolijk op 
los vogelt. Ariadne is zich hiervan 
al heel snel bewust; nadat vader 

Minos Poseidon onteert, moet moeder Pasip-
haë het ontgelden. Gelukkig leert ze ook snel 
hoe waardevol vrouwelijke vriendschappen 
kunnen zijn en hoe je er kracht uit kunt put-
ten. Terwijl Ariadne zich omringt met liefde, 
leren we hoe Phaedra zich in een liefdeloze 
situatie ontpopt tot een intelligente vrouw en 
zelfs een zekere machtsfiguur wordt. Zo zie 
je maar, als je hard genoeg vecht en in jezelf 
gelooft, kan je je voorbestemming veranderen. 
Al zullen de Schikgodinnen het misschien niet 
zo graag hebben.

Als ik verneem dat er een roman over Griek-
se mythologie uitkomt, ben ik er steeds als 
de kippen bij. De feministische aanpak die 
de laatste jaren zo populair is, doet me alleen 
maar juichen. Deze mythen kunnen echt wel 
weerzinwekkend zijn, toch beschouw ik ze als 
perfecte zomerliteratuur. Elke keer is het weer 
even heerlijk wegdromen naar Griekenland! 
Op Saints tweede roman (vermoedelijk over 
Elektra) is het nog even wachten, maar on-
dertussen kan je je tegoed doen aan boeken 
zoals Circe (Madeline Miller), De stilte van de 
vrouwen (Pat Barker), Penelope (Margaret At-
wood) of de Engelstalige romans van Nathalie 
Haynes.

 

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

Hamnet
- Maggie O’Farrell -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Kim Jönsson

Hier jouw boekhandel, 
webshop, …
 promoten? 

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be

Hier jouw boekhandel, 
webshop, ... promoten?

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be
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merksem
Leiebos 31, Studio 
EPC: 243kWh/m² VP: €138.000

wilrijk
Kapittelstraat 21 1eV, Aantrekkelijk gerenoveerd 
appartement met 2-3 slaapkamers 
EPC: 202kWh/m² VP: €285.000

antwerpen
Maria-Theresialei, Trendy appartement in het 
'Mikado' gebouw te Antwerpen! 
EPC: 213kWh/m² VP: €235.000

te
koop

te
koop

Hilda Ramstraat 20, Charmante woning met 5 
slaapkamers in Berchem 
EPC: 181kWh/m² VP: €680.000

berchem

te
koop

te
koop

borsbeek
Wenigerstraat 65, Tof gelijkvloers appartement 
met tuin en garage te Borsbeek! 
EPC: 314kWh/m² HP: €795

waarloos
Beekboshoek 2 , Recent appartement in het 
centrum! 
EPC: 106kWh/m² HP: €745

antwerpen
Jan Van Rijswijcklaan 90 1eV, Gemeubelde 
studio te hartje Antwerpen! 
EPC: 146kWh/m² HP: €590

deurne
Aimé de Graevestraat 4 1.2, Aangenaam 1 
slaapkamer appartement met terras 
VP: €210.000

te
koop

borgerhout
Hof ter Lo 9 bus 62, Knus dakappartement met 
zalig terras te Borgerhout! 
EPC: 343kWh/m² VP: € 139.500

te
huur

te
huur

berchem
Apollostraat 37, Gezellige woning met 3 
slaapkamers, garage én tuin op een uitstekende 
locatie! EPC: 272kWh/m² HP: €1.150

te
huur

te
huur

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

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

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (nu open!)

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

Berchem, 
Borgerhout, 
Deurne, 
Merksem, 
Wilrijk, 

Antwerpen, 
Berchem, 
Borsbeek, 
Waarloos, 

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

te
koop

     Dank je wel! Jullie waren 
een topteam. Eerlijk, correct 
en betrouwbaar!

Review van Peter Knapen
via Trustpilot
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Dossier: cruises
Cruises! Oh wat bestaan er over cruises veel misvattingen en vooroordelen! Om er maar enkele op te sommen: alleen maar gepensi-
oneerden, zeeziekte, te veel glitter, “Nicole en Hugo”, saaie of heel drukke schepen, elitaire toeristen, … Niets is minder waar. Het 
aanbod aan rederijen en cruiseschepen is namelijk zo immens en divers, dat er voor elk wat wils is. Vergelijk het met hotels en het 

scala aan grote resorts boordevol animatie tot kleinschalige b&b’s, en alles daartussen. 

Speciaal voor jou: de onbekende en onbeminde cruisewereld helemaal ontrafeld! Wist je dat er over de hele wereld zo’n 2000 cruise-
schepen rondvaren? Laat je vooraf dus goed adviseren over de stijl van de rederij, om te bepalen welke cruise bij je past en onthoud: 

bijna iedereen die ooit een cruise boekte, doet dat later opnieuw!

Een cruiseschip is een drijvend hotel, je 
koffer hoeft dus maar één keer ingepakt te 
worden. Gewoonlijk wordt er ’s avonds en 
’s nachts gevaren en geniet je overdag volop 
van de bezienswaardigheden of activiteiten 
aan land. In alle uithoeken van deze blauwe 
planeet wordt er gevaren, dus er is vast wel 
een geschikte cruise voor jou. Ongeacht 
welke cruisevakantie je kiest, het personeel 
legt je maar al te graag in de watten, een 
heerlijk kenmerk van het cruisen. Eén ding 
is zeker, het eten aan boord is altijd lekker 
met internationale en exotische gerechten. 
Vele schepen hebben bovendien één of 

meerdere à-la-carterestaurants en gezel-
lige bars. 

Elk schip is uiteraard anders, maar toch 
zijn er kenmerken die steeds terugkomen. 
Zo heeft elk schip verschillende dekken 
(verdiepingen), hutten of kajuiten (slaap-
kamers) voor zowel gasten als personeel. 
Er zijn binnenhutten zonder venster, bui-
tenhutten met venster, balkonhutten en 
suites. Op de bovenste dekken zijn meestal 
de faciliteiten gelegen zoals restaurant(s), 
spa, casino en zwembad. Het atrium is het 
centrale punt van het schip met de receptie, 

vooral op grote schepen vaak erg specta-
culair.

De bekendste beelden van cruises zijn wel-
licht die van de ‘fun’- of ‘resort’-schepen, 
grote tot megagrote schepen met heel veel 
faciliteiten (waterglijbanen, klimmuren, ...) 
en animatie. In de vakantieperiodes vind je 
hier aan boord veelal families met kinderen. 
Deze rederijen varen in het Middellandse 
Zeegebied, over het Panamakanaal, nabij 
de Caraïben, de Baltische Staten en de fjor-
den in Noord-Europa, Canada en Alaska 
in Noord-Amerika, … en leggen veelal in 
de grotere steden of bestemmingen aan, he-
lemaal fijn voor een eerste kennismaking 
met een bestemming. Typisch aan cruises 
is dat alle maaltijden altijd van zeer goede 
kwaliteit zijn, ook bij deze ‘fun’-schepen 
waar je voor een zeer scherpe prijs/kwa-
liteit kan varen.

Iets kleiner zijn de middelgrote premium-
schepen, groot, maar niet giga, verfijnder, 
eleganter, minder druk, maar toch nog 
met alle voordelen van veel faciliteiten aan 
boord. De aangeboden vaarroutes zijn ge-
lijkaardig als bij de grote ‘fun’-schepen, toch 
gaan ze soms dieper in op een bepaalde be-
stemming. Ook hier zijn de prijzen gunstig 
t.o.v. de aangeboden kwaliteit.

De volgende categorie is wat men in de 
cruisesector de kleine, ofwel luxe- of yacht-
schepen noemt, zij behoren veelal tot het 
luxueuze segment. Omdat deze schepen 
kleiner zijn, kunnen ze aanleggen in klei-
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• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be - 
Foto 2: © Gregory Gerault - CroisiEurope 
MS Renoir

nere havens of dichter bij een stadscentrum, 
wat dan weer ideaal is voor mooie vaar-
routes en programma’s, denk maar aan het 
Amazonegebied, India of het Arabische 
schiereiland. Aan boord van deze schepen 
is de gastronomie erg verfijnd, wat wij Bel-
gen weten te appreciëren. Sommige intieme 
cruiseyachts of suites hebben zelfs butler-
service!

Naast deze klassieke en traditionele crui-
secategorieën, bestaan er nog heel wat 
buitenbeentjes, wellicht de interessantste 
en boeiendste cruises. Denk bijvoorbeeld 
aan expeditiecruises die je dichter bij de 
natuur brengen, o.a. naar Antarctica, Arc-
tica, Spitsbergen, Groenland, de Amazone, 
de Galapagoseilanden, … Een expeditie-
cruise is een once-in-a-lifetime-ervaring. 
De focus ligt op een actief en educatief 
reisprogramma. Aan boord zijn steeds 
wetenschappers en experts aanwezig, er 
valt heel wat bij te leren tijdens boeiende 
lezingen, maar vergis je niet, het zijn geen 
oude, roestige machines, wel kleine cruise-
schepen met de modernste technologieën 
die je naar deze prachtige werelden bren-
gen. Met kleine zodiacs worden excursies 
georganiseerd. Bovendien zijn deze schepen 
ook erg vooruitstrevend op ecologisch vlak. 
Zéér snel reserveren is wel de boodschap, 
de plaatsen zijn beperkt en in een mum van 
tijd uitverkocht, tot 2 à 3 jaar voor vertrek 
voor sommige afvaarten!

De elegantste schepen zijn waarschijnlijk de 
zeilcruises. Ongeveer tachtig procent van 
de vaartijd wordt op de zeilen gevaren, dat 
is milieuvriendelijk zonder technologische 
hoogstandjes. Dankzij hun kleinschaligheid 
brengen zeilcruises je naar plekjes waar gro-

te(re) schepen niet aanmeren. Zo varen ze 
naar kleine Caribische, Griekse en Thai-
se eilanden. Heerlijk om al wiegend in te 
dommelen op de zachte deining van het 
water. Uiteraard geniet je hier van een zeer 
persoonlijke service. Ook is het contact met 
de bemanningsleden veeleer vriendschap-
pelijk. Gasten die dat willen, mogen tijdens 
de zeilcruises helpen met het hijsen van 
de zeilen, in de masten klimmen of in de 
stuurhut een praat-
je met de kapitein 
maken. Extra troef 
is de mogelijkheid 
om watersporten 
te beoefenen zoals 
waterskiën.

Daarnaast zijn er 
nog rederijen die 
specifiek in een 
bepaalde regio ge-
specialiseerd zijn: 
de Griekse eilan-
den, de Kroatische 
kust en eilanden, 
de Seychellen, 
Frans-Polynesië, de 
Noorse fjorden, ... Handig toch, een rond-
reis op het water, zo hoef je niet steeds weer 
het vliegtuig te nemen of lange afstanden te 
rijden. Deze kleinschalige rederijen hebben 
elk hun eigenheid en stijl, gaande van een-
voudig comfortabel tot zeer luxueus.

Natuurlijk mogen we naast de zeecruises, 
de riviercruises niet vergeten! De bekend-
ste is wellicht de fameuze Nijlcruise, een 
ideale manier om de prachtige, rijke ge-
schiedenis van Egypte te ontdekken. Zo’n 
riviercruise kan ook dichter bij huis, op de 

Douro, Donau, Elbe of de Loire. Ook op 
de grote rivieren van de wereld, in Rusland, 
Zuidoost-Azië en in Zuidelijk Afrika kan u 
comfortabel de regio van dichtbij ontdek-
ken. Deze schepen ademen ook de lokale 
sfeer uit. Laat je meevoeren over het rustige, 
kabbelende water van de rivier en doorkruis 
karakteristieke landschappen. Er is ruim de 
tijd om te genieten van de landschappen 
en om de omgeving te verkennen. Ri-
vierschepen zijn als het ware kwalitatieve 
boetiekhotels, elk met hun eigen niveau van 
comfort. Een apart broertje zijn vaarfiets-
vakanties, je bagage blijft veilig aan boord 
en jij fietst zonder zorgen de uitgestippelde 
route.

Stap voor stap doen rederijen steeds meer 
om hun ecologische afdruk te verminderen. 
Enkele bijna vanzelfsprekende maatrege-
len zijn het drastisch verminderen van 
gebruik van plastic (o.a. rietjes) en het 
gebruik van ledverlichting. Snelheden en 
routes worden herbekeken om zodoende 
het verbruik te verminderen, maar ook wor-
den er waterzuiveringsinstallaties gebruikt: 
zeewater wordt omgezet naar drinkwater 
en gezuiverd water wordt weer in zeeën 
en oceanen geloodst. Daar waar mogelijk, 
gebruikt men walstroom i.p.v. brandstof. 

Moderne schepen varen veelal op lng. De 
Noorse rederij Hurtigruten bouwt zelfs aan 
de eerste hybride-elektrisch aangedreven 
expeditiecruiseschepen ooit!

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis

Voor meer foto’s, kijk op mensenzijnme-
dia.be/dossier-cruises.
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P O R T R E T

... van een opera in een arena
In 1977 ging ik voor de eerste keer naar de opera. Niet hier in België, maar wel in Italië, waar we onze vakantie doorbrachten bij het Gar-
dameer. Ik was helemaal geen liefhebber van operamuziek, maar mijn familie had me overtuigd om toch één keer mee te gaan. Volgens 
hen was de Arena van Verona (een antiek Romeins amfitheater) de plaats waar deze muziek het beste tot haar recht komt en dus mocht ik 
dit niet aan mij voorbij laten gaan. Dus ging ik mee naar Pagliacci van Ruggero Leoncavallo en Cavaleria Rusticana van Pietro Mascagni 

kijken en luisteren.

Tot mijn verbazing genoot ik er enorm van. Het was me zelfs dermate bevallen dat ik direct instemde om ook mee naar Aïda van  
Giuseppe Verdi te gaan kijken.

Lag het aan de omgeving, het vakantiegevoel, 
het stralende weer, de sfeer in de arena, het 
prachtige decor, de klank in openlucht, de 
geweldige zangers (één van hen was de be-
ginnende Placido Domingo), of was het dit 
allemaal samen dat ervoor zorgde dat ik opera 
nu opeens kon waarderen? Ik weet het ant-
woord niet, maar toen we enkele jaren later 
terugkeerden naar het Gardameer, was het 
vanzelfsprekend dat we naar de opera zouden 
gaan. Het liep deze keer echter niet zoals we 
gehoopt hadden ...

Het was een prachtige dag in Garda. Een 
blauwe hemel had zich de hele dag boven het 
meer getoond. ‘s Avonds lieten we ons door een 
autocar meevoeren naar Verona. We zouden 
gaan kijken en vooral luisteren naar de opera 

Turandot van Giacomo Puccini. Ondertussen 
had ik die al meermaals gezien, maar ik was 
heel benieuwd om de prachtige koorliederen 
aldaar te horen, evenals één van mijn favoriete 
aria’s, Nessun dorma. We waren vroeg aanwe-
zig, maar dat gaf ons de tijd om in de arena 
een goede plaats te kiezen, liefst niet te ver 
van het podium.

Aanvankelijk konden we ons nog ruim op de 
stenen zitplaatsen installeren, maar naarmate 
de avond vorderde en de arena alsmaar voller 
liep, werd onze ruimte steeds beperkter. Ge-
lukkig hadden we ondertussen al kussentjes 
kunnen kopen, zodat het zitten al wat zachter 
aanvoelde.

Toen de arena volledig gevuld was en ook de 
plaatsen parterre ingenomen waren door de 
high society en meer gefortuneerde toeschou-
wers, begon de voorstelling en vulde de arena 
zich met hemelse muziek.

Het was al vrij donker toen we werden verrast 
door enkele druppels. Regen???? Waar kwam 
die vandaan? Dat kon toch niet!

Het bleek wel degelijk zo te zijn. Plots vertrok 
iedereen van de scène en pakte ook het orkest 
zijn biezen. Wat nu? Via luidsprekers werden 
we op de hoogte gebracht. Een klein plaatselijk 
onweer had zich gevestigd boven Verona. Het 
zou maar een kwartier duren en dan zou de 
opera verdergezet worden. Oef, wat een op-
luchting, een beetje regen trotseren en dan kon 
het schouwspel opnieuw beginnen.

Ja hoor, even later werd het stuk hervat daar 
waar het stopgezet was. Hoewel we er nu alle-
maal uitzagen alsof we net een verkwikkende 

douche hadden genomen, kon dat niemand 
deren. Als het nu voor de rest van de avond 
maar droog bleef ! Deze onverwachte onder-
breking zorgde bij mij wel voor de nodige 
spanning. Wat zou er gebeuren als het opnieuw 
zou gaan regenen? Zou ik dan mijn lievelings-
aria, die pas in het derde bedrijf aan bod kwam, 
nog kunnen horen?
Tijdens het tweede bedrijf was het zover en 
begon het zowaar weer te regenen. Zangers 
en muzikanten verdwenen nogmaals en men 
riep af dat de weerstations hadden gemeld dat 
het maar een bui was en dat die niet zo lang 
zou duren.

Het water stroomde over onze ruggen. Het 
kussentje waarop we zaten, was stilaan veran-
derd in een spons, maar we bleven lachen tot 
plots de luidsprekers meldden dat het toch niet 
van zo korte duur zou zijn en dat de voor-
stelling werd afgelast. Toen verging het lachen 
ons. In de arena schuifelde iedereen teleurge-
steld naar de uitgang. Ik baalde enorm. Niet 
omdat het toegangsgeld niet werd terugbetaald 
(we hadden al een te groot deel van de opera 
gezien!) en evenmin omdat mijn witte bloes-
je op de rug de kleur van de natte steen had 
gekregen. Dat geld en het bloesje konden me 
gestolen worden, maar dat ik die aria niet had 
gehoord ... dat was pas een domper.

‘Nessun dorma’ betekent ‘Niemand slape’, en 
dat was wel heel toepasselijk, want ik heb die 
nacht niet goed kunnen slapen, zeker niet 
nadat onze hotelierster ons bij thuiskomst 
gemeld had dat er in Garda geen druppel was 
gevallen.

• Annie Poelmans
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

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

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

ma - vr  10u00 - 12u00
 13u30 - 17u30
zaterdag  10u00 - 14u00
zondag gesloten

* Bij aankoop van een Miele W1 TwinDos®-wasmachine. Geldig van 1 februari t/m 31 december 2021. Info en voorwaarden op www.miele.be

6 maanden

wasmiddelen
gratis*

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)



va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u
avond in de week

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

20 21

P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 kuddehoeder 5 sterkte 10 tijdstip 11 tijdperk 12 bespottelijk 
15 bult 17 deel v.e. tennispartij 18 duivel 19 bouwland 

20 geneesmiddel 21 niet in werking 23 waterzuchtige zwel-
ling 25 doelverdediger 27 tochtje 28 droog en korrelig 

29 stiekem 32 luxe scheepsreis 34 honkbalterm 35 tuinaf-
scheiding 36 werkschuw 38 gistmiddel 39 kleine ruimte 

41 bedekte spot 43 beslissende wedstrijd 45 vragend vnw. 
46 mislukking 47 staat in Amerika 48 strekking

Verticaal
1 woning 2 vierhoek 3 tweetal 4 uitslijting 6 hereniging 

7 woonboot 8 soort gebak 9 vertaler 13 overloper 14 treuze-
laar 15 slaginstrument 16 tennisterm 20 doopvader 22 naar 

achteren 24 aanwijzend vnw. 26 voorgevel 30 speels 
31 verwonding 32 afdelingshoofd 33 gelijkspel 36 blauw-
paars 37 staat in Amerika 39 koffiehuis 40 bereide dieren-

huid 42 muurholte 44 kloosterzuster

Maak kans op een waardebon 
van Mr. Boo
Al meer dan 40 jaar kan je bij Mr. Boo terecht voor 
alles wat met kwaliteitsoogzorg te maken heeft. De 
mooiste collecties voor elk budget, een gedreven team 
gediplomeerde opticiens, state of the art-glazen en meet-
apparatuur maken van Mr. Boo een parel in onze regio!

Kevin en zijn team steken veel tijd en moeite in het uit-
zoeken van de mooiste collecties: brillen en zonnebrillen 
uit collecties van theo, Jimmy Choo, Götti, Tom Ford, 
Oakley, … én een eigen collectie brillen, zonnebrillen 
en contactlenzen. Tijdens deze zomer vol mogelijkhe-
den zijn er geen limieten aan wat kan! De collecties zijn 
uitgebreider dan ooit en klaar voor ieders smaak. Fijne 
metalen brillen worden afgewisseld met stevige acetaat-
modellen in alle kleuren van de regenboog. Bij Mr. Boo 
vind je ook een groot aanbod van de mooiste zonneglazen. 
Deze zomer krijg je trouwens een korting van 50% op 
ALLE zonneglazen!

Bij Mr. Boo verkopen ze geen brillen, maar wel een to-
taalconcept! Het team begeleidt je van a tot z zodat je 
met het perfecte zicht buitengaat. Zeg nu zelf, wie wil 
het leven niet rooskleurig zien?

Mr. Boo geeft drie cadeaubons ter waarde van 50 euro 
elk weg! Wil je kans maken op een van deze waardebon-
nen, bezorg ons dan de oplossing van deze puzzel via mail 
naar puzzel@mensenzijnmedia.be met vermelding van 
je naam en postcode of vul het woord in op mzm.nu/
puzzel. De winnaars worden geloot op 26 juli.

Mr. Boo Aartselaar 
Baron van Ertbornstraat 8 
2630 Aartselaar 
mr-boo.be 
aartselaar@mr-boo.be 
03 887 75 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 kuddehoeder 5 sterkte 10 tijdstip 11 tijdperk 
12 bespottelijk 15 bult 17 deel v.e. tennispartij 18 duivel 19 
bouwland 20 geneesmiddel 21 niet in werking 23 
waterzuchtige zwelling 25 doelverdediger 27 tochtje 28 
droog en korrelig 29 stiekem 32 luxe scheepsreis 34 
honkbalterm 35 tuinafscheiding 36 werkschuw 38 
gistmiddel 39 kleine ruimte 41 bedekte spot 43 beslissende 
wedstrijd 45 vragend vnw. 46 mislukking 47 staat in 
Amerika 48 strekking. 
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

di-do
09.00u tot 12.00u
avond in de week

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28
nieuwe badkamers en keukens

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

Vergelĳk en kies voor Mister Floor !
Niets is ons te veel om u de beste service te geven !

Ÿ Onze Mister Floor man leert u graag 
hoe u juist schuurt of parket legt

Ÿ Na 18.00u blĳft Jan Dias beschikbaar 
voor al uw vragen op 0499 72 46 91

Huur zeer voordelig bĳ dé 
speciaalzaak in doe-het-zelf

parket leggen en schuren

Ÿ Zeer ruime keuze in parket, laminaat, 
vinyl, kleuren, afwerkingen, enz.

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be
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Stijn Bevers BVBA
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!

24



24 25

De hoofdluis is niet uit te roeien
Luizen vormden een van de oude Bijbelse plagen van Egypte. Vandaag zijn ze tijdens en na de grote vakantie een plaag in heel wat 

scholen. Hoe komt het toch dat een insectje van maar drie millimeter de mensheid al eeuwenlang hoofdbrekens bezorgt?

Zomerkampen en jeugdevenementen zijn 
hoogdagen voor de hoofdluis. Oorzaak: 
kinderen die veel meer dan anders fysiek 
contact met elkaar hebben. Als de hoofd-
haren een keer tegen elkaar komen, kan 
de luis overstappen van het ene naar het 
andere kapsel. In tegenstelling tot de iets 
grotere vlooien, springen luizen 
niet, maar klimmen ze met hun 
driemillimeterlijfjes van haar 
tot haar. Daarbij haalt de luis 
een snelheid van een halve cen-
timeter per seconde. Heb je er al 
even bij stilgestaan hoelang een 
gemiddelde selfie duurt? Even 
poseren, de hoofden tegen elkaar 
en enkele keren klikken: in tien 
seconden is de luis vijf centime-
ter en mogelijk een kinderhoofd 
verder.

Hoofdluizen klampen zich met 
hun zes pootjes evengoed aan 
volwassen kapsels vast, dicht bij 
de haarwortel, waar de tempera-
tuur warm en de bloedmaaltijd 
nabij is. Ik hoor soms verhalen van mensen 
die petroleum gebruiken om luizen te ver-
drijven. Levensgevaarlijk is dat, als je in de 
buurt van een sigaret of haardroger komt.

Een luis kan tot 48 uur buiten zijn gastheer 
overleven - in mutsen bijvoorbeeld -, trot-
seert tijdelijke vrieskoude en tot 55 graden 
hitte. De luis kan meezwemmen in zee 
of zwembad, vastgeklonken aan het haar 
van zijn gastheer. Het is goed om te weten 
dat neten (het broedsel van de hoofdluis) 
met een sterk klevend middel aan het haar 
vastzitten, in een beschermend omhulsel. 
Eén moederluis legt in haar dertig dagen 
durende leven makkelijk honderd eitjes.

Bestrijdingsmiddelen bestaan in vele vor-
men. In de volksmond worden olie of azijn 
aangeraden, maar de industrie heeft nog 
veel gesofisticeerdere producten. Sommige 
shampoos beweren ook de neten te doden. 
Twee weken nat kammen met een goede 
luizenkam is nog steeds een beproefde me-

thode om zowel luizen als neten uit het 
haar te krijgen. De hoofdluis heeft voor 
zover bekend, geen andere habitat dan het 
menselijk lichaam, maar er zijn biologen 
die menen dat de kleerluis (die eitjes aan 
de kleren hecht) een andere soort is dan de 
hoofdluis. Als het toch éénzelfde soort zou 
zijn, kan de uit het haar verjaagde hoofdluis 
misschien wel langer overleven op kleren …

Met luizen rondlopen en niet eens weten 
dat ze er zijn? Het kan zeker. Heel wat 
mensen met hoofdluizen voelen geen jeuk 
en worden op die manier niet gealarmeerd. 
Nochtans doen de beestjes zich tot zes keer 
per dag tegoed aan mensenbloed. Het zijn 

immers niet de minibeten die jeuk veroor-
zaken, maar een allergische reactie op die 
beten waarbij luizen hun speeksel in het 
hoofdwondje spuwen. Dat speeksel werkt 
stollingremmend en zorgt ervoor dat het 
menselijke bloedbronnetje toegankelijk 
blijft.

In Nederland bestaat sinds een 
tiental jaren de Landelijke Lui-
zen-dag op de eerste woensdag 
na de voorjaarsvakantie om de 
mensen te sensibiliseren voor 
het vaak verborgen luizenpro-
bleem. Al leidde dat daar ook 
niet tot het einde van de luis. 
Eigenlijk is het enige gegaran-
deerde, maar drastische middel 
het hoofd kaalscheren. Helemaal 
kaal, want zelfs in een gemilli-
meterde coupe kan de luis zich 
vastklampen.

Ook komt het fenomeen voor 
dat sommige mensen na een 
echte parasieteninfectie kampen 

met een denkbeeldige. Ze voelen het dus 
nog kriebelen als de luizen al verdwenen 
zijn: zij lijden aan het zogenaamde Wil-
lis-Ekbom syndroom.

Sommige wetenschappers hopen dat de 
hoofdluis nooit helemaal uitgeroeid wordt. 
Hoofdluizen hebben zo te zien geen direct 
nut voor de mens, maar “nuttig zijn” is een 
door mensen bedacht concept. Feit is dat 
luizen deel uitmaken van de biodiversiteit 
van deze planeet en dat we daarvan verre 
van alles kennen of begrijpen.

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

• dr. apr. Paul Nijs
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Tom Poes en de wraakgier
De edelman was bezig zijn haag te knippen;
een bezigheid die hem vooral in de zomer

veel genoegen verschafte.
‘Men voelt zich dan één met de natuur,’

placht hij te zeggen. ‘De vogels zingen, de
bloemen bloeien - en voilà; ook de liguster

doet mee aan het jaargetijde.’

Uit verhaal 71 - 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

• “Er zijn maar twee perfecte mannen - de ene is dood, de 
andere nog niet geboren.”
“Welke ben jij?”
Mae West

• Kinderen verlichten het huis: zij vergeten altijd de lampen 
uit te schakelen.
Lee Daniel Quinn

• Het leven is wat er gebeurt terwijl je niet naar de televisie kijkt.
Jason Love

• Katten die van terrassen springen zijn niet suïcidaal. Ze den-
ken alleen maar dat ze kunnen vliegen.
Donna Lypchuk

• Het getuigt van slechte smaak een weduwe het hof te maken 
vooraleer ze terug is van de begrafenis.
Seamas MacManus

• Wanneer je het verslag hoort van twee ooggetuigen over een 
auto-ongeluk, dan begin je te twijfelen over geschiedschrijving.
Hugh MacMillan

• Als je altijd stopt om aan de rozen te ruiken, zal je vroeg of 
laat een bij in je neus hebben.
Eamonn Mac Thomàis

• Hij leeft, maar alleen in die zin dat hij niet op een wettelijke 
manier begraven kan worden.
Geoffrey Madan

• Eerlijke zakenmensen zouden moeten beschermd worden 
tegen de gewetenloze klanten.
Lester Maddox

• Ik denk dat ik ben, daarom ben ik, denk ik.
Mary Malloy

• Goed, ik ben nu genezen van schizofrenie, maar waar ben ik 
dan als ik mij nodig heb?
Yekal Martin

• De Engelsen zijn een geduldig volk. Als ze dat niét waren, 
zouden ze zoveel slechte hotels niet hebben.
Robert Wilson Lynd

BIJNA 60 JAAR 

GETROUWD
Maria en Jef nodigen hun nieuwe buren uit om te ko-
men eten. Telkens als Jef zijn vrouw iets vraagt, begint 
hij met ‘schat’, ‘lieveling’, ‘duifje’, ‘honnepon’, ... De bu-
ren zijn onder de indruk, want het echtpaar is al bijna 
60 jaar getrouwd.

Wanneer Maria even naar de keuken gaat, zegt de 
buurman tegen Jef: “Ik vind het zo mooi dat jij je 
vrouwtje, na al die jaren dat jullie getrouwd zijn, nog 
steeds koosnaampjes geeft.”

Jef buigt zijn hoofd en schuddekopt. “Zwijg”, zegt hij, 
“ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen!”
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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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 225.000

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

Nachtegaallaan, rustig & nabij centrum ge-
legen app. (85m²) op de 1ste verd. zonder lift 
met ondergr. garagebox & berging, living (25m²), 
balkon, ing kkn (6m²), apart toilet, ing badk (6m²) 
met ligbad, wasplaats, 2 slpk (14-8m²), EPC: 
108kWh/m², €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

SUPER
SOLDEN

DE MATRASSENLOFT
Tuinwijk 125, Rumst

www.dematrassenloft.be

-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

ZOLANG DE VOORRAAD STREKT!

OPBERGBOXSPRING 
MET MATRAS

+
POCKETVEER 

MATRAS 7-ZONES

GEVEERDE
BOXSPRING

+
POCKETVEER 

MATRAS 7-ZONES

-45%

€ 1299  € 699 € 1299  € 699



28

Joepie, vakantie!
Eindelijk krijgen we weer de mogelijkheid om op vakantie te gaan, ook naar het buitenland. Dat we daarvoor aan enkele voorwaarden 
moeten voldoen lijkt de evidentie zelve. Nu we op goede weg zijn uit de coronapandemie zou het gek zijn om dat niet te doen. De 

vrijheid die we krijgen willen we graag behouden.?

Waarnaar hunkeren we dan?

‘Verandering van spijs doet eten’ is het ge-
zegde, maar het gaat niet alleen over eten, 
ook over de omgeving, een andere taal en 
cultuur: de hele vakantiesfeer van goed 
weer, vrije tijd en eens iets anders doen, 
weg van het alledaagse, want dat kennen 
we zo goed. Onze ingesleten gewoontes: 
opstaan, badkamerbezoek, ontbijten, wer-
ken of naar school of andere bezigheden 
voor diegenen die hun tijd anders kunnen 
invullen, toch willen de meesten onder ons 
écht op vakantie gaan, naar het buitenland.

Vlaanderen vakantieland

Sinds maart 2020 ontdekten we noodge-
dwongen onze eigen omgeving door te 
wandelen of te fietsen. Laten we dat ruim 
interpreteren, ik bedoel daarmee heel 
Vlaanderen, van de kust tot in het uiterste 
puntje van Limburg tegen de Nederlandse 
en Duitse grens: zeer mooie streken om 
te verkennen. De kuststreek trekt altijd 
aan, maar ook het hinterland, het Brugse 
Ommeland of de Westhoek bieden een 
prachtige omgeving om van te genieten. 

Wie wil, kan de geschiedenis in-
duiken i.v.m. WO I en de talrijke 
begraafplaatsen bezoeken die 
zich daar bevinden. De oostelij-
ke kant biedt dan weer vlakke 
of glooiende terreinen met in de 
lente de prachtige bloesems van 
de fruitbomen. Daartussen vari-
eert alles van polders, jaagpaden 
langs rivieren of kanalen, bossen, 
heidegebieden, je noemt het 
maar. We hebben het allemaal. 

Bij uitbreiding spreken we over heel België, 
inclusief de Ardennen en de Oostkantons. 
Een heel andere omgeving, veel groen, 
maar ook zo mooi om te ontdekken. Deze 
streek biedt heuvels en meer uitdagingen 
voor de ervaren fietser of wandelaar. Ook 
hier in eigen land hebben we afwisseling te 
bieden en een mooi aanbod aan musea en 
culturele uitstappen voor wie dat wenst. We 
verkennen wel het buitenland, maar onze 
eigen bezienswaardigheden laten we nog te 
dikwijls links liggen.

Even een tussenstop onderweg

Wat is er leuker dan tijdens een fiets- of 
wandeltocht even halt te houden bij een 
terras en te genieten van een lekker drankje, 
voor de ene iets fris of warms, voor de ande-
re een lokaal biertje, naar eigen wens, maar 
dat kon nog even niet dit voorjaar. Sinds 
begin mei is dat gelukkig weer mogelijk. 
Veel mensen keken hiernaar reikhalzend 
uit. Opnieuw een terrasje doen, in aange-
naam gezelschap, om bij te praten, samen te 
zijn. Vermits de cijfers in gunstige richting 
evolueren, kunnen we deze zomer weer op 
horecabezoek, zowel binnen als buiten.

Wat is het verschil met het buitenland?

Veel vakantiegangers plannen hun reis nog 
altijd liefst naar het zuiden, want het goede 
weer trekt altijd aan. Frankrijk blijkt nog 
altijd één van de favoriete vakantielanden. 
Een land dat een pallet aan landschappen 
biedt, voor elk wat wils, maar als je gaat 
fietsen, zoals wijzelf ook wel doen, over 
een ‘voie verte’ (een vroeger treinspoor dat 
geasfalteerd werd en alleen toegankelijk is 
voor fietsers en wandelaars of skaters) dan 
merk je het verschil. Hoe lekker het eten 
en de drank ook is, als je tussendoor iets 
wil gaan drinken, moet je soms toch goed 
zoeken om een terrasje te vinden. Hoe zui-
delijker je gaat, hoe meer er dicht is in de 
siëstaperiode (na de lunch tot 17 of 18u, 
afhankelijk van de streek). Dan besef je pas 
welke bourgondiërs we eigenlijk zijn. Hier 
bij ons kan je eender waar, op welk uur van 
de dag dan ook wel iets te eten of te drinken 
vinden. We staan er niet altijd bij stil, maar 
eigenlijk worden we hier echt wel verwend.

Dus waar je ook je vakantie plant deze 
zomer: geniet, laat het smaken, snuif de 
sfeer op en laad je batterijen op. Het zal 
goed doen na het bijzondere afgelopen jaar. 
Laat de stress achter en start opnieuw met 
volle energie, maar vergeet niet als je thuis 
bent, ook lokaal eens te winkelen en een ter-
rasje of restaurant te bezoeken. Onze lokale 
handelaars hebben een zware periode achter 
de rug en verdienen zeker onze steun! Zo is 
het een zalige zomer voor iedereen.

l e v e n  e n  w e l z i j n

• Kristel Van Doorslaer - activational.be
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BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 03 485 58 92 - 03 475 94 27 - 0477 284 807 - 0476 903 329

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (7-1)

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

Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

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

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

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

• Verzamelaar koopt aandelen en obligaties oude en vervallen alle  
hoeveelheden, tel. 03 321 25 15.                                                                  (o)
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ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN 
VAN ZOLDER TOT KELDER. Toch geen probleem!!!

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be

i m m o

TE KOOP UIT DE HAND

Edegemsestraat 14 – 2640 Mortsel
 03/440.99.51 

 tine.landuydt@belnot.be

Hemiksem, Monnikenhoflaan 40
In een mooie groene omgeving, nabij het golfterrein, bevindt zich deze op te frissen 
open bebouwing met een grote en zonnige tuin. Deze woning ligt op een zéér 
ruim perceel van 1493 m², is centraal gelegen en heeft een vlotte verbinding naar 
Antwerpen en Brussel. Openbaar vervoer, winkels en scholen bevinden zich in de 
onmiddellijke omgeving. 
Indeling:
Via de ruime inkomhal  betreed je de gezellige leefruimte met haard. Door de grote 
raampartijen is er een aangename lichtinval en heb je rechtstreeks zicht op de grote 
en zonnige tuin. Deze leefruimte geeft verder uit op de geïnstalleerde keuken waar je 
ook toegang hebt tot het terras en de volledig omheinde en aangeplante zonnige tuin.
Verder bevindt zich op het gelijkvloers ook een praktische berging waar plaats is 
voor een wasmachine en droogkast. Tevens zijn er nog twee slaapkamers en een 
badkamer die uitgerust is met een douche, een bad en een dubbel lavabomeubel.  Via 
de badkamer heb je ook toegang tot de dressingruimte. 
Op de eerste verdieping vind je een grote afgewerkte ruimte die tal van mogelijkheden 
biedt. Deze ruimte kan door de koper eventueel verder ingedeeld worden als extra 
slaapkamers. Op deze verdieping bevindt zich ook de afzonderlijke technische ruimte 
met de CV-installatie. 
Tot slot beschikt de woning over een ruime inpandige garage met sectionaalpoort 
en een kelder. 

Stedenbouw: Vg, deels Wg en deels Pg, Gdv, Gvkr, Gv - Bouwjaar 1988 – KI 2.087 €
EPC: 303 kwh/m²
Beschikbaarheid: vrij bij akte na betaling van koopprijs en kosten.
Meer informatie te bekomen op het notariskantoor. 

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

• Te koop: glkvl. app. in groen domein, grens Hob.-Wilrijk, 2 slpk., tuin 
(zuid), brede ondergr. garage, zie bit.ly/3hHQDEE.

• Te huur TENERIFE Las Americas: 2 slpkrs, 2 badkrs app. Palmbeace,  
1e lijn, per week €630, tel. na 20 uur 0499 17 45 96, Ivo.

• FINE-CARS - LUCHTHAVENVERVOER. Wij verzorgen uw transfer naar 
alle luchthavens in België en buitenland. Voor meer info: 03 288 78 26 
- 0499 73 02 48 - 0476 99 42 45 - Fine-cars@proximus.be.

a l l e r l e i

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

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

• Stoffeeratelier De Cuyp - 03 216 50 04 - Antwerpsestraat 71 - 2640 
Mortsel - Vrijblijvende prijsopgave stofferen, rieten, biezen - Reparaties 
stoelen en banken - Korting 65+ers.

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

• PIANOSTEMBEURT aan 55 EUR. Zowel buffet- als vleugelpiano’s. 
Ook afregelen en herstellen. Reactie via info@piano2start.be.

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

www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 22.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82
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V L I E G E N R A M E N  E N  - D E U R E N

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

ZOMERACT IE -10%Grote drukte op de 
vastgoedmarkt

Dat de verkoop van vastgoed hoge toppen 
scheert de laatste maanden is een feit. “En 
daarover kunnen we ook getuigen bij habi-
com”, zegt Naranjo Decamps van habicom. 
“We hebben het eerste halfjaar van 2021 
maar liefst 49% meer eigendommen ver-
kocht dan in dezelfde periode in 2020. Dat 
de lockdown van vorig jaar daar iets mee te 
maken heeft, is een zekerheid, maar het is 
niet de enige reden. Er is gewoon bijzonder 

veel beweging op de vastgoedmarkt. Niet alleen in de verkoop, ook 
het aantal verhuringen steeg bij habicom met bijna 20% tijdens de 
eerste 6 maanden van dit jaar. Hiervoor is duidelijk een verklaring. 
Door zoveel binnen te zitten en verplicht thuis te werken zijn zowel 
kopers als huurders gaan beseffen dat die extra kamer, die tuin of 
dat terras echt wel een serieuze meerwaarde zou zijn. Daarom is 
er ook zo’n grote vraag naar woningen en appartementen met een 
leuk terras of tuin”, verklaart Naranjo.

Ook prijzen stijgen mee

Met de stijging van het aantal transacties zijn ook de verkoop-
prijzen fenomenaal gestegen. “Vooral in de populaire zuidrand 
van Antwerpen merken we opmerkelijke stijgingen. Woningen 
en appartementen die via habicom verkocht worden tussen 10 en 
30% boven de vraagprijs, zijn geen uitzonderingen meer. Sommige 
eigenaars geloven hun oren niet als we hen opbellen om te laten 
weten wat de hoogste bieding is die we mochten ontvangen voor 
hun eigendom.”

Adempauze

“Toch verwachten we deze zomer een adempauze op de markt. 
Het zal voor velen immers de eerste keer zijn dat ze, na meer dan 
één jaar, eens opnieuw op vakantie kunnen gaan. Ik voorspel dat 
we vooral een bijzonder druk najaar zullen krijgen, want ook op 
vakantie worden er dikwijls beslissingen genomen om de stap te 
zetten en op zoek te gaan naar een nieuwe woonst. Wij voor-
zien bij habicom vanaf september nog vier nieuwe collega’s om 
de voorspelde drukte op de markt aan te kunnen. Kwestie van 
dezelfde kwalitatieve service te kunnen blijven garanderen zoals 
nu”, besluit Naranjo.

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.

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

Biokapsalon-verelax.be

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be
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TE KOOP UIT DE HAND

Edegemsestraat 14 – 2640 Mortsel
 03/440.99.51 

 tine.landuydt@belnot.be

Hemiksem, Monnikenhoflaan 40
In een mooie groene omgeving, nabij het golfterrein, bevindt zich deze op te frissen 
open bebouwing met een grote en zonnige tuin. Deze woning ligt op een zéér 
ruim perceel van 1493 m², is centraal gelegen en heeft een vlotte verbinding naar 
Antwerpen en Brussel. Openbaar vervoer, winkels en scholen bevinden zich in de 
onmiddellijke omgeving. 
Indeling:
Via de ruime inkomhal  betreed je de gezellige leefruimte met haard. Door de grote 
raampartijen is er een aangename lichtinval en heb je rechtstreeks zicht op de grote 
en zonnige tuin. Deze leefruimte geeft verder uit op de geïnstalleerde keuken waar je 
ook toegang hebt tot het terras en de volledig omheinde en aangeplante zonnige tuin.
Verder bevindt zich op het gelijkvloers ook een praktische berging waar plaats is 
voor een wasmachine en droogkast. Tevens zijn er nog twee slaapkamers en een 
badkamer die uitgerust is met een douche, een bad en een dubbel lavabomeubel.  Via 
de badkamer heb je ook toegang tot de dressingruimte. 
Op de eerste verdieping vind je een grote afgewerkte ruimte die tal van mogelijkheden 
biedt. Deze ruimte kan door de koper eventueel verder ingedeeld worden als extra 
slaapkamers. Op deze verdieping bevindt zich ook de afzonderlijke technische ruimte 
met de CV-installatie. 
Tot slot beschikt de woning over een ruime inpandige garage met sectionaalpoort 
en een kelder. 

Stedenbouw: Vg, deels Wg en deels Pg, Gdv, Gvkr, Gv - Bouwjaar 1988 – KI 2.087 €
EPC: 303 kwh/m²
Beschikbaarheid: vrij bij akte na betaling van koopprijs en kosten.
Meer informatie te bekomen op het notariskantoor. 

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

• Te koop: glkvl. app. in groen domein, grens Hob.-Wilrijk, 2 slpk., tuin 
(zuid), brede ondergr. garage, zie bit.ly/3hHQDEE.

• Te huur TENERIFE Las Americas: 2 slpkrs, 2 badkrs app. Palmbeace,  
1e lijn, per week €630, tel. na 20 uur 0499 17 45 96, Ivo.

• FINE-CARS - LUCHTHAVENVERVOER. Wij verzorgen uw transfer naar 
alle luchthavens in België en buitenland. Voor meer info: 03 288 78 26 
- 0499 73 02 48 - 0476 99 42 45 - Fine-cars@proximus.be.

a l l e r l e i

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

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

• Stoffeeratelier De Cuyp - 03 216 50 04 - Antwerpsestraat 71 - 2640 
Mortsel - Vrijblijvende prijsopgave stofferen, rieten, biezen - Reparaties 
stoelen en banken - Korting 65+ers.

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

• PIANOSTEMBEURT aan 55 EUR. Zowel buffet- als vleugelpiano’s. 
Ook afregelen en herstellen. Reactie via info@piano2start.be.

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

www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 22.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82
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N a @ p e n

1
7
9 Zonnebril

Toen ik in het zesde leerjaar de correcte oplossing van een 
vraagstuk rateerde, doordat ik een 6 met een 8 had ver-
wisseld, sloegen mijn veeleisende ouders alarm. Hun zoon 
had een brilletje nodig. Grieks en Latijn in het vooruit-
zicht. Zijn ogen waren belangrijk. Van dat moment af, werd 
mijn sproetige aangezicht getooid met een metalen brilletje. 
“Een nerd”, zouden ze nu roepen. De ongemakken waren 
legio: voetballen, zwemmen, regen tijdens de fietstocht. Het 
ding zat in de weg. Doorlopen we snel de oninteressante 
decennia: nieuwe monturen, dikker glas. Tot ik 6 jaar ge-
leden enkele netvliesloslatingen met operaties meemaakte. 
Gevolgen waren een linkeroog dat nog nauwelijks iets zag 
en een rechteroog dat zijn heldenrol besefte en plots bijna 
perfect alles waarnam. Nu rijd ik eenogig naar Oostende 
en terug zonder bril.

Toch heb ik een arsenaal van brillen, - schrik niet - glaslo-
ze brillen, die ik vaak opzet. Waarom? Het kader van het 
brilmontuur coördineert de waarneming van beide ogen en 
ik lijk een beetje anders met bril. Knapper, intelligenter … 
of wat de menselijke ijdelheid al mag inhouden. Enigszins 
zoals de zonnebrildragers die met hun Ray-Ban, Gucci, 
Ralph Lauren uitpakken en tegelijk hun aangezicht een 
aantrekkelijk, geprofileerd patroon bieden. Mijn vrouw en 
ik hebben het wel eens over “smoeltjes als platte kaas”, een-
tonig, zonder variatie, symmetrie of reliëf, een beetje zoals 
een driejarige een aangezicht tekent. Wel, zo’n zonnebril 
verhelpt dat. Nog chiquer is, dat u die merkzonnebril ach-
teruitduwt tot over uw haarlijn. Trendy, desnoods oversized. 
U draagt dan een kroontje. Ik doe dat ook wel eens, al zijn 
mijn brillen meestal afkomstig van Kruidvat.

Ray Charles en Roy Orbinson hadden medische redenen 
om een zonnebril op te zetten. Artiesten die zichzelf hoog 
inschatten, permitteren zich ook interviews met zonnebril. 
Creëert allure, mysterie, kunstzinnigheid en een klasse die 
zich ver verheft boven de modale sterveling. Een zonnebril 
maakt de drager min of meer onherkenbaar, roept arro-
gantie op en lef. De ogen zijn nu eenmaal de belangrijkste 
herkenningspunten van het aangezicht. Misschien heeft 
hij wel tranerige, uitgelebberde ogen die zijn aftandse le-
venswijze, aftakeling en ouderdom prijsgeven. Daarom. 
“De zonnebril boost het zelfvertrouwen”, lazen we in een 
reclamefolder. Goed om schuchterheid en onzekerheid te 
overwinnen. En ten slotte: van achter een zonnebril kunt 
u lekker spieden, vooral als uw bril spiegelglas bezit. De 
omstanders weten niet dat u naar hen kijkt en ongezien 
kunt u zelfs een dutje doen. Lekker geïsoleerd.

Laten we de waarde van de zonnebril niet onderschatten. 
U kunt hem afstemmen op uw outfit en daardoor aan het 
totaalplaatje - wat dat ook mag zijn - van uw verschijning 
een meerwaarde toekennen. Dan staan we natuurlijk mij-
lenver van het doel waarvoor hij dient: uw ogen beschermen 
tegen het schadelijke uv-licht, een voorrecht dat o.m. de 
holbewoners niet kenden. Het duurde tot 1929, wanneer de 
Amerikaan Sam Foster zijn zonnebrillen verkocht op het 
strand van New Jersey. Sindsdien zijn ze niet meer weg te 
denken. Zo zullen we elkaar deze zomer ontmoeten: met 
zonnebril en mondmasker. U kijkt misschien wel door uw 
roze bril en glimlacht. Ik zal knipogen, maar dat ziet u niet.

• Marc van Riel

“Zelfs de mooiste bril kan uw hart niet lezen” 

( Julia Bregts)
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  9
Het aanbod van je lokale vastgoedmakelaar blijft 24/7 

te raadplegen via www.immoscoop.be

03 206 76 76

03 740 03 90

03 644 00 88

www.immodelaet.be

12
15

15

Flyer Via_Immo.indd   1 23/11/15   15:05

03 344 70 10

03 443 21 15

15

15 15

15
15

15

15

0473 900 900

Vastgoed
Verhaegen

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

B A U W E N S VA S T G O E D . B E
0 3  3 4 5  8 8  9 9
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

In augustus brengt Mensen zijn Media 
een special Wonen & leven 

van De Passant, een magazine 
boordevol waardevolle en originele 

lifestyletips!

In september valt 
je vertrouwde magazine 
weer in je brievenbus.

We wensen je 
een deugddoende zomer! 
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VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

WEES SNEL VOOR 

DE LAATSTE MOOIE 

HEMIXHEIDE WONINGEN!

MAAK EEN AFSPRAAK OP

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

Champignonsoep
Spekvink met rode kool

en patatjes
Koek

Minestrone
Witloof kaas-ham 

met puree
Fruityoghurt

Soep
Schnitsel met

groentenstoemp
Pudding

Courgettesoep
Gebraad, pepersaus,
seizoensgroentjes
en kruidenpatatjes

Fruit

Broccolisoep
Visfi let met preiroom

en gekookte aardappelen
Gebak

Soep
Lamsburger met erwtjes en

wortelen en patatjes
Dessert

Slaatje vlees
Champignonsoep

Gepaneerde pladijs met
andijviepuree

Koek

Minestrone
Kalkoenrolade met boontjes

en gekookte patatjes
Fruityoghurt

Courgettesoep
Haantje in rode wijnsaus

met kruidenpatatjes
Fruit

Slaatje kop
Broccolisoep

Kippenlapje pesto-tomaat
met patatjes

Gebak

Lasagne of spaghetti

Champignonsoep
Spekvink met rode kool

en patatjes
Suikervrij gebak

Minestrone
Witloof kaas-ham 

met puree
Magere yoghurt

Courgettesoep
Gebraad, pepersaus,
seizoensgroentjes
en kruidenpatatjes

Fruit

Broccolisoep
Visfi let met preiroom

en gekookte aardappelen
Suikervrij gebak

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

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

Feestdag
geen maaltijdbedeling

Laat uw menu
dinsdag

meeleveren

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
19.07

DINSDAG
20.07

WOENSDAG
21.07

donderdag
22.07

vrijdag
23.07

weekend
24-25.07

W E E K M E N U



WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

Erkende assistentiewoningen

03/432 04 04   info@elysiapark.be   www.elysiapark.be

Silver
✓ Volwaardige appartementen

✓ Eén of twee slaapkamers 

✓ Grote terrassen

✓ Gezellig & stijlvol Grand Café 

✓ Kwalitatief zelfstandig wonen
   met diensten op maat

✓ Uitbating door Meridia

✓ Ideaal als investering

Maak een afspraak voor een bezoek aan onze assistentiewoning Silver.

bezoek ons modelappartement

ELYSIA PARK SILVER 


