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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

WinDistributie bv
eerlijk verdeeld!

BEN J IJ EEN MAKELAAR 
IN HET ANTWERPSE ...

... en wil je zoveel mogelijk 
potentiële verkopers en kopers van 
vastgoed bereiken?

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

WinDistributie zit graag met jou 
samen om een verdeling op maat uit 
te werken voor jouw flyer of folder

• Interessante tarieven 
• Verdeling in specifieke regio’s en 

wijken op maat
• Correcte opvolging
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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
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WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN
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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

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE
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Immo Point Drie Eiken - Strijdersstraat 24 - 2650 Edegem
tel. 03 880 50 80 - edegem@immopoint.be

www.immopoint.be
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Thuis

Minimalisme – 
meer dan een hype

Hoe een gepimpt pand 
van een huis een thuis maakt 

Eenpansmacaroni 
met chorizo en bloemkool

Je huis, je thuis

Slim wonen voor 65+’ers

Puzzelen

Millennial: hoe ga je om met stress, 
angst en negatieve gedachten 

Vakmensen in jouw regio

Yoga …

Money, money, money: 
6 tips om geld te sparen

Zoekertjes 

Water, bron van leven 
of van conflicten? 

WonenWonen, als het kan
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Beste lezer

Met trots stellen we onze special ‘Wonen & leven’ aan je voor, 
volledig gewijd aan lifestyle.

Wonen, da’s leven. Zonder de geborgenheid en de veiligheid van 
onze woning lijkt ons leven oncontroleerbaar, onmogelijk zelfs. 
Ons huis is onze cocon, ons schild, onze veiligheid, onze basis.

De vakantieperiode is het uitgelezen moment om stil te staan bij 
wat we hebben, bij het dak boven ons hoofd. Bij de mogelijkheden 
die ons huis biedt om te groeien en om ons leven uit te bouwen, 
om te eten, te drinken, te slapen. Om vrienden te ontvangen die 
ons leven verrijken en hobby’s uit te oefenen die ons leven kleur 
en vorm geven. Met aandacht voor de omgeving waarin we ons 
bewegen en voor de mensen die we erin ontmoeten. Ons huis, 
onze straat, onze buurt, ons land. Ons leven.

#gelukkigverbonden #homesweethome
•  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!
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9 aug Groene  
groentesoep

gebakken hamburger met ajuinsaus, gestoofde 
wortel en gratin dauphinois 

10 aug Aardappel- 
preisoep

Gebakken scampi met kokos-currysausje,  
Oosterse groentjes en nasi goreng

11 aug Tomaat- 
patprikasoep 
met balletjes

Frankfurterworst met mosterd uit Dijon,  
zuurkool met spekjes en gekookte aardappel

12 aug Witloofroom- 
soep

Spaghetti Bolognaise met geraspte kaas

13 aug Pompoen-  
wortelsoep

Vispannetje met kreeftensaus, erwtjes,  
champignons en spinaziepuree 

14 aug Andalusische 
groentesoep

Varkenshaasje met rode portsaus, groene 
boontjes in spek gerold en krieltjes

16 aug Peterseliesoep Gebakken braadworst met brunoisesaus,  
witte kool in béchamel en wortelgratin 

17 aug Kervelroom- 
soep met  
balletjes

Sliptongetjes met kappertjes/botersaus, fris 
slaatje, verse tartaar en puree

18 aug Groente- 
bouillonsoep 

Tomaat Farci met Provençaalse saus,  
gebakken ajuin en gekookte aardappel

19 aug Tomatenroom 
soep

Hongaarse goulash met wortel, erwtjes & rijst

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 16/07/2021   11:10

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
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Thuis

“Liever in de goot met enkele goede vrienden, 
dan eenzaam in een groot kasteel.” 

Fik Verbiest

Een huis is simpelweg een bouwwerk met muren en een 
dak, waarin mensen kunnen wonen. Bijgevolg is dit zowel 
een krot in Soweto als een luxeloft in New York en al wat 
zich daartussen bevindt. Een huis dient op zijn minst een 
vorm van bescherming te bieden tegen weersomstandig-
heden en indringers, teneinde onze fysieke integriteit te 
vrijwaren.

A house is not a home

Het gelijknamige liedje dat Burt Bacha-
rach en Hal David schreven voor Dionne 
Warwick, vertelt op sublieme wijze dat 
lang niet elk huis een thuis is. De versie 
van Luther Vandross is beklijvend. Het 
laat op sublieme wijze voelen dat een huis 
pas waarde krijgt wanneer er tederheid en 
geborgenheid zijn. Waar een huis in de eerste 
plaats bescherming en comfort biedt, kan een 
thuis zoveel meer betekenen …

Nestwarmte

Hoewel heel wat huizen en bouwstijlen sterk op elkaar 
lijken, zien we dat mensen hun woning op een totaal 
andere en unieke manier inrichten. Afhankelijk van hun 
prioriteiten ligt de nadruk op een nette, strakke en prak-
tische inrichting of wordt het eerder een chaotische plek. 
Vaak probeert men met een personal touch een thuisgevoel 
te scheppen. Een muurbordje met: “Ons huis is proper 
genoeg om gezond te zijn en stoffig genoeg om gelukkig 
te zijn”, zegt veel over de prioriteiten die een mens kan 
leggen. Wie slaaf is van een opgeruimd en proper huis 

ten koste van een warme en huiselijke sfeer, voelt zich na 
verloop van tijd een vreemde in zijn eigen huis.

Cocoonen

Een huis dat aanvoelt als een thuis is een ideale plek om 
te cocoonen. Deze term stamt uit het Engels en 

betekent o.a. ‘het uitgaansleven inruilen voor de 
geborgenheid van zijn woning; het scheppen 

van een gezellig sfeertje in de eigen woning 
en zich daardoor min of meer afsluiten van 
de buitenwereld’. Een plek waar men zich 
geborgen en veilig voelt, was zelden zo 
belangrijk als het voorbije anderhalf jaar. 
Maar kunnen we ons mentaal nog vol-

doende afsluiten van de buitenwereld?

Onze tempel

Reeds lang geleden realiseerde men zich dat ons lichaam 
de tempel is van onze geest. Ondertussen weet iedereen 
dat een gezonde geest in een gezond lichaam leidt naar een 
gelukkig leven. Voelt onze geest zich vandaag nog veilig en 
geborgen in haar tempel? Hoe houden we ons lichaam en 
onze geest gezond en sterk? Alleen sluitende antwoorden 
op deze belangrijke vragen geven ons gemoedsrust en 
maken van ons lichaam een thuis voor een gezonde geest.

• 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

•  SM-speeltjes •

U w  s p e c i a a l z a a k 
vo o r  B D S M  a rt i k e l e n  i n  M e r k s e m

Bredabaan 230a  [  www.smspeeltjes .com
Elke  vr ijdag en zaterdag open van 10u tot 18u

Y o u r 
K i n k 
O u r 

P a s s i o n

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

GEVRAAGD: Onderhoudstechnieker  

 

Zie : www.matrixdoors.be
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Minimalisme 
- meer dan een hype -

“If it doesn’t spark joy, discard it.” - Marie Kondo
“Minimalisme is een levensstijl, of een poging daartoe, waarbij iemand het eigen leven wil vereenvoudigen”, begint Wikipedia zijn 
uitleg over wat minimalisme is. Ik hou van de toevoeging “of een poging daartoe”. Ik ben een minimalist. Tenminste: ik probeer 

dat te zijn.

Misschien ken je de beroemde Japanse 
opruimgoeroe Marie Kondo wel. Haar 
motto luidt: “If it doesn’t spark joy, discard 
it.” Ofwel: “Als het geen vreugde uitstraalt, 
gooi het weg.” Op die manier zou je je kun-
nen ontdoen van alle voorwerpen in huis 
die je niets opleveren behalve rommel.
 
Minimalisme past goed in het rijtje van 
de tiny house beweging, co-housing, bio-
logische voeding, slow cooking, recycling, 
... Wat al deze zaken met elkaar gemeen 
hebben, is een groeiende bewustwording 
en behoefte aan zingeving. We verlangen 
met zijn allen meer en meer naar een gevoel 
van verbondenheid en vrijheid.

Minimalisme houdt meer in dan ‘ontspul-
len’. Het idee erachter is dat je je leven 
vereenvoudigt waardoor je meer tijd over-
houdt voor de zaken die er echt toe doen, 
zoals tijd voor hobby’s, persoonlijke ont-
wikkeling en contacten met vrienden en 
familie. Hoe minder spullen je hebt, hoe 

minder tijd je hoeft te stoppen in opruimen. 
Ook schoonmaken gaat een stuk sneller als 
je niet eerst het speelgoed van je kinderen 
moet opruimen of een hoop tijdschriften 
en al dan niet betaalde rekeningen aan de 
kant hoeft te schuiven.

Het opruimen zelf is maar een klein deel 
van een veel grotere verandering. Door alles 
letterlijk en figuurlijk een plaats te geven, 
creëer je ook ruimte in je hoofd. Mensen 
die het gevoel hebben snel overprikkeld 
te zijn hebben hier extra baat bij. In een 
wereld die steeds sneller lijkt te draaien en 
met een informatiestroom die steeds breder 
wordt, is het een verademing om thuis te 
komen in een huis dat orde en rust ademt.

Hoe begin je met minimaliseren?

Je zou het boek van Marie Kondo kunnen 
lezen, of een opruim- of minimaliseercoach 
onder de arm nemen. Het internet staat bo-
vendien bol van 30 dagen-challenges om te 

beginnen met minimaliseren. Tijdens zo’n 
challenge krijg je elke dag een opdracht om 
je te helpen ontspullen.

Wil je onmiddellijk aan de slag na het lezen 
van dit artikel? Dit is hoe ik het heb aan-
gepakt.

Motivering

Voor mij was het erg belangrijk te weten 
waaróm ik wou minimaliseren. Druk van 
buitenaf heeft nooit gewerkt voor mij.
 
Mijn lief, bijvoorbeeld, is niet minimalis-
tisch; hij is spartaans. Hij kan beslissen om 
morgen naar een ander land te emigreren 
en het enige wat hij moet doen is zijn hele 
hebben en houden in één koffer stoppen. 
Zijn intrinsieke motivering is luiheid. Hij 
heeft een hekel aan spullen omdat veel 
spullen doorgaans ook veel onderhoud en 
energie vragen. Hoewel ik hem daarin hele-
maal volg en zelfs wou dat ik met zo weinig 
spullen kon leven, voel ik dat ik daarvoor 
niet klaar ben. Toch heb ik al een lange weg 
afgelegd. Vroeger was ik veel meer gehecht 
aan spullen dan nu.

Een voorbeeld: ik heb een blauwe pluchen 
hond. Het is een gek beest en van de pluche 
schiet niet veel meer over. Hij heeft gaten in 
zijn oksels en de glans is uit zijn kraaloogjes 
verdwenen, maar ik heb hem sinds ik vier 
of vijf jaar was. Tot voor enkele jaren zat 
hij steevast op mijn bed en zeulde ik hem 
overal mee naartoe als ik op vakantie ging. 
Toen ging ik kleiner wonen en zat hij al-
leen nog maar in de weg. Lange tijd was ik 
van plan om hem aan mijn echte hond te 
geven zodat die zich ermee kon uitleven. 
Ik heb er nooit de moed voor gevonden en 
mijn hond is intussen niet meer. De blauwe 
hond verhuisde naar de kelder, waar hij stof 
zit te vergaren en vriendschap sluit met de 
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spinnen. Ik heb al vaak gedacht: “Dat is 
toch nutteloos? Waarom gooi ik hem niet 
gewoon bij het afval? De herinneringen die 
bij dat beest horen, zitten in mijn hoofd 
en hart, niet in een hoop stof.” Weten dat 
het mijn bomma, van wie ik Flappy kreeg, 
het hart zou breken als ik hem wegdeed, 
weerhoudt me ervan hem weg te gooien. 
Schuldgevoel dus. Ik hoef het haar toch 
niet te vertellen?

Flappy is maar één voorbeeld. Oude 
schoolcursussen waarnaar ik nooit meer 
kijk, oude schrijfsels van mezelf waarvan 
ik hoop dat ze me ooit nog inspiratie kun-
nen bezorgen, oude tijdschriften, ... Ik heb 
al veel weggedaan, maar er kan echt nog 
zoveel meer weg. Hoewel anderen vinden 
dat ik al weinig kleren heb, voel ik zelf dat 
ik er nog te veel heb.

Mijn huidige motivering om meer spullen 
weg te doen, gaat over meer rust in mijn 
hoofd én de mogelijkheid om, zodra corona 
en onze financiële situatie het toelaten, te 
verhuizen, het liefste naar een zuiders land.

Starten

Eens je weet waarom je wil ontspullen, kan 
een plan helpen. Marie Kondo raadt aan om 
met het gemakkelijkste te beginnen en je zo 
verder op te werken tot de spullen waaraan 
je heel erg gehecht bent.

Begin met de garage, je kelder of de keuken. 
Het is gemakkelijker om je te ontdoen van 
gebruiksvoorwerpen die al jaren stof liggen 
te verzamelen dan bijvoorbeeld de oude ba-
bykleertjes van je tiener.

Verder is het nuttig om je partner, andere 
gezinsleden of een vriend/in te vragen je te 
steunen en te helpen bij het opruimproces, 
iemand die objectief naar het nut van jouw 
spullen kan kijken en je zijn of haar oprechte 
mening geeft over iets waarvan je zelf moei-
lijk afstand kan nemen.

Maak het leuk en gebruik het opruimen als 
een soort teambuilding. Zet er eventueel een 
tegenprestatie tegenover en maak gebruik 
van de tijd samen om ook weer eens fijn 
bij te kletsen.

Volhouden

Eens je meer ruimte hebt gecreëerd in je huis 
is het natuurlijk de bedoeling die ruimte zo 
te houden en niet opnieuw nieuwe spullen 

te kopen. Telkens je iets nieuws wil kopen, 
stel je jezelf best de vraag: “Heb ik dit echt 
nodig?” Wees eerlijk tegen jezelf. Minder 
spullen kopen, betekent ook dat je meer geld 
overhoudt voor zaken die je zoveel meer 
geven dan materieel bezit. Koop je toch iets 
nieuws, doe er dan iets anders voor weg.

Fijne ervaringen maken je zoveel rijker dan 
materiële zaken. Verzamel daarom fijne her-
inneringen, eerder dan bezittingen.

• Mandy Reiss 

Foto 1: Carlos Montelara van Pexels
Foto 2: Pixabay

GEZOCHT
Coprimmo Vastgoedmakelaars is een

bedrijf in expansie, looking for talent!

j

COMMERCIEEL BEDIENDE

 

WWW.COPRIMMO.BE/VACATURE

Staat je droomjob niet tussen de

openstaande vacatures, aarzel

dan niet om spontaan te

solliciteren.

8 9
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Hoe een gepimpt pand 
van een huis een thuis maakt

 Stel je eens voor: je stapt 
een volledig lege kamer 
binnen.

Wat zie je? Een plafond, 
4 muren en een vloer. Het 
zegt je weinig tot niets.

Stel je nu voor dat er plots 
een leuke zitbank met wat 
kleurige kussens in staat 
en een kleine tafel waarop 
wat tijdschriften liggen, 
alsook een tafel op een 
design vloerkleedje en 4 
toffe stoelen.

Wat zie je? Huiselijke 
gezelligheid! Het zegt je 
nu al veel meer en laat je 
dromen van de mogelijk-
heden om er je thuis van 
te maken.

Vastgoedmakelaars, pro-
jectontwikkelaars en 
ook particulieren in o.a. 
Zweden en Amerika 
doen daarom al veel en lang een beroep 
op interieurstylisten om leegstaande pan-
den aan te kleden, zodat ze vlugger aan de 
man gebracht kunnen worden en tegen een 
goede prijs. Uit gedane studies blijkt dat 
inderdaad zijn effect niet te missen, maar 
ook hier bij ons geraakt deze werkwijze 
stilaan ingeburgerd en dat schiep voor 
Vicky Vinck, die al van jongs af aan iets 
met interieur wou gaan doen, maar geen 
studies in die richting deed, de kans om 
haar droom waar te maken. Als klein meisje 
besteedde ze veel tijd aan het inrichten van 
de woning voor haar barbiepoppen en nu 
richt ze passioneel leegstaande woningen 
in. Een huis verkopen is voor de verkoper 
een belangrijke aangelegenheid, maar ook 
voor de koper, vindt Vicky. Ze probeert er 
dus voor te zorgen dat ze er allebei wel bij 
varen. Daarom wil ze dat de panden er op 
hun best uitzien. 

De koper moet zich kunnen voorstellen dat 
hij erin wil wonen. Ze moeten dus netjes en 

aangekleed zijn. Het is in dat aankleden dat 
ze zich volledig uitleeft. Met de tijd heeft 
ze een hele reeks meubeltjes en accessoi-
res op de kop getikt, design en vintage, en 
daarmee smukt ze de kamers op. De keuze 
voor design en vintage is gemakkelijk te 
verklaren. Zij houdt er zelf van, het creëert 
persoonlijkheid en de spullen behouden 
hun waarde.

In het verzamelen daarvan steekt ze heel 
veel tijd. Voortdurend is ze op zoek online, 
in tweedehandswinkels, in vintagewinkels, 
... Gelukkig heeft ze ondertussen al een heel 
netwerk en wordt ze soms door de winke-
liers zelf gecontacteerd als ze denken iets 
te hebben binnen gekregen waarvoor ze 
interesse zou kunnen hebben.

Welke meubels en accessoires moeten nu 
in welke woning? Daarvoor houdt Vicky 
rekening met een aantal zaken. Allereerst is 
natuurlijk de ruimte (de grootte, de vorm) 
belangrijk, maar ook het huis (modern, 

klassiek, klein, groot) en 
natuurlijk ook de kopers, 
die geïnteresseerd zouden 
kunnen zijn (jong, oud, 
gezin met kinderen). Zij 
moet het zelf ook mooi 
vinden, het eindresultaat 
moet haar volledig be-
vallen. Elk detail moet 
kloppen. Op die manier 
drukt ze haar eigen stem-
pel en blijft het voor haar 
ook enorm leuk om te 
doen. Een creatie van haar 
moet ‘herkenbaar’ zijn!

Na het zwaardere werk 
(het verhuizen, plaatsen 
en inrichten) bestaat haar 
taak er nog uit alles vast 
te leggen op de gevoelige 
plaat. Die beelden moe-
ten mooi ogen, want het 
is vaak daarop dat kopers 
zich baseren om naar een 
bepaalde woning te gaan 
kijken.

Voor Vicky is het een passie, dit bezielen 
van lege woningen. Als ze erover vertelt, 
lijkt het ook een droom van een job voor 
alle mensen, die graag interieurs inrichten, 
maar ... het vraagt toch wel wat meer dan 
alleen meubeltjes zetten. Een goed visueel 
inbeeldingsvermogen is zeker een eerste 
vereiste, maar creatief zijn, organisatieta-
lent bezitten, op korte termijn oplossingen 
kunnen bedenken en heel goed kunnen 
plannen zijn maar enkele van de kwalitei-
ten, waarover je ook best beschikt als je je 
aan deze taak waagt.

Je mag er in het begin, wanneer je nog alles 
alleen doet, ook niet tegenop zien om met 
een zitbank naar de vierde verdieping te 
sleuren.

PS - Wil je eens wat foto’s van gepimpte 
ruimtes bekijken? Op Instagram vind je er 
een heleboel bij VICKY VINCK.

• Annie Poelmans

I n g r e d i ë n t e n

1 ui

1 teentje knoflook

200 g bloemkool

150 g chorizo

100 g cheddar het liefst een stuk, 
maar plakjes kunnen ook

150 g grote macaroni

1 half groentebouillonblokje

2 takjes verse peterselie
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B e r e i d i n g s w i j z e

Pel de ui en snijd ‘m in halve ringen.

Hak de knoflook fijn en snijd de bloemkool in kleine roosjes.

Verwijder het velletje van de chorizo en snijd ‘m daarna in blokjes.

Rasp de cheddar fijn.

Doe de ui, de knoflook, de bloemkool en de chorizo samen met de macaroni 
in een pan.

Maak een bouillon van het groentebouillonblokje en 300 ml kokend water. 
Voeg de bouillon daarna toe aan de pan met macaroni.

Breng het geheel aan de kook en laat het vervolgens 10 minuten koken op 
laag vuur, met het deksel op de pan. Roer het mengsel af en toe door elkaar 
en voeg in de laatste 5 minuten de cheddar toe (maar houd een klein handje 
achter).

Hak ondertussen de peterselie fijn.

Verdeel de macaroni over twee borden en garneer met de peterselie en het 
laatste beetje cheddar.

Bron: chickslovefood.com

I n g r e d i ë n t e n

1 ui

1 teentje knoflook

200 g bloemkool

150 g chorizo

100 g cheddar het liefst een stuk, 
maar plakjes kunnen ook

150 g grote macaroni

1 half groentebouillonblokje

2 takjes verse peterselie

2 personen
20 minuten bereidingstijd

Eenpansmacaroni 
met chorizo 
en bloemkool

Eenpansmacaroni 
met chorizo 
en bloemkool
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Leven vanuit je Kern
Ga mee op een reis van zelfontdekking die leidt tot meer 
geluk, zekerheid en passie. Een programma van 12 weken, 
vanaf 1 september.

Info en inschrijven via sustainablefamily.be

Wonen,
da’s leven

Wonen is leven en leven is wonen. Je begeven in 
een fijne omgeving, thuis of daarbuiten, maakt je 
leven rustiger, aangenamer en mooier. Laat je leiden 

door onze tips!

j e  h u i s ,  j e  t h u i s

Creëer je 
thuisdistilleerderij
Deze Whisky snippers Bad Boy van Spek Amsterdam 
van wel 4500 ml wordt je persoonlijke whiskyvat. In 
deze fles zitten schilfers van echte whiskyvaten die, na 
toevoeging van een alcoholische neutrale drank zoals 
wodka of jenever, al na enkele weken hun heerlijke 
smaak afgeven. Proost!

lolalifelines.be - 99,99 euro

Relaxen in zuiderse sferen
Heerlijk relaxen in je eigen tuin of op je eigen terras, dat doe je met de prachtige 

katoenen handdoeken van Fouta. Zuiders gevoel gegarandeerd!

sebio.be - 28,95 euro 

Klaar kijken
Het leven door een roze bril? Graag, maar 
liefst ook door een schone bril! Met deze 

duurzame brilpoetsdoekjes van La Drogue-
rie Ecologique zie je alles weer helder! Ook 

geschikt voor schermen.

sebio.be - 3,50 euro
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Bronwater? Nee, kraanwater!
Met deze Sort Of Coal Kishu Binchotan-waterfilter zuiver je je kraanwater en voeg je 
er mineralen zoals kalium en magnesium én een lekker frisse smaak aan toe. De staaf, 
gemaakt van Japanse steeneik, start namelijk een natuurlijk zuiveringsproces, net zoals 

wanneer het water door een bron stroomt.

rewinddesign.be - 33 euro

Opgeruimd staat stijlvol
Met de modulaire ‘Loopholes’-wandrekkencombinaties 
van Atelier Belge organiseer je je woning tot een stijlvol 
geheel. Tijdloze klasse! 

atelierbelge.eu - diverse combinaties verkrijgbaar

Slimmer douchen
De gemiddelde douchebeurt duurt 8,5 minuten. Dit Dou-
checoach Zandlopertje van Go Green spoort je aan om die 

tijd te verkorten tot 5 minuten. Besparing? 35 liter water per 
douchebeurt!

kudzu.be - 3,50 euro

De goeroe legt uit
Heb jij je ook laten inspireren om te mini-
maliseren? Begin op pagina 8 en word een 
expert met het boek van the one and only 

Marie Kondo! 

De Boekuil Mortsel - 20,99 euro 
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Slim wonen voor 65+’ers
In 2021 is 1 op 5 van alle Vlamingen 65 jaar of ouder. De vergrijzing zal zich nog verder doorzetten, maar onze 65+’ers zijn vitaler 

dan ooit. Wie vandaag aan zijn of haar pensioen begint, heeft veelal nog een karrenvracht aan plannen over hobby’s, reizen, … 
Deze mensen zijn te jong en te fit om het kalmpjes aan te doen. Toch kunnen er stilaan zorgen ontstaan over gezondheid, mobi-

liteit, enzovoort.

De eigen woning

Liefst 95% van de ouderen blijft liefst zo-
lang mogelijk in de vertrouwde omgeving 
wonen. Toch zijn weinig woningen aange-
past aan de noden van wie niet meer goed 
te been is. Mensen zijn bang om te vallen, 
vermijden daarom een aantal activiteiten, 
maar worden zo ook minder behendig, 
waardoor het risico op ernstige kwetsuren 
net toeneemt. Hoewel er een hele waaier 
aan ingrepen bestaat om de toegankelijk-
heid van de eigen woning te optimaliseren, 
vormen die vaak niet meer dan een pleister 
op de wonde.

Zelfstandig wonen kan ook een uitdaging 
worden voor wie niet altijd nog evengoed 
mee is met een snel veranderende maat-
schappij. Mensen doen vaak een beroep op 
familie of vrienden voor hulp met bood-
schappen, bankzaken enzovoort, maar 
terwijl die hulp vaak met veel liefde wordt 
geboden, neemt ze vaak ook kostbare tijd 
in, zeker voor mensen die zelf nog een job 
en/of eigen gezin moeten bolwerken. Wat 
bovendien als het moment komt dat die 
sporadische hulp uitgroeit tot de nood aan 
een constante alertheid? Wat met de ver-
eenzaming van ouderen?

Een kangoeroewoning, waarin meerde-
re generaties samen onder één dak leven, 
kan een oplossing bieden voor dat soort 
bezorgdheden samen met een reeks bijko-
mende voordelen. Uiteraard is de jongere 
generatie beschikbaar voor hulp aan de ou-
dere, maar ouderen kunnen ook bijspringen, 
bv. bij de opvang van de kleinkinderen of 
het onderhoud van de tuin. In één keer 
boodschappen doen voor beide gezinnen 
spaart tijd uit; één woning onderhouden 
en verwarmen is goedkoper dan twee, ...

Toch is kangoeroewonen niet vanzelfspre-
kend. De zorgtaak van de vaak drukbezette 
jongere generatie blijft en wordt metter-

tijd wellicht nog groter. 
Bovendien zijn een opti-
male verstandhouding en 
duidelijke afspraken tussen 
de gezinnen een absolute 
noodzaak.

De assistentiewoning

Een optie die aan de mees-
te van de eerder genoemde 
zorgen tegemoetkomt, is 
de assistentiewoning. Eige-
naar-uitbater Jan De Vocht 
van Assistentiewoningen ’t 
Hof van Waerloos licht toe: 
“Mensen zetten de stap naar 
een assistentiewoning als er zorgen zijn om 
de toegankelijkheid en het comfort in hun 
eigen woning, maar heel vaak ook om hun 
kinderen te ontzorgen.”

“Onze bewoners zijn 65+’ers die nog geen 
of weinig zorg nodig hebben en perfect 
zelfstandig kunnen wonen, maar hun 
voorzorgen willen nemen”, vervolgt Jan. 
“Een goede instelling. Op het moment dat 
er toch iets voorvalt, hebben ze maar een 
vinger op te steken en wij zorgen ervoor. 
Zij kunnen voor alle mogelijke hulp een 
beroep doen op hun woonassistent, een ver-
trouwenspersoon die hen wegwijs maakt 
bij hun papierwerk, indien nodig medische 
hulp inschakelt, ... In ’t Hof van Waerloos 
is de woonassistent zelfs dagelijks aanwezig 
en zorgt hij/zij voor heel wat beleving en 
activiteiten.”

De assistentiewoning kent nog een hele 
reeks andere voordelen. Bewoners blijven 
heel vrij: ze wonen zelfstandig en richten 
hun eigen woning zelf in, koken wat ze 
willen, kunnen, indien gewenst, zelf kie-
zen welke zorgverleners ze inschakelen, et 
cetera. “Er is ook garantie op crisishulp”, 
voegt Jan toe. “24/7 is er een spraak- en 
luisterverbinding beschikbaar in de woning 

waardoor via een luidspreker met iemand 
contact kan opgenomen worden die on-
middellijk voor de nodige hulp zal zorgen.”

De woningen zijn comfortabel en toe-
gankelijk. Kleiner wonen is voordeliger en 
bewoners hoeven zich niet bezig te houden 
met het onderhoud van het pand. Behalve 
de woonassistent is het belangrijkste voor-
deel misschien wel het sociale contact. “Wij 
zien mensen echt opfleuren doordat ze 
makkelijk en ongedwongen contact vinden 
met andere ouderen die toch nog actief zijn. 
Ik kijk hier nu uit op de ontmoetingsruimte. 
Vier mannen zitten er hun krant te lezen en 
koffie te drinken en ondertussen wat tegen 
elkaar te praten over de actualiteit, maar er 
worden hier ook nog vaak feestjes gegeven!”

Hij besluit: “De stap naar een assistentie-
woning is een moeilijke beslissing. Mensen 
laten de woning waarin ze pakweg 40 jaar 
gewoond hebben niet zomaar achter. Toch 
ken ik geen enkele bewoner die zijn beslis-
sing betreurt. Velen vragen zichzelf hardop 
af waarom ze niet al vijf jaar eerder bij ons 
zijn komen wonen!”

• Joyce Verschueren



1514

P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 roeiriem 5 treiteren 10 honkbalterm 11 bijbelse vrouw 
12 middagslaapje 15 zuil 17 krap 18 gissen 19 dwaas 20 

flink gevorderd 21 plechtige gelofte 23 regio 25 epiloog 27 
viervoeter 28 wees gegroet 29 aftands 32 Europese taal 34 pl. 
in Gelderland 35 boomscheut 36 loofboom 38 kostbare stof 
39 deel v.e. tennispartij 41 voorste 43 bladzijde 45 vrouwtjes-
schaap 46 ordinaire vrouw 47 onverschrokken 48 voldoende

Verticaal
1 houding 2 werpanker 3 om die reden 4 binnenkomst 6 deel 
v.e. geschrift 7 opstootje 8 omlijsting 9 bladader 13 belang-
stelling 14 karakter 15 wortel 16 gedachtenis 20 zienswijze 
22 vuurspuwend monster 24 boete 26 eerste vrouw 30 druk 

v.e. boek 31 uitroep van vreugde 32 veiligheidssluiting 
33 optocht 36 zwemvogel 37 papierbal 39 graanpakhuis 

40 nare oude vrouw 42 afwaswater 44 erfelijke factor

Maak kans op een exemplaar 
van Tiany the good life
Tiany Kiriloff ken je ongetwijfeld nog als de mooie 
en stijlvolle tv-presentatrice van voornamelijk lifesty-
leprogramma’s. Ondertussen is Tiany mama van drie 
prachtige dochters, maar van haar stijlgevoel is ze nog 
niets verloren. Integendeel! Net als veel andere ouders 
verdeelt ze haar tijd tussen de zorg voor een gezin, 
een boeiende, maar veeleisende carrière en een druk 
sociaal leven. 

In dit boek praat ze over de struikelblokken die ver-
borgen zitten in die boeiende levensstijl, maar vooral 
over de manier waarop ze die struikelblokken aanpakt. 
Tiany the good life, Tussen luiers & stiletto’s werd zo een 
verzameling van stijladvies, nuttige adressen, waarde-
volle tips en veel meer voor wie z’n tijd graag efficiënt 
organiseert ... Maar zeker ook voor wie graag een extra 
streepje kleur en vrolijkheid in een druk leven brengt!

Wil je kans maken op dit boek, 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 27 augustus.
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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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Millennial: hoe ga je om met stress,
angst en negatieve gedachten?

In gesprek met klinisch psycholoog Fatima El Herbouti

Fatima El Herbouti uit Sint-Truiden is klinisch psycholoog. Op haar online platform Be In Flow treedt ze op als stress-, burn-out- en veerkracht-
coach voor millennials.

Een veerkrachtcoach voor millennials, is dat nu 
echt nodig? Volgens klinisch psychologe Fatima 
El Herbouti bestaat daarover geen twijfel. “Een 
millennial wil veel bereiken, is zeer gedreven en 
is met zoveel tegelijkertijd bezig: een goede job, 
een goede partner en ouder zijn, tijd hebben 
voor hobby’s en familie, maar ook voor me-time: 
millennials willen het allemaal en het liefste wel 
tegelijkertijd.”

Energiestoornis

Met haar onlineplatform biedt Fatima El Herbou-
ti sessies aan voor jonge professionals die kampen 
met stress, burn-outs, depressie, (faal)angst, on-
aangepast perfectionisme, 
weinig zelfvertrouwen en 
problemen om grenzen af 
te bakenen.

“In de praktijk lopen 
die problematieken vaak 
door elkaar”, zegt ze. 
“Young professionals die 
lijden onder hun onaan-
gepast perfectionisme, 
kampen ook met ver-
hoogde stresservaringen 
omdat ze veel te lang onrealistische doelen voor-
opgesteld hebben. Het kan leiden tot chronische 
stress en oververmoeidheid, met burn-out tot 
gevolg. Mensen met een burn-out ervaren ook 
wel sombere gevoelens.”

Is er dan geen verschil tussen een depressie en 
een burn-out? “Jazeker”, zegt El Herbouti. “Een 
burn-out is een energiestoornis. Je hebt het gevoel 
dat je het wil, maar het gewoonweg niet kan. Bij 
een depressie is het omgekeerd. Je kan het wel, 
maar je wil het niet.”

Herken je stress

Hoe ga je dan het beste om met negatieve en chro-
nische stress? El Herbouti: “Het is belangrijk om 
je bewust te zijn van je eigen stresssignalen. Met 
andere woorden: herken je stress. Elke persoon 
ervaart dat op een andere manier. Sta tegelijk ook 
stil bij wat je wél energie geeft en doe meer van 
dat. Het is belangrijk om niet te vergeten wat je 
blij maakt. Dat kan gaan over kleine zaken zoals 

genieten van een warm bad, een lekkere koffie of 
thee, een muziekinstrument bespelen, enzovoort.”

Taboe

Er rust nog een groot taboe op dit onderwerp. De 
stap zetten om naar de psycholoog te gaan en je 
kwetsbaar op te stellen, is voor veel mensen nog 
groot. Wie fysieke pijn ervaart, gaat meteen naar 
een arts, maar een gesprek met de psycholoog om 
met je innerlijke pijn om te gaan, meer inzicht 
in jezelf te verkrijgen en je tegenslagen te over-
winnen, daarover heerst nog wat weerstand. El 
Herbouti: “Ook dat zou genormaliseerd mogen 
worden, zeker in bepaalde etnische groepen. Heel 

wat van mijn klanten 
heeft migratieroots. Ze 
vertellen me dat ze lang 
hebben nagedacht voor 
ze een afspraak maakten.”

Te duur

Volgens de psychologe 
zorgt het terugbetalings-
systeem ook voor een 
lacune in psychologisch 
hulp. “Het is niet voor 

iedereen even toegankelijk. Voor veel mensen 
vormt geld een groot probleem. Psychologische 
begeleiding is niet goedkoop. Met de tussenkomst 
van de ziekenkas wordt het ook niet echt bepaald 
goedkoper.”

“Als je dan toch beslist om te investeren in je men-
tale welzijn, durf jezelf kwetsbaar op te stellen”, 
zegt El Herbouti. “Dat vraagt moed en kracht. 
De Amerikaanse onderzoekster Brené Brown 
verrichtte 15 jaar onderzoek naar de kracht van 
kwetsbaarheid. Daaruit bleek dat je meer bereikt 
wanneer je je kwetsbaar durft op te stellen.”

Prioriteiten stellen

“Ik begeleid regelmatig jonge, ambitieuze mensen. 
Je doelen vooropstellen en er hard voor werken is 
iets positiefs, maar het blijft belangrijk om prio-
riteiten te stellen en om genoeg te ontspannen of 
te ontladen, en niet alles tegelijk te willen”, aldus 
El Herbouti. “Stilstaan, reflecteren over waarmee 
je bezig bent en je afvragen of het jou energie en 

voldoening geeft, kan je een voorsprong opleveren. 
Weten wat je drijft in je leven is ook belangrijk.”

Een halfuur niets doen

Volgens El Herbouti bereik je meer als je dicht bij 
jezelf staat en activiteiten doet die bij je passen. 
“Het geeft veerkracht aan je leven. Sommige cli-
enten geef ik als ‘huiswerk’ mee dat ze elke dag een 
halfuurtje niets moeten doen. Daar schrikken ze 
wel eens van, maar nadat ze dat hebben omarmd, 
zijn ze wel dankbaar voor het resultaat. Met niets 
doen bedoel ik trouwens ook echt niets doen. Het 
is niet de bedoeling dat je dan zit te scrollen op je 
sociale media, je mails leest, of zit te zappen op tv.”

Flow tips

Om af te sluiten deelt El Herbouti kort de flow 
formule waarmee je aan de slag kunt om een betere 
balans te vinden in zowel je privé- als professio-
nele leven.
1.  Focus op zelfzorg - Doe elke dag iets kleins 

voor jezelf, plan korte me-momentjes in van bij-
voorbeeld 30 minuten per dag. Zelfzorg gaat 
verder dan eventjes tijd nemen voor jezelf. Ook 
aandacht voor gezonde voeding, slaap en elke 
dag bewegen zijn erg belangrijk.

2.  Luister naar je lichaam, gedachten en emo-
ties - Laat je niet uit balans halen door je te 
vergelijken met anderen op sociale media. Durf 
je grenzen te stellen en eens ‘neen’ te zeggen. 
Schrijf je terugkerende negatieve gedachten 
neer en geef ze hierdoor een plek. Onthoud: 
gedachten zijn maar gedachten, geen feiten.

3.  Opportuniteiten - Denk vanuit een groei-
mindset. Focus je op hoe je kan groeien en niet 
op wat niet goed gaat. Als er obstakels op je weg 
komen, sta er even bij stil en geef aandacht aan 
de mogelijkheden die er zijn in die uitdagende 
situatie.

4.  Waardeer jezelf, je naasten en sta elke dag 
stil bij de kleine dingen waarvoor je dank-
baar bent - Het is wetenschappelijk bewezen 
dat wanneer je dankbaar bent, je meer vanuit 
een positieve ingesteldheid denkt en handelt 
en je naar de buitenwereld toe ook aangenamer 
overkomt.

• Noreen Muhammad - StampMedia 2021



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!

16 17
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BIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICE
MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE MAAKT U KANS OP FANTASTISCHE 
BOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZEN

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

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

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

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

IEDEREENCONTENT N U
B E D A C H T  &  G E B R A C H T

.

Totaaloplossing 
voor offl ine en online respons!

Met IedereenContent.nu bieden wij 
een complete 365° marketingoplossing

voor ondernemers, organisaties, 
lokale overheden, verenigingen, ...

IedereenContent.nu in een notendop:
Combinatie online en offl ine

Publicatie op website en social media
Online promotie (Adwords/Social)

Content bedenken
Content creëren

Content verspreiden

www.iedereencontent.nu
03 448 16 63

 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

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be
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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!
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Yoga ...
 Iedereen heeft er een idee over, iedereen denkt wel ongeveer te weten wat yoga inhoudt: een modieus soort gymnastiek voor 

lenige jonge meisjes in een sexy outfit die liefst ook op hun hoofd kunnen staan.

Of toch niet?

Al zullen lichaamsoefeningen er meestal 
wel deel van uitmaken, yoga is veel meer 
dan dat. Het is een allesomvattende disci-
pline die de mens in zijn geheel benadert: 
lichamelijk, mentaal, emotioneel en uit-
eindelijk zelfs spiritueel (yoga betekent 
letterlijk: ‘eenmaking’, ‘verbinding’). Het 
wil de beoefenaar dus gezond - geheel(d) 
- maken, niet alleen op lichamelijk, maar 
ook op mentaal, op psychisch vlak. Die 
twee hangen heel nauw samen en de ‘brug’ 
tussen lichaam en psyche is de ademha-
ling: men kan ze alle twee beïnvloeden en 
richting geven door bewuste ademhaling.

In een klassieke, integrale yoga, zal men 
dus niet alleen aandacht geven aan li-
chaamsoefening, maar minstens ook aan 
ademhalingsoefening en mentale training.

Men leert, door uitgekiende lichaamsoe-
feningen, bewuster te worden van wat het 
eigen lichaam nodig heeft - en wat juist 
niet - om gezond te worden en te blijven. 
Men leert zich op een natuurlijke ma-
nier te ontspannen en tot rust te komen. 
Men leert, door bewuste ademhaling, 
meer energie en weerstand op te bou-
wen en te behouden en men leert door 

mentale training meer afstand te houden 
van de emoties die ons zo gemakkelijk 
uit ons evenwicht kunnen brengen. Er 
niet door meegesleurd 
worden, ze ook niet 
verdringen, maar de 
gulden middenweg: er 
meester over worden, 
ze kunnen gebruiken 
of ‘in de wachtkamer 
zetten’.

Yoga streeft altijd naar 
de gulden middenweg, 
naar evenwichtigheid 
op alle vlakken, want 
evenwichtigheid be-
tekent gezondheid. 
Daarom moet de trai-
ning, op alle vlakken, 
rustig en evenwichtig 
opgebouwd worden 
zodat het lichaam 
‘kan volgen’ en men, 
zonder zich te force-
ren, zijn grenzen kan 
verleggen. Yoga waar 
men blessures normaal 
vindt, is geen yoga. Als 
kinesisten aan patiën-
ten beginnen te vragen 

“Jij doet yoga zeker?”, dan is er iets gron-
dig mis.

Gelukkig zijn er nog altijd yogascholen 
met de nodige ervaring en kennis van 
zaken. Yoga-instituut Rama Saenen is een 
goed voorbeeld. De school is meer dan 50 
jaar actief. De stichter, Rama Saenen, was 
één van de pioniers van yoga in Vlaande-
ren, en medestichter van de Yogafederatie. 
Verschillende van de bekendste Indische 
yogameesters hebben - soms weken lang 
- bij hem thuis gelogeerd. Hij kreeg dus 
heel persoonlijk onderricht, van mens tot 
mens. Hij kende yoga ‘van binnen en van 
buiten’. Het was letterlijk zijn leven.

Deze unieke kennis, ervaring en inzet 
heeft hij overgedragen op zijn leerlingen, 
die nu zijn school verder zetten en de ken-
nis verder doorgeven.

Yoga  

RAMA SAENEN

authentiekeyoga!52ste  JAAR!

 

Lessen voor beginners en niet-beginners te:

Antwerpen-Zurenborg: avond
  
Berchem-Pulhof: voormiddag

Wilrijk: avond

En vele andere gemeenten!

Onze lessen herstarten vanaf 1 september 2021!
VOOR MEER INFO over de laatste aanpassingen zie: 

www.yoga-rama-saenen.be
03 449 40 89 of 03 455 60 00
- INSCHRIJVINGEN: ter plaatse 15 minuten vóór begin van de les,
- PRIJS: €50 voor uw eerste 5 lessen samen. Daarna €10/les
- BENODIGDHEDEN: oefenmatje 

VERSTERK UW GEZONDHEID!

VOLG YOGA IN EEN SCHOOL 
MET VELE JAREN ERVARING
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Money, money, money: 
6 tips om geld te sparen

Net beginnen te werken? Sparen doe je zo! 

Intussen ben ik een halfjaar aan het werken en we gaan er niet om liegen: door de lockdowns komt er meer geld binnen dan er buiten 
gaat, en da’s misschien maar goed ook, maar als ik binnenkort wil gaan samenwonen met Ben, en nog later zelfs een huis wil kopen, 

kan ik maar beter nu al verantwoordelijk met mijn centen omgaan. Geld sparen, hoe doe je dat nu eigenlijk?

1. Bepaal hoeveel je iedere maand kan 
sparen

Het zal veel mensen als een nachtmerrie in 
de oren klinken, maar de eerste stap naar 
financieel savvy worden, is regelmatig je 
rekeningen checken. Ik maakte een paar 
jaar geleden al een Excelsheet op, waarin 
ik iedere week bijhoud hoeveel ik uitgeef 
aan vervoer of eten, om maar een voorbeeld 
te noemen. Alleen zo kan je realistische 
spaardoelen stellen die je ook echt volhoudt.

2. Denk na welk bedrag je bij elkaar wilt 
sparen

Of je nu spaart op de korte of de lange ter-
mijn, jezelf een duidelijk doel stellen helpt 
om het sparen vol te houden. Nu je weet 
hoeveel je iedere week of maand kan mis-
sen, zou het makkelijker moeten worden 
om binnen een afzienbare tijd een bepaald 

bedrag bij elkaar te sparen. Geef jezelf een 
kleine uitdaging, maar maak het ook niet 
zo moeilijk dat je het halverwege opgeeft.

3. Spaar automatisch

Mijn allerbeste tip? Stel de app van je 
bank zo in dat er, vlak nadat je je loon hebt 
gekregen, een bedrag automatisch naar je 
spaarrekening wordt overgeschreven. Zo 
zorg je er niet alleen voor dat je er niet 
iedere maand opnieuw aan moet denken, 
maar door bij het begin van de maand al te 
sparen, weet je precies wat je de rest van de 
maand nog kunt uitgeven. Je hebt immers 
toch al gespaard!

4. Maak er een spelletje van

Wat dacht je van een spaarchallenge of 
een spaarbingo? Op websites zoals Pinte-
rest zijn er meer dan genoeg mensen die 

al zulke uitdagingen voor jou ontworpen 
hebben, dus je hebt de checklists maar af te 
drukken en af te vinken. Om een voorbeeld 
te geven: als je in week 1 één euro spaart, in 
week 2 twee euro enzovoort, heb je op het 
einde van het jaar toch maar mooi 1.378 
euro bij elkaar gesprokkeld. Misschien kan 
je zelfs vrienden of familie uitdagen?

5. Word bewuster van je uitgaven

Wat dacht je ervan om een no spend-dag, 
-week of misschien zelfs -maand in het 
leven te roepen? Op keepingupwithkilien.
com/2019/08/08/money-management 
legde ik twee jaar geleden ook al uit waarom 
het geen slecht idee is om elke week een be-
paald bedrag cash af te halen -  al is dat nu 
natuurlijk niet zo coronaproof. Oh, en hier 
is nog een blogpost over goedkoper eten: 
keepingupwithkilien.com/2020/07/08/
goedkoop-eten-hoe-doe-ik-dat!

6. Denk eens na over pensioen- of lange-
termijnsparen

Geloof me, ik voel me ook alleen maar op 
mijn gemak om met zulke termen te jong- 
leren, omdat een bankmedewerker vorige 
week twee uur de tijd heeft genomen om 
me uit te leggen wat ze precies betekenen. 
Zie het als een potje waarin je nu al elke 
maand een kleine som stort, maar dat pas 
vrijkomt op je 65ste verjaardag. Zulke 
vormen van sparen zijn trouwens fiscaal 
voordelig. Meer over weten? Neem contact 
op met je bank of hit me up.

keepingupwithkilien.com

• Kilien Natens - StampMedia 2021
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KOOPT
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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.                                                                     (7-12)

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

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

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

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

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

• LEEGMAKEN van inboedels & INKOOP verzamelingen, huizen /  
appartementen / garages / kelders, gsm 0486 21 29 33.           (4-8)
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Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be

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. 

i m m o
p e r s o n e e l

Schilder gezocht centrum Edegem 
Jan Verhelst - 0475 45 25 90 - jan@taxcalcul.be

Op regelmatige basis plaatsen en 
ophalen van foodtrucks 
in Centrum Antwerpen. 
Minimum rijbewijs BE vereist

Info of interesse?
Contacteer Bart Van Bouwel 0497 54 90 58

Op regelmatige basis plaatsen en 
ophalen van foodtrucks 
in Centrum Antwerpen. 
Minimum rijbewijs BE vereist

Info of interesse?

GEZOCHT
Flexi job - Transport

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

Een zonn ige  k i j k  maak t  de  zomer  goed !
Bond  zonde r  Naam

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

• Te Berchem: gemeubelde studio te huur €600, tuin, zeer ruim, instapkl.,  
all inclusief, EGW voor student/alleenstaande, 0489 59 10 55.

Woonproject/ouderinitiatief te Mortsel voor 
4 leuke jonge vrouwen met autisme (normale
tot hogere begaafdheid) zoekt nog enkele

huursters. Dit is een weekwoonst met deeltijdse begeleiding in het huis. 
We geven u graag meer info op Takiwatanga4@hotmail.com.

a l l e r l e i
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Water, bron van leven 
of van conflicten?

Een tijd geleden konden we vernemen dat de droogte in de ondergrond in Vlaanderen vele woningen beschadigt, wegens de inkrim-
ping van de kleilagen. Sinds enkele jaren wijst de weerkerende droogte ons op een ernstig probleem. Droogteproblemen koppelen 

wij meestal aan drinkwater en het aantal zelfgeboorde waterputten bij ons is onbekend.

Reeds in 1993 was de inhoud van het 
tijdschrift Koerier van Unesco gewijd aan 
‘Levenswater’ met o.a. een ‘Kroniek van 
een aangekondigd tekort’, geschreven door 
Sandra Postel, onderzoeksdirecteur van het 
Worldwatch Institute in Washington DC.

Vijftien jaar later sprak Ricardo Petrella, 
raadgever bij de EU en auteur van ‘Water 
als bron van macht’ over de noodzakelijk-
heid van een Wereld Water Pact. Hij zei 
in 2008 dat er jaarlijks 137 biljoen flessen 
cola de wereld ingaan en er is 3 liter water 
nodig voor 1 liter cola. In Radjastan pompt 
Coca-Cola een half miljoen liter water op 
per dag waardoor het waterpeil zakt van 
5 voet naar 165 voet en Coca-Cola zegt 
dat het aan de droogte ligt. In Columbia 
is water duurder dan gas en het is er alleen 
voor de rijken.

Vandaag sterven 3900 kinderen per dag 
wegens een gebrek aan water

Nog voor de uitbraak van de coronacrisis 
hield hoogleraar en astrofysicus professor 
Jean Pierre Degreve een boeiende lezing 
over ‘Onze toekomst’, met feiten en trends 
uit de wetenschap.

Hij sprak over de klimaatopwarming, de 
groeiende wereldbevolking, de leeftijdsdis-
tributie, de verstedelijking of urbanisatie, 

de geneeskunde in de toekomst, de nieuwe 
voeding en de robottechnologie.

Vooral zijn uiteenzetting over de mega-
steden en alle mensen die er veel water 
nodig hebben, weerhield de aandacht. 
De megasteden blijven groeien, omdat de 
nieuwkomers daarheen gedreven worden, 
omdat daar energie en water voorhanden 
zijn.

Zo heeft Tokio 38 miljoen inwoners, Delhi 
25 miljoen, Shanghai 23 miljoen, Beijing 
22 miljoen, Mexico City, Mumbai en Sao 
Paulo 21 miljoen inwoners. Deze steden 
zouden tezamen bijna 10 miljard liter water 
per dag verbruiken! Terloops: België had in 
2018 elf miljoen inwoners.

Als men de wereldkaart van de bevol-
kingsdichtheid bekijkt, dan zien we dat 
Mongolië 2 inwoners per km² heeft, Bah-
rein 1933 inwoners per km² en België 381 
inwoners per km². Elk van hen en elk van 
ons heeft water nodig, veel water!

Professor Degreve gaf nog andere cijfers. 
We weten dat de landbouwsector 70% van 
alle water nodig heeft. De productie van 1 
kg chocolade - onze meest gewilde proeve-
rij - vraagt 17.196 liter water, 1 kg biefstuk 
15.415 liter, 1 kg schaap 10.412 liter, 1 kg 
varken vraagt 5988 liter en 1 kg kip 4300 

liter. Een kilo rijst heeft 3 tot 5000 liter 
water nodig, soya 2000 liter, graan 900 liter 
en 1 kg aardappelen 500 liter water.

Onze media melden dat de Belg gemid-
deld 96 liter water per dag verbruikt. In 
totaal produceerden de drinkwatermaat-
schappijen 362,3 miljoen m³ in 2018. De 
voorzieningsplannen van de drinkwater-
bedrijven moeten om de zes jaar opnieuw 
bekeken worden, maar het is niet de be-
doeling ze te publiceren (openbaarheid van 
bestuur dus!).

De vraag betreffende de waterhuishouding 
dringt zich op. Helaas vergezelt ons natte 
België de landen in het Midden-Oosten 
en Afrika in de wereldtop met een ern-
stige en acute waterschaarste en dit is een 
schande. Elke hittegolf verontrust ons land, 
dus pompen we met of zonder toelating 
water op.

We lopen verschrikkelijk achter met de 
kwaliteit van onze infrastructuur en we 
missen absoluut een watermanagement, 
waardoor we zelfs geen aangepast irrigatie-
systeem voor de landbouw hebben. Vorige 
zomer verhieven provinciegouverneurs hun 
stem! ... Et alors?

• Paul Janssens
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WonenWonen, 
als het kan

De keuze is ongenadig moeilijk. Jongeren verlaten het ou-
derlijke nest in de roes of de waan van zelfstandigheid. Ze 
zoeken onderdak, bestand tegen de beukende wind, de ver-
zengende hitte, de bijtende kou en de striemende regen. Er is 
echter meer dan die elementaire behoeften. De kwaliteit van 
de woning waar ze opgroeiden, zullen ze echter niet kunnen 
evenaren. Pasgehuwde paartjes schuimen de woningmarkt 
af. Koopwoningen, waarvan jaarlijks de prijs de hoogte in-
schiet, vallen buiten het budget, zelfs met een loodzware 
hypothecaire lening tot het pensioen. Huren dan maar, tot 
ze vaststellen dat de huur van een huis met een goede ligging, 
wat groen, enkele slaapkamers en enig comfort bijna een 
maandloon opslorpt, als je er de kosten van de inrichting en 
alle voorzieningen bijtelt.

Paniek: waar zullen we dan ons nestje bouwen? Relativeren 
we het woord ‘bouwen’. Wie kan nog een architect en een 
bouwondernemer onder de arm nemen, om samen het huis 
van de toekomst uit de Vlaamse klei te laten rijzen? De 
wachttijd voor een sociale woning bedraagt nu meer dan 
vijf jaar. In Nederland acht jaar. En als je dan toch een huis 
op de krimpende huurmarkt hebt weggekaapt, dan moet 
je ’t wel volhouden. Meer dan 10.000 gezinnen dreigden 
in 2020 uit hun huis te worden gezet. De lat ligt ook niet 
gelijk voor kandidaat-huurders: etnische afkomst, gender 
en handicap zijn oneerlijke, maar belangrijke selectienor-
men. Rolstoelgebruikers worden in 36% van de gevallen 
niet uitgenodigd, ook al willen ze een appartement op de 
gelijkvloerse verdieping huren. Naast etnische verschillen 
zijn er ook opvallende genderverschillen. Zo worden Bel-
gische mannen vaker uitgenodigd dan Belgische vrouwen. 
Meer dan de helft van de makelaars discrimineert wel eens. 
18% van de makelaars doet dat consequent tegen etnische 
minderheden. Aldus het resultaat van de praktijktesten die 

de stad Antwerpen uitvoerde, samen met de VUB, rond dis-
criminatie op de huurmarkt.

Stappen we toch maar over die problemen heen en gaan we 
ervan uit, dat je een eigen stulpje veroverd hebt. Hygiëne en 
orde zijn een noodzaak. Schokkend zijn altijd de beelden 
van ‘hoarders’ die uit hun woning gedreven worden, doordat 
ze onbewoonbaar is. Hoarding, ook wel ‘verzamelstoornis’ 
genoemd, werd erkend als psychische aandoening. Het 
betreft het onvermogen om dingen weg te gooien, wat tot 
een disfunctionele leefruimte leidt. Langdurig hoarden kan 
leiden tot een rotzooi en dan wordt een huis onhygiënisch. 
Het vuil, de verpakkingen, de etensresten, de kleren worden 
nooit opgeruimd en liggen tussen de verzamelitems zoals 
stapels kranten en tijdschriften. Wat, indien je als kind in 
die rommel moet opgroeien? Dus: gooi weg wat overbodig, 
lelijk of ongezond is, wat het ruimtelijke gevoel in de weg 
staat en zorg voor eindeloos veel bergruimte.

Je hebt zeker geen vijfsterrenflat nodig om het knus en ge-
zellig te maken. Vertrek van een strakke, sobere ruimte, zorg 
voor sfeervol licht en een visuele verbinding met de tuin of de 
straat. Wees zuinig met kleur: één gekleurde muur volstaat. 
Planten, bloemen, een foto, een schilderij en meubels die je 
zorgvuldig uitzoekt, eventueel in de kringwinkel. Keuken 
en badkamer hoeven niet hightech. Hou ze wel clean. Zelf 
begonnen we ooit klein, in een bijna bouwvallig huis. Na veel 
wegkappen, afbreken en primair renoveren, openbaarde zich 
een bruikbare ruimte. Na enkele jaren: verkopen en opnieuw 
beginnen. De opeenvolgende verhuizingen waren er te veel 
aan. Uiteindelijk rusten we nu tevreden uit in een huis, dat 
ook onze kinderen “thuis” noemen.

• Marc van Riel

“Dat is verlangen: wonen in de golven en geen verblijfplaats hebben in de tijd.” 

(Rainer Maria Rilke)



26

  8
Het aanbod van je lokale vastgoedmakelaar blijft 24/7 

te raadplegen via www.immoscoop.be

03 740 03 90
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03 206 76 76
03 644 00 88

www.immodelaet.be
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Een mooie tuin

U houdt van een mooie, verzorgde tuin met heel wat beplanting en uitgestrekte grasvlaktes 
maar u heeft zelf de tijd niet om deze tuin te onderhouden?

Bovendien heeft u niet echt groene vingers of houdt u niet van intensief tuinieren?

In dat geval biedt Tuinwerken Van der Linden uit Antwerpen u de perfecte oplossing. 
Als gekwalificeerd tuinman zorgt hij voor een perfect onderhouden tuin.

Ook de aanleg van een nieuwe tuin, verzorgt hij graag van A tot Z.

zonder moeite

MEER INFO: Kevin Van Der Linden [ 0477 52 30 06 [ WWW.VDL-TUINWERKEN.BE


