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“Straatkinderen verdienen respect in plaats van medeleven”

I N  V L A A M S E  H E L D E N

Xuan Kim Trinh en Tine Vandecasteele 
behandelen psychosociale klachten
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van Douglas Stuart
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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

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

b o n i v e r l e i  2 5 7 ,  2 6 5 0  E d e g e m       T :  0 3  4 5 8  4 7  5 2

www.kurkgevel .be    www.verheyenb innenhu is inr icht ing .be
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Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | info@vebex.be |    |  grote parking
openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur - za van 10 tot 17 uur - ma gesloten

BEZOEK ONS OP  EN  -  WWW.VEBEX.BE

EEN LAKEN VOOR ELK BED

Nieuwe collectie dekbedovertrekken
Meer dan 100 verschillende designs in 
katoen, jersey katoen, perkaal, satijn 
en fl anel. Ook onderlakens, hoeslakens, 
topperhoeslakens, matrasbeschermers, 
fl uwijnen peulen, enz. in alle kleuren en 
maten.

EEN DONSDEKEN VOOR ELK VAN ONS

Sinds enkele jaren bieden we een dons-
deken aan met 100% ganzendonsvulling. 
We krijgen veel positieve reacties op dit 
donsdeken. 

Prijs/kwaliteitsverhouding is verbluffend. 
Kom gerust eens voelen.

Veel verschillende vulgewichten en ma-
ten. Veel slaapplezier.

Reiniging-, vermaak- en bijvuldiensten 
voor uw donsdeken. Info in de winkel.

FAM VENNEKENS
S INDS  1953
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September, de maand waarin het ‘normale’ leven weer op gang komt. 
De vakantie is voorbij, we gaan weer aan het werk en de kinderen terug 
naar school. Maar wist je dat 150 miljoen kinderen wereldwijd niet 
naar school gaan? Arnoud Raskin, oprichter en algemeen directeur van 
MobileSchool.org, zet zich via mobiele schooltjes al een kwarteeuw 
in voor betere kansen voor straatkinderen. Overal ter wereld - ook 
hier in België.

Waar je wordt geboren, in welk gezin je opgroeit en wie je op je le-
venspad ontmoet … het heeft allemaal invloed op de kansen die je 
krijgt, of niet.

Dat blijkt ook in ‘Shuggie Bain’, de op waarheid gebaseerde debuutro-
man van Douglas Stuart. In ‘Het geschreven woord’ lees je hoe de 
winnaar van de Booker Prize 2020 onder de huid kroop van Kim. 
Ga je nog op reis? Caroline geeft je in haar ‘Reis rond de wereld’ zicht 
op initiatieven van reisorganisaties om de lokale bevolking te steunen. 
En in zijn column geeft Fik je zijn eigen, hoopvolle visie op kansen.

Ik wens je veel leesplezier en mooie nazomerdagen.

#gelukkigverbonden

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg ons ook op  Mensen zijn Media en  Mensen zijn Media

Iets gemist? Meer lezen? 
Kijk op mensenzijnmedia.be!
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Meylstraat 4, 2540 Hove • Blauwesteenstraat 122, 2550 Kontich (nieuwe vestiging in het industrieterrein van Kontich)
WWW.STRIJKIJZERTJE.BE • TEL: 032895065

STRIJKATELIER EN 
POETSDIENST MET 

DIENSTENCHEQUES

DROOGKUIS / WASSERIJ
RETOUCHES EN

BORDUREN

STRIJKIJZERTJE
•

CHRISAM
•

6 sept Italiaanse  
tomatensoep

Gebakken hamburger “stroganoff”, zuiderse 
groenten en Mediteraanse puree

7 sept Witloofroom- 
soep

Gebakken scampi met curry-kokossausje,  
wokgroenten en nasi goreng

8 sept Ajuinsoep met 
geraspte kaas

Vol au vent met koekje, fris slaatje en puree 

9 sept Champignon- 
roomsoep

Varkenshaasje met peperroomsaus,  
snijboontjes en gratin

10 sept Tomaat-  
wortelsoep

Gebakken Zalmfilet met béarnaisesaus,  
broccoliroosjes en erwtjespuree met bacon 

11 sept Preisoep met 
ham

Pasta met groene pesto, kippenblokjes,  
champignons en Parmezan

13 sept Peterseliesoep Gebakken braadworst met vleesjus, gestoofde 
wortel en bloemkoolstoemp met pickles 

14 sept Kippen- 
bouillonsoep 
met balletjes

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

15 sept Pompoencrème- 
soep 

Varkensgebraad met tripelsausje,  witte kool in 
béchamelsaus en wortelstoemp met gebakken 

ui

16 sept Broccolisoep 
met kuidenkaas

Witloof in de oven met ham, kaassaus en  
gekookte aardappel

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.beMaaltijdservice

Petrus Kok Aan Huis
Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07 Suggestie:  Paling in’t groen met ciabatta € 26,00

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

€ 10,00

Passant 1/2 pagina.indd   1 18/08/2021   15:02
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F I K  B L O G T

Kansen

“Echte sociale zekerheid is de zekerheid 
dat je behoort tot een gemeenschap van mensen die zorg draagt voor elkaar” 

Fik Verbiest

Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn de belangrijkste 
vruchten van de Franse Revolutie. Hoewel sindsdien heel 
wat vooruitgang werd geboekt, is het zinvol om stil te staan 
bij de vraag hoe deze vruchten vandaag smaken. Afhankelijk 
van waar je woont, is de smaak heel anders. Ik beperk me 
tot Vlaanderen, de regio waarin jij en ik leven en werken.

Vrijheid

Vrijheid is een begrip dat iedereen anders 
invult en ervaart. Terwijl velen onmiddellijk 
denken aan vakantie of pensioen, kijkt een 
gevangene of een chronisch zieke op een 
heel andere manier naar vrijheid. We zijn 
pas werkelijk vrij wanneer we zowel licha-
melijk als geestelijk de ruimte krijgen die 
nodig is om ons te ontwikkelen tot tevreden 
mensen. Pas wanneer we dit realiseren, zon-
der de vrijheid van onze medemens in te perken, 
krijgt vrijheid werkelijk waarde. Vrijheid komt alleen 
tot volle bloei, wanneer ze hand in hand gaat met het respect 
voor de vrijheid van anderen.

Gelijkheid

Gelijkheid gaat voornamelijk over gelijke kansen om deel te 
nemen aan het maatschappelijke leven. Welke biologische 
cocktail je meekrijgt van je ouders en hoe rijkelijk het nest is 
waarin je wordt geboren zijn factoren die onmogelijk gelijk 
te trekken zijn. Daarom is gelijkheid een moeilijk na te 
streven ideaal. Maar er bestaat toch ‘Gelijke kansenbeleid’? 
Vlaanderen focust zich hierbij vandaag voornamelijk op 
geslacht, holebi’s en transgenders en mensen met functio-
neringsbeperkingen door een fysieke of mentale handicap. 
Verder maken de overheid en andere organisaties werk van 

inburgering, voorzieningen voor jongeren, senioren … Maar 
ook binnen deze specifieke groepen is gelijkheid een illusie. 
Kortom, ongelijkheid is een realiteit waarvan we de schade-
lijke gevolgen alleen kunnen compenseren door empathie 
en medemenselijkheid.

Broederschap

Jawel, ik ben jouw broer …! Iedereen die dit 
leest, behoort tot mijn soort: de mensheid 
of ‘human-kind’. De uitdaging voor de 
mensheid is dat wij, ‘humans’, ons ‘kind’ 
tegenover elkaar gedragen. Omdat dit 
niet altijd het geval is, investeert onze 
maatschappij enorm veel middelen, tijd en 
energie in gelijke kansenbeleid, rechtspraak, 

geestelijke gezondheidszorg … Wat meer 
naastenliefde moeiteloos zou kunnen bewerk-

stelligen, kost ons dagelijks handenvol geld en 
leidt tot veel miserie.

L.E.F.

Ondanks ons beleid rond gelijke kansen, wetgeving, hulp-
verlening … blijft ongelijkheid een pijnlijke smet op het 
blazoen van ons, mensen. Hebben we niet gewoon wat meer 
LEF nodig om zorg te dragen voor elkaar? Zo realiseren 
we een samenleving waarin Liberté, Egalité en Fraternité 
de zoete smaak krijgen van de heerlijke vruchten die ze 
werkelijk zijn!

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

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

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

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd.

Wij leveren tussen 10h en 13h

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

Contact en info:

Liersesteenweg 5 - 2547 Lint

03 454 68 22

info@belis-maaltijden.be

www.chefcarl.be

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

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

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

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

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

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



Neerplo� en in een hotelbed. Een gelukzalig 
gevoel, toch? Nu de zomervakantie achter de 
rug is, is het mogelijks even wachten op het 
hotelgevoel. Tenzij je je eigen slaapkamer 
omtovert tot een hemelse hotelkamer. Wij 
geven je enkele tips mee.

Kies voor de ultieme rust in je slaapkamer. 
Weg met rondslingerende kledij, overvolle 
nachtkastjes en niet opgedekte bedden. 
Ga voor warme en aardse kleuren die luxe 
uitstralen. Wil je all the way gaan? Verhuis de 
espressomachine zodat je ’s ochtends je eerste 
ko   e ook in bed kan nemen. 

op hotel!
Elke dag Wat zegt de slaapadviseur?

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met 
winkels in Edegem en Essen. We werken 
enkel met de beste producten en merken. 
Combineer kwaliteit met de deskundige 
hulp van onze slaapadviseurs en je bekomt 
ultiem slaapcomfort.

Annelies, slaapadviseur bij Bedtime: “Wij 
gaan altijd tot het uiterste voor elke 
klant. Ons werk zit er pas op, wanneer 
onze klanten op een wolk lijken te slapen. 
Bovendien beperken we ons niet enkel tot 
slaapadvies. Ook voor interieuradvies staan 
we paraat.”

Het Belgische merk Beka biedt een ruim 
assortiment aan slaapsystemen. Ze zijn 
Gebrevetteerd Hofl everancier van België, of beter 
gezegd: de koning is klant! Maar als klant ben je 
ook koning. Elke Beka-boxspring is namelijk uniek 
en helemaal op maat gemaakt door 15 experten. 
Ze zorgen voor ambachtelijk knip-en naaiwerk, 
een met de hand samengesteld frame en manuele 
bekleding. Ook de matrassen worden gemaakt uit 
hoogwaardige materialen met veel zorg en oog 
voor detail. 

Benieuwd naar dit sterk staaltje Belgisch 
vakmanschap? Kom dan zeker proefl iggen in een 
van onze Bedtime winkels of contacteer ons voor 
meer informatie. Samen vinden we de geschikte 
oplossing voor jou.

Creëer de juiste sfeer

Een écht hotelbed

Merk in de kijker: Beka

Beka Silence bed

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

De kers op de taart in de hotelkamer is uiteraard 
het bed op zich. Een echt hotelgevoel creëren 
doe je met een groot en hoog bed. De boxspring 
voldoet op dit vlak aan alle eisen. Vergeet zeker 
het hoofdbord niet. Dit geeft extra cachet en 
straalt luxe uit. Bij Beka kan je kiezen uit 9 
boxsprings, 26 hoofdborden en meer dan 60 sto� en. 
En op de hoogwaardige kwalitatieve matrassen van 
Beka, slaap je zonder twijfel als een roos! 

Heerlijke lakens

Ga voor strak opgemaakte witte lakens, in 
combinatie met zachte kleuren. Dit zorgt voor 
een propere en frisse uitstraling. Er is niets 
heerlijker dan beddengoed in natuurlijke 
materialen zoals katoen, percal of katoen-
satijn dat degelijk en zacht aanvoelt.

“Bij Bedtime gaan we 
steeds voor ultiem 

slaapcomfort!”

Beka - Bali

Beka - Porto

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

Shuggie Bain
- Douglas Stuart -

Douglas Stuart werkte maar liefst 10 jaar aan zijn debuutroman Shuggie Bain en won er meteen de prestigieuze Booker Prize mee. 
Stuart schreef zijn eigen ervaringen en trauma’s neer: over het opgroeien in een door werkloosheid en alcohol geteisterd Glasgow, 
met een verslaafde moeder én een gevecht tegen zijn eigen homoseksualiteit. Shuggie Bain is een rauw en realistisch boek over 

armoede en alcoholisme, misbruik en dromen die nooit uitkomen.

Shuggie Bain is het verhaal van de jonge 
Hugh ‘Shuggie’ Bain die opgroeit in Glas-
gow in het Thatcher-tijdperk. Die periode 
wordt geplaagd door massale 
werkloosheid en de gevolgen 
daarvan: armoede, geweld, 
prostitutie en drugs. Shug-
gie woont met zijn moeder 
Agnes, vader Hugh ‘Shug’ 
en zijn halfbroer en -zus in 
bij zijn grootouders op een 
appartementje in een soci-
ale wijk in Glasgow. Vader 
Hugh werkt als taxichauf-
feur en heeft net iets te 
veel aandacht voor mooie 
vrouwen. Moeder Agnes is 
een ongelukkige huisvrouw. 
Ze droomt van een eigen 
huisje en glamour en loopt 
er - ondanks haar situatie - altijd trots bij 
als Elizabeth Taylor. Agnes zoekt haar toe-
vlucht in alcohol. 

Wanneer Hugh een huisje koopt in een 
voormalig mijnstadje, laat hij meteen zijn 
gezin in de steek. Agnes zoekt nog meer 
troost in de drank. Ze duwt mensen van 
zich af en steunt op de jonge Shuggie. Alsof 
het nog niet genoeg is dat zijn moeder de 
pedalen kwijt is, wordt Shuggie ook meedo-
genloos gepest. Hoe hard hij ook probeert 
‘normaal’ te zijn: iedereen realiseert zich dat 
hij dat niet is en dat hij een geheim met 
zich meedraagt dat iedereen kent behalve 
hijzelf. Shuggie is homo, wat in het toxi-
sche, mannelijke arbeidersmilieu niet wordt 
aanvaard. Ondanks het immense gewicht 
waaronder hij gebukt gaat, blijft Shuggie 
hopen dat zijn moeder haar demonen met 

zijn hulp zal overwinnen. En dat ze samen 
een weg vinden uit de neerwaartse spiraal 
van armoede en alcoholisme.

In de Schotse literatuur 
komen we wel vaker rauwe 
boeken over de arbeidsklasse 
tegen, maar zelden las ik er 
een zoals Shuggie Bain. Door 
het autobiografische aspect 
krijgen we een gigantisch 
gedetailleerd en emotioneel 
beeld over het leven in een 
arm arbeidersmilieu. De 
roman vergt veel van de lezer. 
In het hele verhaal hangt een 
sfeer van wanhoop, pijn en 
droefheid. Je blijft hopen dat 
Shuggie en zijn gezin uit die 
uitzichtloze situatie geraken. 

Hier en daar is er een spankeltje hoop, maar 
helaas … de combinatie van verslaving en 
armoede is een donkere vicieuze cirkel. 
Stuart tempert de gure sfeer met kleine 
lichtpuntjes. Die zijn vooral gericht op de 
tederheid en samenhorigheid tussen men-
sen die in dezelfde situatie verkeren. Laat 
je vooral niet afschrikken door de grimmige 
ondertoon van dit boek! Een verhaal over 
armoede en alcoholisme - dat is gebaseerd 
op waargebeurde feiten - hoort niet gero-
mantiseerd te worden. Het moet je even 
doen stilstaan bij het feit dat iedereen in 
die situatie kan belanden.

Shuggie Bain is een ontnuchterende roman 
die je met beide voeten op de grond zet. 
Die je doet beseffen dat niet iedereen de 
kans krijgt om zijn dromen waar te maken. 
Hoe hard je het ook probeert, soms werkt 

het leven je gewoon tegen en is het ont-
zettend moeilijk om uit die put te geraken. 
Wees dus blij met wat je hebt en neem niets 
voor vanzelfsprekend, want het kan zo weer 
verdwijnen. Bovenal: wees lief voor mekaar 
ook al begrijp je mekaar niet. Niemand zou 
anders behandeld mogen worden wegens 
zijn/haar/hun seksualiteit of afkomst. 

Fantastisch debuut, Douglas Stuart!

 

• Kim Jönsson

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske krijgen 
bij aankoop van dit boek bij 

De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van 

de kortingscode MZM2021. 
Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

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

Antwerpsestraat 158, 2640 Mortsel

VRAAG NU UW GRATIS SCHATTING AAN!

Uw huis verkopen?
Wilt u binnenkort ook uw woning verkopen? 
Vraag dan hier een gratis waardebepaling 
aan, onze makelaars komen graag bij u 
langs om u te adviseren over de actuele 
waarde van uw eigendom.

De beste periode om je huis te verkopen? 
De zomer!

In het zonlicht ziet een woning er mooier en gezelliger uit en de tuin staat in bloei. Bovendien heeft 
onderzoek uitgewezen dat men meer energie heeft en ook meer zin heeft in iets nieuws.

Doordat de dagen langer duren, ontvangen we kandidaat-kopers ook ’s avonds. Zo krijgen zij meteen 
een goed idee van hoe het is om de zomeravonden door te brengen.

Het goede weer zorgt er voor dat mensen gelukkiger zijn, een mooi moment om bezoekers te overtuigen 
van de pluspunten van uw woning!

Regioverantwoordelijke 
Axelle De Bruyn  

0496/34.74.14
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Maatschappelijke kansen en reizen
De media stellen reizen al eens in een minder fraai daglicht. Meer nog, ze publiceren graag sensationele berichten: dronken jonge-
ren in Lloret de Mar, megacruiseschepen met een overrompeling van toeristen in Barcelona of Venetië, gigaresorts aan de Turkse 
kust … Veel minder lees je over het moois dat reizen kan betekenen voor de plaatselijke bevolking en lokale economie. Natuurlijk 
heeft toerisme een impact op het milieu, de lokale gemeenschappen en de plaatselijke fauna en flora. Die natuurlijke en culturele 

rijkdommen moeten we altijd beschermen. Wat kan je zelf doen?

Voor ons, West-Europeanen, is op reis 
gaan een extraatje dat we onszelf, na een 
jaar hard werken, graag gunnen. Wat voor 
ons een luxe is, is een noodzaak voor een 
ander, letterlijk de kaas op zijn boterham. 
Op sommige bestemmingen, veelal derde-
wereldlanden, betekent dit letterlijk eten of 
geen eten en kinderen die wel of niet naar 
school kunnen. Verschillende reisorganisa-
ties helpen de bevolking ter plaatse, vaak via 
een goed doel of in de vorm van een trust. 
 
Dikwijls dragen ze ertoe bij om het onder-
wijs toegankelijker te maken. Dat gaat van 
het opknappen van gebouwen of optrekken 
van een nieuw schooltje, tot leerkrachten 
inhuren of schoolgelden betalen. Ook 
zetten ze in op mobiele schooltjes, om zo 
kinderen in sloppenwijken te bereiken. Be-
langrijk is de extra aandacht voor meisjes. 
Vaak hebben alleen jongens recht op on-
derwijs of krijgen ze voorrang op school. 
Een specifiekere aanpak is de oprichting 
van hotel- of koksscholen in toeristische 

regio’s. Jongeren krij-
gen dan een gerichte 
opleiding waarna ze 
in de toeristische sec-
tor aan de slag kunnen. 
Soms kan je in een 
‘opleidingsrestaurant’ 
gaan eten. Dan koppel 
je het aangename aan 
het nuttige: jij gaat 
lekker uit eten en te-
gelijkertijd geef je de 
leerlingen de kans om 
praktijkervaring op te 
doen. 

Ook bij (natuur)rampen springen reisor-
ganisaties in de bres. Ze bieden water en 
voedsel aan, helpen bij de heropbouw of 
verlenen logistieke hulp.

Qua natuurbehoud is er in sommige landen 
nog flink wat werk aan de winkel. Daarvoor 
is het belangrijk om een duurzame band op 
te bouwen met de 
lokale autoriteiten. 
Professionele gid-
sen en/of rangers 
moeten opgeleid 
en tewerkgesteld 
worden. Ook de 
sensibilisering van 
de lokale bevolking 
en de inzet van 
duurzame energie 
zijn noodzakelijk. 
Kortom, een fi-
nancieel duwtje in 
de rug is ook hier 
zeer welkom.

Natuurlijk kan je je als reiziger ook vra-
gen stellen bij je reis. Is een olifantenrit of 
zwemmen met dolfijnen wel diervriende-
lijk? Is een aalmoes geven aan een bedelend 
kind wel oké, of doneer je beter aan een lo-
kaal schooltje? Een fooi is dikwijls een grote 
hulp. Kies voor een kleinschalige accommo-
datie waar de medewerkers een eerlijk loon 
verdienen, of voor een ecolodge waar duur-
zaamheid en biodiversiteit vanzelfsprekend 
zijn. Je kan zelfs tijdens je vakantie wat van 
je tijd aan een goed doel ter plaatse beste-
den. Dichter bij huis: bekijk reisbrochures 
online, daarmee bespaar je bergen papier. 
Als iedereen een klein steentje bijdraagt, 
zetten we samen een grote stap in de goede 
richting.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis 
#reisgerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Eenvoudige, dagelijkse handelingen worden symbolisch en deel van een authentiek overgangs-
ritueel als je ze heel bewust en traag uitvoert. Doordat de handeling verankerd is in een sterk 
gevoel, creëer je een ervaring waaraan je nog heel lang zal terugdenken.

Of je nu het deksel van de kist dichtschroeft of je gedachten de vrije loop laat in een laatste brief, 
of het lichaam van je overleden geliefde zelf voor de laatste keer wast … Het gaat iedere keer 
weer over een handeling waarbij jij een stukje gedeeld leven afrondt. Het verschil in perspectief 
ligt in het bewust richten van je focus.

Rituele handelingen zijn eenvoudig en vanzelfsprekend. Ze brengen iets van orde, recht en 
waarheid teweeg en zijn helend. In hun alledaagsheid worden ze zo heel bijzonder.
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k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

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

• De liefdesdaad - het plezier is erg tijdelijk; de kostprijs is wat 
overdreven en de houding is gewoon belachelijk.
Philip Dormer Stanhope

• Eekhoorns zijn alleen maar beter geklede ratten.
Darren Star

• Televisiereclame is de manier waarop God je straft voor het 
televisiekijken.
Neil Steinberg

• Klop niet op de deur van de Dood. Duw op de bel en ren weg. 
De Dood haat zoiets.
Norman Steinberg

• Mijn huisdieren zijn kippen. Heel tof - ik geef ze warmte, 
voedsel, onderdak en liefde.
In ruil daarvoor eet ik hun ongeboren kinderen op.
Nicole Stevens

• Ik had een milieuvriendelijke wagen. Toen ik tegen een boom 
reed, zei hij: “Sorry!”
Peter Stevens

• Het hele instituut van het koningschap is aan het uitsterven, 
omdat koningen geen vakbond hebben.
Leonard L. Levinson

• Marionetten die hun zakken volproppen, vergeten dat ze aan 
draadjes hangen.
Jacques Wirion

• In een dictatuur is denken net zo gevaarlijk als gedachteloos-
heid in een democratie.
Wolfgang Mocker

• In de kleine dingen van het leven zit vaak de grootste hoe-
veelheid geluk en tevredenheid.
Ulrich H. Rose

• Lange verlovingen zijn beter.
Het huwelijk zelf duurt meestal korter.
Peter Darbo

• Sommige mensen denken dat een jongleur talent heeft.  
Het kan ook een schizofreen zijn die aan catch doet.
Bob Dubac

PORTRET
Louis en Gusta vieren hun 40-jarige huwelijksfeest. Ze hebben 
nooit kinderen gekregen. Louis vraagt aan zijn vrouw wat ze als 
cadeau wenst en Gusta wil een schilderij van hen samen laten 
maken. Hij ziet dat niet zo zitten, maar goed, als dat haar wens 
is, vooruit dan maar. Ze trekken naar een kunstschilder en moe-
ten een aantal keren poseren. Het hoofd van Louis is klaar. Dat 
van Gusta nog niet, dus zij gaat nog een keer alleen. De schilder 
vraagt haar na de sessie of ze er tevreden mee is. Nu, ze had nog 
wel een wens. 
“Wat wilt ge dan nog, Gusta?” vraagt de schilder. “Kunt ge mij 
afbeelden met een prachtig gouden collier met bijpassende arm-
band en oorbellen?”, vroeg Gusta. “Natuurlijk, waarom niet?”, 
lacht de schilder. “Ik geef wel een seintje zodra ik ermee klaar 
ben.”
Het schilderij is eindelijk klaar en Louis en Gusta gaan het sa-
men ophalen. Louis bekijkt het kunstwerk en is heel tevreden 
over het resultaat. Eenmaal thuisgekomen vraagt hij aan zijn 
vrouw: “Maar, ... zo’n ketting hebt gij toch helemaal niet, Gusta?”
“Nee”, lacht Gusta. “Kunt ge u al voorstellen hoe ze daar allemaal 
zullen naar zoeken!”

Heer Bommel en de grauwe razer
“Huil niet meer,” hernam heer Bommel vriendelijk. “Je 
hebt een moeilijke jeugd gehad en je hebt nooit liefde 

gekend, arm schepsel. Dat gaat nu anders worden. 
Ik ben een heer voor wie geld geen rol speelt. Met 

zachtheid en begrip zal ik je tot een nuttig lid van de 
maatschappij maken ...”

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht
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HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT  Zilverkwartier in Berchem 

Interesse in een doorzonwoning, één van de fantastische penthouses of 
een duplex-appartement? Heb je voorkeur voor een overdekte loggia met 
lekker veel privacy en zicht op de daktuin of eerder een mooie voortuin? 
De keuze is helemaal aan jou. Maak jouw afspraak via www.zilverkwartier.be

Superior

WWW.ZILVERKWARTIER.BE

TIJDELIJK SLECHTS 6% BTW*

project van: fides • 03 232 54 00 • www.fidesinvest.be
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Wellicht het gro� ste a� ortiment tuinplanten en bomen uit de streek !

w
w

w
.m

a
m

p
a
y.

b
e

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

www.mampay.be
 Alle weekdagen:

8u. - 18u.
 Zaterdag:

8u. - 17u.   

18.000 m2 plantencenter

*Siergrassenpromotie vanaf 6 september zolang de voorraad strekt.

Volg ons op facebook.

*Siergrassenpromotie vanaf 6 september zolang de voorraad strekt.

*
SIERGRASSEN-MAAND  

Alle siergrassen aan -10%SIERGRASSEN-MAAND  
Alle siergrassen aan

Speciale ACTIE*
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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

Het bakhuisje van Mortsel
Mortsel - Gasthuishoeven ligt wat verborgen in het noorden van de stad. De ontwikkeling van het sportlandschap zorgde voor een 
echte metamorfose. Van ons rijke landbouwverleden is hier nog weinig te vinden. In de 13de eeuw schonk de familie van Saldenrode 
het gebied aan het Sint-Elisabethziekenhuis in Antwerpen. De vier hoeven kregen de naam Salincrode. Het grootste gedeelte van 

het oude complex is nog altijd in handen van het OCMW van Antwerpen.

Uit archeologisch onderzoek blijkt dat er op 
het domein ooit een Romeinse villa uit de 
eerste eeuw na Christus stond. Die villa be-
stond uit een hoofd- en bijgebouw met een 
kelder ertussen. De nederzetting was eerder 
bescheiden, maar toen een ondergrondse 
hoogspanningskabel werd aangelegd, stoot-
te men op een offerkuil met daarin een 
patera (een heilige kom) en een speurbeker.

Het domein heeft dus een archeologische 
waarde. Vandaar dat het sportlandschap in 
opbouw (verhoging) gerealiseerd werd. Het 
lokale bestuur van Mortsel koos zo voor 
het behoud van de waardevolle site in situ.

De aanleg van een parkeerterrein deed het 
oude bakkershuisje van de hoeve Van Hul 
op zijn grondvesten daveren. Het huisje 
had amper funderingen! Bakhuizen en 
bakovens maakten eeuwenlang deel uit van 

onze landbouwcultuur, die zelfredzaam was. 
Het boerengezin oogstte het graan, bakte 
het eigen brood en bij feestelijke gelegen-
heden werden er vlaaien en speciale broden 
gebakken. Dat deden ze buiten op het erf.

Brood bakken is precisiewerk. Je weegt de 
juiste hoeveelheden af, kent iets van kneed-, 
rijs- en baktijden. Baktechnieken leerde je 
al doende en bakkennis werd doorgegeven 
van vader en moeder op zoon en dochter. 
Het bakhuis had een pannendak en stond 
ver van de stallingen en het woonhuis. 
Brandgevaar was er altijd. Volgens het 
volksgeloof beschermden een vlierbes en 
een donderbaard op het dak het bakhuis 
tegen brand. Vlier hield ook de muggen 
op afstand.

Het ovengewelf bestond uit leem of steen. 
Op de ovenvloer vond je vuurvaste tegels. 

Achter de ovenmond of -muil had je de 
stookplaats. Een deksel of deurtje uit hout 
en/of ijzer sloot de oven af en onder de oven 
lagen de takkenbossen. De rook verliet de 
oven door de ovenmond en trok weg onder 
de mantel van de haard die rond de oven 
werd gebouwd.

Met de opkomst van elektriciteit en gas-
ovens raakte het bakhuis in onbruik. Het 
werd een washok, bergplaats, stal of kippen-
hok. Volgens het Museum voor de Oudere 
Technieken (MOT) telde ons land in 2017 
nog bijna 3800 bakhuizen.

De vlier en de donderbaard: twee onmis-
bare planten in de buurt van een bakhuisje
 
Ken je de donderbaard niet? Deze inheemse 
en winterharde wilde artisjok heeft dezelfde 
geneeskrachtige werking op huid en slijm-
vliezen als de aloë vera. Op het platteland 
groeide de plant op daken van huizen. Nu 
vind je deze geneeskundige plant nog op 
oude daken en muren, keihopen en rotsen, 
op plaatsen waar er maar weinig grond is. 
De volksgeneeskunde benutte de vlezige, 
sappige dekbladen of schubben zowel voor 
in- als uitwendig gebruik.
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In de twaalfde eeuw schreef de mystica Hil-
degard von Bingen over de donderbaard: 
“Het huislook is koud en voor de mensen 
nuttig om te eten, omdat hij vet van natuur 
is …” De schubben van de vetplant werden 
geweekt in geitenmelk, opgekookt en met 
eieren in gerechten verwerkt. Zo verdween 
schijnbaar de mannelijke onvruchtbaarheid.

Het hout van de gewone vlier is zacht en 
splintert niet. Gedroogd is het hard en dan 
kan je er kleine gebruiksvoorwerpen van 
maken. Vroeger eindigde de afvoer van de 

gootsteen boven de grond net buiten de 
muur. De vlierstruik werd ervoor geplant en 
onttrok dat gat zo aan het zicht. Gekneusde 
bladeren, bijeengebonden boven een deur of 
raam, zouden muggen op afstand houden. 
Kransen van vliertakken over de hoofden 
van paarden houden lastige vliegen op af-
stand.
 
Als nagerecht kennen we vlierbloesem-
beignets. De Noord-Amerikaanse indianen 
frituren de bloesem. Van de bloemen maken 
we siroop of een verfrissende limonade. In 

Engeland is de stroop 
bekend als ‘Elderflower 
Cordial’ en de Zweden 
drinken Fläderbloms-
saft. Van de gedroogde 
bloesem trekken we krui-
denthee. Gezeefde siroop 
van vlier is een huismiddel 
tegen keel- en buikpijn.

In het volksgeloof is de 
vlier “de boom van de 
Vrouwe. Verbrand hem 
niet, of je wordt ver-
vloekt.” Kortom een leuk 

idee voor een klein botanisch tuintje in de 
buurt van het bakhuisje.

Bronnen: Filip Spoelders, Het Nieuws-
blad, 26/05/2021; www.bokrijk.be; Het 
Mortsels stratenboek, red. Bruno Gast-
mans
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

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

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

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

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

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

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

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

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

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

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

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove
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RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich
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sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

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

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

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

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

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

M E N S E N Z I J N M E D I A
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L E E S  l  D E E L  l  R E A G E E R  l  G E N I E T

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

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

22

Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Roosendael; vlier en donderbaard Wikipedia

 

In de Christengemeenschap gemeente Antwerpen, loopt al een tijdje een 
nieuw initiatief. Twee keer per week wordt de kapel beschikbaar gesteld 
als stilteruimte. Iedereen die dat wil kan er even vertoeven: om de rust en 
geestelijk gevulde stilte in de ruimte te ervaren, om zelf rustig te worden, om 

bij je echte zelf aan te komen.

De Johanneshoeve is te vinden in Mortsel, Hendrik Consciencelaan 107 (de 
ingang is om het hoekje in de Ter Varentstraat), tel. 03 440 68 21.

Elke donderdag van 10.00 tot 12.00u en elke zaterdag van 15.00 tot 17.00u. 

De kapel van de Johanneshoeve 
beschikbaar als stilteruimte

Italiaans restaurant en pizzeria

Echte Italiaanse pizza’s uit de houtoven

Lekkere huisgemaakte verse pasta’s en meer (vis, vlees, lekkere Italiaanse wijn)

Een zeer modern restaurant met een gezellig verwarmd, overdekt terras! 
Privézaal ook ter beschikking voor feestjes etc.

Wij doen ook aan afhaal en je kan ons ook terug vinden op Uber Eats.

Bij afgifte van dit blad krijg je van ons al 
een heerlijk glaasje prossecco als aperitief.

Triangolo  de Burletlaan 187  2650 Edegem (vlakbij Fort 5)
Reserveren via www.triangolo.be of 03 291 25 24
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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)

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

L E E S  l  D E E L  l  R E A G E E R  l  G E N I E T
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3 0  J A A R  R U G S C H O O L

Info: Winkelmans - Van Baelen Carmen - Tel. 03 455 63 74 - carmen.van.baelen@telenet.be

BEWEGEN IS MEDICIJN
Carmen Van Baelen - ERGOTHERAPEUTE & DOCENTE

VOOR WIE
Voor mensen die preventief hun rug willen 
versterken, hun houding en conditie wil-
len verbeteren, meer weerstand, ... 

www.rugschoolcarmen.be

MORTSEL
1. Sport-studio (dierenschooltje) 
Lusthovenlaan 12 
dinsdagavond om 19.30 u. en 20.30 u.

2. Sportschuur
Lusthovenlaan 12
donderdagavond om 20.30 u. 

3.  Sport Mortsel - Turnzaal De Sterre
Drabstraat 47
donderdagnamiddag om 14 u.

OOK LESSEN TE BRASSCHAAT

Benodigdheden: oefenmatje, drinken, 
flesje water, mondmasker.

TOTAL BODY WORKOUT 
EINDIGEN MET NIRVANA OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST
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GENIET MEE VAN ONZE NAJAARSACTIES!

Wil je het hele jaar door genieten van jouw terras of tuin? Maak dan snel kennis met onze Pergola 

SO!, Pergola Z!P en Z!P CUBE! Deze stijlvolle terrasoverkappingen zijn volledig personaliseerbaar en 

kunnen afgewerkt worden met diverse sfeerwanden en tal van technologische hoogstandjes. Ontdek 

alle mogelijkheden en actievoorwaarden in onze showroom!

Om het je ook binnen zo comfortabel mogelijk te maken, trakteren we je nog tot 3 oktober op 

aantrekkelijke acties op ramen en deuren, garagepoorten en rolluiken. Zo ben je er zeker van dat je 

jouw bouw- of renovatieplannen tot een succesvol einde brengt.

PERGOLA SO! PERGOLA Z!P PERGOLA Z!P CUBE

Met draaibare lamellen Met geïntegreerde regenafvoer Met handig oproldoek

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

Benieuwd naar alle acties? Ontdek ze in onze showroom 

en laat je adviseren door onze professionals!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ASBL_Advertentie_Periodiekske_September_2021_200x264_DEF.indd   1 11/08/21   11:57
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Niet de straatkinderen zijn het probleem. Het 
is het onvermogen van de maatschappij om die 
jongeren te integreren.



20 2120

Arnoud, wat moeten we ons voorstellen bij een mobiele 
school?

Arnoud Raskin: “Een mobiele school is een grote kist op vier 
wielen. De zijkanten zijn schoolborden en in de kist zitten 
er per uiteinde nog twee extra. Je schuift ze uit zoals een te-
lescoop en zo kom je tot zes meter schoolbord, dubbelzijdig. 
Die borden kan je zoals een klassiek schoolbord beschrijven 
met krijt. Daarnaast hebben we allerhande educatief materi-
aal met innovatieve spelmethodes 
dat je op de borden kan beves-
tigen. Alles is straatbestendig en 
aangepast aan de lokale context.”

Hoe kwam je op het idee om een 
mobiele school te maken?

“Tijdens mijn laatste jaar pro-
ductdesign, midden jaren 90, 
moest ik voor mijn thesis een 
product ontwikkelen. Dat bete-
kende dat ik een heel jaar aan één product moest werken. Ik 
vond dat, als ik daaraan zoveel tijd moest besteden, het op 
z’n minst een maatschappelijke meerwaarde moest hebben. 
Ik zocht zingeving. Heel toevallig ging ik in die periode met 
mijn moeder naar een lezing over straatkinderen in Car-
tagena, een Colombiaanse stad met een miljoen inwoners 
aan de Caribische Zee. Als productontwikkelaar zoek je de 
nood van je klant om daarop met je product een antwoord te 
geven. Plots zag ik een groep van 150 miljoen kinderen met 
een zee aan noden. En ik had mijn opdracht gevonden - ik 
wilde iets maken en betekenen voor die kinderen.”

Colombia is niet naast de deur. Hoe heb je dat aangepakt?

“Een goeie designer is een antropoloog die de wereld van 
zijn klanten binnenstapt om van daaruit te ontwikkelen. 
Dus vloog ik naar Colombia om te onderzoeken hoe 
straatkinderen daar leven. Ik ging mee op stap met een 
projectcoördinator naar de hotspots in de stad om hulp te 
bieden. Het materiaal dat we hadden, bestond uit een EH-
BO-koffertje met een paar zalfjes en sprays om wonden 

te verzorgen en wat tweedehands 
spelmateriaal. Ik zag onmiddellijk 
dat die kinderen heel blij waren 
dat wij langskwamen. Maar ik zag 
ook dat het beschikbare materiaal 
totaal niet afgestemd was op hun 
behoeften. Daardoor was de focus 
van de jongeren ondermaats en 
het educatieve doel niet haalbaar.

Tja, en ik raakte daar meteen 
zwaar gefrustreerd. Niet zozeer 

door dat materiaal, maar omdat ik geen Spaans sprak, kon 
ik niet echt meewerken en ook geen gesprek voeren met 
die kinderen. Daarop kocht ik een schriftje dat ik meenam 
als we op pad gingen. Dan vroeg ik aan die kinderen of ze 
mijn leraar Spaans wilden zijn. Ik maakte tekeningetjes en zij 
leerden mij het Spaanse woord: casa, árbol, pájaro ... Een van 
die jongens, Julian, vond dat echt geweldig. Hij ging zeker 
anderhalf uur geconcentreerd met mij aan de slag. Terwijl 
een klassiek straatcontact met hem hooguit vijf minuten 
duurde! En als ik al eens aan andere kinderen vroeg om 
mij te helpen, werd Julian heel boos op die kinderen. Hij 

Arnoud Raskin
MobileSchool.org geeft straatkinderen kans op een beter leven

Maatschappelijke kansen - wat heb je nodig om die te krijgen of te grijpen? Taal, onderwijs en liefde zijn basisvoor-
waarden. Die zijn er niet voor iedereen. 150 miljoen (150.000.000!) kinderen en jongeren leven op straat of zijn op 

de vlucht. Ze gaan niet naar school en krijgen geen liefde, groeien op in armoede en moeilijke omstandigheden.

‘Als die kinderen niet naar school kunnen, dan moet de school naar die kinderen’, vindt  MobileSchool.org. De 
Belgische organisatie ondersteunt jeugdwerkers wereldwijd met ingenieuze mobiele schooltjes om in contact te 
komen met straatkinderen. Arnoud Raskin, oprichter en algemeen directeur van MobileSchool.org, vertelt ons hoe 
en waarom een mobiele school werkt en hoe hij op dat idee kwam. Tegelijkertijd draait hij de rollen om: wat kunnen 

wij leren van straatkinderen?

Een plant zonder wortels groeit 
niet. Je kan die zoveel meststoffen 
geven als je wilt, daar komt niets 

uit. Daarom moet je eerst die 
wortels ontwikkelen.
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claimde zijn positie, want hij was toch wel 
mijn leraar zeker?

Toen realiseerde ik me dat ik, door mijn 
gebrekkige Spaans, totaal verschillend met 
hem was omgegaan dan hoe er anders naar 
hem werd gekeken. Hij werd altijd benaderd 
als het probleem. Bij mij was dat net omge-
keerd. Voor mij was hij de oplossing. Ik had 
hem in zijn kracht gezet, en hem een rol van 
betekenis gegeven.

Om mijn Spaans verder op te krikken, wilde 
ik een boek kopen om dan met het woorden-
boek ernaast proberen te begrijpen waarover 
het ging. In Cartagena is er elke zondag een 

boekenmarktje dus daar ging ik naartoe. 
Daar lag een dun boekje, een pocketformaat, 
waarop stond ‘la pedagogía … en nog wat’. 
Ik begreep het niet helemaal, maar ik had 
wel door dat het iets met opvoedkunde te 
maken had dus ik dacht daarvan kan ik nog 
wat leren. Achteraf bleek dat Pedagogie van 
de onderdrukten te zijn van Paulo Freire, de 
Braziliaanse onderwijshervormer, pedagoog 
en andragoog. Hij beschreef dat iemand die 
in een onderdrukte situatie zit, nooit kan 
leren. En dat ons hulpverleningssysteem, 
en de stigmatisering die daarmee gepaard 
gaat, dat in de hand werkt. Dat bevestigde 
wat ik intuïtief aanvoelde en de puzzelstukjes 
vielen in elkaar. In plaats van die kinderen 
in een opvangcentrum op te nemen, moeten 
we hen ter plekke bezoeken. We moeten de 
straat erkennen zoals ze is in plaats van die te 
veroordelen, en ervoor zorgen dat kinderen 
daar ook positieve ervaringen opdoen zoals 

vriendschappen sluiten en vertrouwensrela-
ties opbouwen.

Mijn concept was er: we moeten de straat op 
en we moeten die kinderen versterken. We 
moeten op een positieve manier onderwijs 
bieden en in verbinding gaan met kinderen 
en jongeren. Toen ik na vier maanden terug 
thuis kwam, ging ik schetsen en uiteindelijk 
kwam ik uit bij de eerste mobiele schooltjes.”

Straatkinderen versterken in hun eigen 
omgeving. Hoe doe je dat?

“Door zonder te oordelen, met onvoor-
waardelijke aanwezigheid langdurig in de 

omgeving van die kinderen op te duiken 
met maar één agenda: hen versterken. Mo-
bileSchool.org schept een omgeving waarin 
jeugdwerkers zo optimaal mogelijk kunnen 
werken. We stellen materiaal ter beschik-
king en geven hen opleidingen. Gratis. Ook 
de mobiele schooltjes zijn gratis. Het enige 
wat we terugvragen, is engagement voor de 
straatkinderen. De 350 jeugdwerkers die met 
een mobiele school werken, eender waar ter 
wereld, hebben via ons platform toegang tot 
meer dan 450 spelen en educatieve borden. 
Ze kunnen die downloaden en ter plaatse 
afprinten of laten drukken.

Het werkt trouwens ook in de andere rich-
ting. De jeugdwerkers zelf kunnen ook 
materiaal uploaden. Zo heeft een team 
uit Griekenland een spel uitgewerkt rond 
het songfestival en dat stellen zij via ons 
platform ter beschikking aan collega’s we-

reldwijd. Het origineel is in het Grieks en 
wordt automatisch vertaald naar andere 
talen. Ook dat is weer een voorbeeld van 
hoe we samenwerkingen versterken.”

MobileSchools.org gaat verder dan onder-
wijs alleen?

“Ja, want wat straatkinderen hebben meer 
nodig dan onderwijs alleen. Daarom heb-
ben we onze organisatie onlangs opgedeeld. 
MobileSchool.org is de overkoepelende 
organisatie en de tak die zich richt op on-
derwijs en hulp aan de straatkinderen heet 
nu StreetSmart. Naast het leren gaat het ook 
over hoe je dat als trainer of coach aanpakt. 
Straatkinderen zijn vaak beschadigd. Ze zijn 
als een boom zonder wortels: die kan niet 
groeien, die heeft meststoffen nodig. En die 
meststoffen zijn aandacht, onderwijs, tenten 
… Vaak zijn die wortels zo kapot dat ze niet 
in staat zijn om de meststoffen op te nemen. 
Dan moet je beginnen met eigenwaarde op 
te bouwen. Ervoor zorgen dat die kinderen 
in zichzelf beginnen te geloven en zich rele-
vant voelen, dat ze weten dat ze ertoe doen 
en erbij horen.

Het gaat ook over je eigen bereidheid om in 
de spiegel te kijken en jezelf in vraag durven 
te stellen. Want niet die straatkinderen zijn 
het probleem  - dat is het onvermogen van 
de maatschappij om hen te integreren.”

Dat is niet gemakkelijk. Niemand wordt 
graag met zijn tekortkomingen gecon-
fronteerd?

“Nee, dat klopt. Toch moet je beseffen dat 
je daar zelf alleen maar rijker van wordt. Je 
kan al een switch maken door op een andere 
manier naar die kinderen te kijken. Wat denk 
je als je in pakweg Guatemala een schoen-
poetsertje tegenkomt? Is dat een straatkind? 
Of is dat een ondernemer? Voor mij is dat 
honderd procent een ondernemer. Want dat 
kereltje heeft een lening moeten aangaan om 
zijn schoensmeer te kunnen kopen. Hij heeft 
voor zichzelf een opportuniteit gecreëerd om 
geld te verdienen en te overleven.

Op een vuilnisbelt in Afrika sprak ik een 
jongen die plastic verzamelde om te ver-
kopen. Hij legde me uit dat hij zijn plastic 
zocht op een specifieke plek op die enorme 
afvalberg: daar waar het vuilnis van de rijke 
expats werd gestort. Waarom? Die koch-
ten duurdere merken, waarvan het plastic 
kwalitatief beter was en meer gewicht had 
dan goedkopere flesjes. Hij verkocht zijn 
plastic volgens gewicht, dus hoe zwaarder 
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• Marianne Moyson - Foto p. 20: © Polle Van 
Rooy, overige foto’s © mobileschool.org

het plastic, hoe meer het hem opbracht. 
Die kinderen verdienen respect in plaats 
van medelijden, en vanuit dat respect kan je 
in verbinding gaan.”

Straatkinderen zijn slimmer dan we den-
ken?

“Absoluut en ze hebben heel typische vaar-
digheden. Bij MobileSchool.org spreken 
we over streetskills. Om te beginnen is dat 
positieve focus - niet beginnen te zeuren 
en klagen bij het minste dat tegenzit. Dan 
komen we bij wendbaarheid en veerkracht, 
dat hebben die kinderen in overvloed. 
Proactieve creativiteit is ook een belang-
rijke. Creatief zijn betekent oplossingen 
bedenken, ook daarin zijn straatkinderen 
meester. Tot slot zijn er nog de allianties, sa-
menwerkingen zoeken en concurreren waar 
nodig. Zonder erbij na te denken beschikken 
straatkinderen over die vier vaardigheden. 
Die stellen hen in staat om te overleven.”

Hoe meten jullie de impact van jullie ac-
tiviteiten?

“Dat is een goeie vraag. In de jeugdzorg, 
eender waar, gebeurt alles heel genereus, 
iedereen werkt met een groot hart voor de 
jongeren. Maar wat is de impact? Niemand 
die het precies kan zeggen. Daarom heb-
ben we StreetSmart Impact ontwikkeld. De 
app die de impact meet en tegelijkertijd het 

werk van de jeugdwerker vereenvoudigt. Met 
impact bedoelen we dan vooral: wat werkt 
voor de jongeren en wat niet? Met welke 
acties maak je het verschil? Zo kunnen de 
jeugdwerkers veel gerichter werken en ver-
groten ze hun impact op de kinderen. En 
doordat de app hen 
veel administratie-
ve rompslomp uit 
handen neemt, blijft 
er meer tijd over 
om door te brengen 
met de jongeren. De 
meeste jeugdwerkers 
die met een mobie-
le school werken, 
gebruiken de app. 
Technologie is in 
sommige landen nog 
een probleem.

De dertien Vlaamse 
centrumsteden (Ant-
werpen, Mechelen, Gent …) gebruiken de 
app trouwens ook. En er zijn plannen om 
pilootprojecten op te zetten in Brussel en 
Wallonië. Verder is er een samenwerkings-
verband van de verschillende Belgische 
ziekenfondsen dat de app inzet om de ge-
zondheid in sociale wijken op te volgen. De 
jongeren kunnen zelf ook een app installeren 
waarmee ze in contact staan met hun jeugd-
werker of straathoekwerker. In Antwerpen 
zijn er heel wat die daarvan gebruik maken.

Dus jullie zijn ook actief in België?

“Ja, want België kampt evengoed met 
straatkinderen en kansarmoede. In Ant-
werpen is een mobiele school opgestart in 
samenwerking met de City Pirates. Dat is 
een organisatie die via voetbal Antwerpse 
kinderen en jongeren kansen geeft door hen 
competenties aan te leren. Ze schenkt veel 
aandacht aan gelijkwaardigheid, respect en 
engagement, zodat een stabiele toekomst 
ook voor die kinderen haalbaar wordt.”

Hoe financieren jullie dat alles?

“In het begin waren we vooral afhankelijk 
van liefdadigheid en giften. Al snel realiseer-
den we ons dat er iets niet klopt als wij tegen 
de kinderen op straat zeggen: “Je moet niet 
bedelen, je moet de vis zelf vangen” en zelf 
wel onze hand ophouden. Dus hebben we 
een bedrijf opgezet om de mobiele scholen 
te financieren: StreetwiZe. StreetwiZe or-
ganiseert trainingen voor het bedrijfsleven, 
gebaseerd op de vaardigheden van straatkin-
deren, de streetskills die ik eerder aanhaalde, 

en op academisch onderzoek. Jaarlijks nemen 
daaraan 12.000 mensen deel. Zingeving en 
inclusie in bedrijven staan centraal zodat die 
organisaties schoner en menselijker worden. 
De winsten van StreetwiZe investeren we 
integraal in StreetSmart. StreetwiZe is dus 

niet alleen een middel om inkomsten te 
generen, het draagt ook bij aan een betere 
wereld. Het maakt de cirkel rond om tot 360° 
impact te komen.”

Welke bedrijven staan daarvoor open?

“Gelukkig is er alsmaar meer aandacht voor 
sociaal ondernemerschap en hoe bedrijven 
kunnen bijdragen aan een schonere wereld. 
De afgelopen vijf jaar werden 450 bedrij-
ven StreetwiZe, zowel multinationals als 
kmo’s. Nike, Elia, Rabobank … allemaal 
organisaties die winst willen maken, en dat 
moeten ze ook om economisch relevant te 
zijn, maar niet ten koste van de samenleving 
en de planeet. Voor grote ondernemingen 
zoals Barco en Swift zetten we leiderschap-
sprogramma’s op. We brengen bijvoorbeeld 
hun (toekomstige) managers van over heel 
de wereld in contact met jeugddelinquenten. 
Ze moeten een op een samenwerken en door 
dat te doen, leren ze van elkaar en versterken 
ze beiden hun leiderschapsvaardigheden. De 
jongeren zelf worden als mens beschouwd 
en niet als paria of crapuul. Dat helpt hen 
als ze terugkeren naar de maatschappij. En 
opnieuw: daarvan wordt iedereen beter.”

Meer informatie over StreetSmart en 
StreetwiZe vind je op MobileSchool.org 
en op de gelijknamige Facebookpagina.
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Het belang van 
een energiezuinige woning

De Belgische overheid wil dat in 2050 elk 
huis of appartement even energiezuinig 
is als een nieuwbouwwoning, met andere 
woorden: het e-peil mag maximaal 60 zijn. 
Nu al zien we dat de verkoopwaarde van 
energiezuinige woningen hierdoor hoger 
ligt, maar de verwachting is dat dat verschil 
nog toeneemt in de toekomst, naarmate de 
wetgeving strenger wordt.

Wie nieuw bouwt, voldoet automatisch aan de normen van 2050, want 
sinds dit jaar moet elke nieuwbouwwoning BijnaEnergieNeutraal 
(BEN) zijn en mag het energiepeil niet hoger zijn dan 30. Voor 
bestaande woningen geldt dat er in de afgelopen jaren al veel ener-
giebesparende renovaties werden uitgevoerd, maar dat een groot deel 
nog altijd niet voldoet aan de toekomstige norm.

Verplichting

2050 klinkt nog ver weg en voorlopig is een e-peil van 60 of minder 
nog geen verplichting. Toch is de CO2-uitstoot een alsmaar belang-
rijker item op de politieke agenda. Het zou dus kunnen dat de regels 
al sneller worden aangescherpt. Dat kan nadelig zijn voor mensen 
met een niet-energiezuinige woning. Bovendien is een laag e-peil 
ook in je eigen voordeel, omdat je daarmee maandelijks minder hoge 
kosten betaalt voor bijvoorbeeld gas en elektriciteit.

Wie een woning koopt, kijkt dus beter verder dan alleen naar de 
foto’s. Op onze website helpen we je daarbij door alle informatie 
zo transparant mogelijk weer te geven. Zo vind je op habicom.be 
onder andere de EPC-score maar ook het volledig attest dat de 
aanbevelingen verzamelt die voor de desbetreffende woning van 
toepassing zijn. van iedere woonst.

Financieel voordeel

Investeren om energie te besparen brengt kosten met zich mee, maar 
er zijn ook tal van initiatieven die een financieel voordeel toekennen 
aan wie kiest voor energiezuinig wonen. Zo geven veel banken een 
‘groene korting’ op het rentetarief van een hypothecair krediet, op 
basis van de EPC-score .

Bovendien zijn er tal van premies en subsidies voor wie een ingrijpen-
de energetische renovatie doet en kan je onder bepaalde voorwaarden 
een beroep doen op de renteloze renovatielening van de Vlaamse 
overheid. Voor meer info en advies hierover kan je ook terecht bij 
onze vastgoedexperten.

Naranjo Decamps
Marlien de Vos
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.
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schilde
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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.

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%

Op zondag 19 september viert het Genoot-
schap Cantecroy zijn derde verjaardag. Vorig 
jaar werd het boek ‘Kasteel Cantecroy Mortsel, 
laatste getuige van een invloedrijk graafschap’ 
voorgesteld. Dit jaar wensen we een traditie in 
ere te herstellen. In het verleden schonken de 
heren van Cantecroy brood aan de armen. Ver-
taald naar onze tijd wordt dat een cheque als 
equivalent voor 100 broden die we schenken 
aan ‘In de buurt’. Om 14.00u heten we u wel-
kom op het kasteeldomein Cantecroy, voor 
o.a. de zegening van een symbolische mand 
met brood. Om 14.30u is er een rondleiding (re-
servatie verplicht!). Afsluiten doen we met een 

misviering om 17.00u in de 
St. Benedictuskerk en een 
drankje nadien. U bent har-
telijk uitgenodigd om met 
ons mee te vieren!

Het Genootschap Cantecroy 
herstelt traditie in ere
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vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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Tel. 03 458 62 14

LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

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!

MORTSEL - Kleinschalig project met 
kwalitatieve 2 of 3 slpk app. vanaf 80m² 
tot 146m², elk voorzien van een ruim 
terras. Kwalitatieve afwerking en hoge 
plafonds. Parking mogelijk. Kelder incl. 
Prijs vanaf €329.000 excl. kosten voor 
volledig afgewerkt app.

EPC:62kWh/m² Ref. 2334234

WILRIJK - Mooi residentieel gelegen 3 
slpk hoek app. ca. 140 m²op parket met  
zonnig terras nabij  Park den Brandt en 
Nachtegalenpark. Zeer ruim, ingemaakte 
kasten, 3 ruime slpks, wasplaats. Kelder 
incl. en parking excl. VP €238.000

EPC:104kWh/m²-UC1811586  Ref 2312001

HOBOKEN - Uniek, gerest. MEESTERWO-
NING op 970m² met originele elementen 
en een nuttige opp. van 722m². Versch. 
toepassingsmogelijkheden; vrij beroep/
woonst-kangoeroewoning. Garage vr 
meerdere wagens. VP: €695.000

EPC:300kWh/m²-UC1840355. Ref.2326876

WILRIJK - ELSDONCK - Prachtige en luxueus ingerich-
te villa op 922m² grond met ZW- oriëntatie ! 650m² 
bewoonbare opp. met 5 slpks en 5 badks. Grote 
kelder. Li� voorziening aanwezig. Unieke Villa !

EPC:169kWh/m²-UC1796036. Ref. 2195257

BOECHOUT - Villa met diverse mogelijkh. 
in residentiële wijk nabij het centrum 
met oa. lichte leefruimte, inger. kkn, 
garage, polyvalente ruimte mt aparte in-
kom, 4 slpks, nieuwe badk. Kelder. Oprit 
vr 2 wagens. Dak geïsoleerd, elektriciteit 
conform! €550.000

EPC: 372kWh/m²-UC1854352. Ref.2423584

BOECHOUT - Landhuis in Provençaalse stijl 
op 2.655m² grond in residentiële wijk in 
doodlopende straat met prachtige groene en 
zonnige tuin. Oa.  lichte leefruimte met veel 
raampartijen, bureau, 6 slpks, 2 badks. Gara-
ge. Kelder. Elektriciteit conform! VP:€675.000

EPC:528kWh/m²-UC1590488. Ref.2371118

EDEGEM ELSDONCK -  Charmante villa op 
ca. 948 m² grond. Indeling: Inkomhal met 
vestiaire, leefruimte op parket - OH, terras, 
kkn, aparte bureau. 1e verdieping: 4 slpks, 
badk., wasplaats. Zolderberging - inrichten 
mogelijk. Mooie zonnige tuin, oprit. Een villa 
met zeer veel potentieel ! VP:€580.000

EPC: 677kWh/m²-UC1854325. Ref. 2430334

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

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Wij vinden reeds 45 jaar 
de koper voor uw eigendom!

Elsdonck – Villa met prachtige ZW gerichte tuin 
op 1.002m2 grond oa. Leefruimte op parket, 
inkomhal, vestiaire, aparte bureau, ingerichte 
kkn, dubbele garage, oprit. 

EPC: 507kWh/m2 - UC2426606 - Ref. 4379066
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MORTSEL
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2 1 100m2

BERCHEM

3 2 174m2 231 m2

MORTSEL

Uitstekend onderhouden woning 3 slpks, 
bureau in rustige doodl straat, nabij Fruithof-
laan. Garage, kelder, wasplaats, privatieve tuin 
en terras. 
VP: ¤ 450.000
EPC: 266kWh/m2 - UC2439352 - Ref. 4403057 

Nieuw gerenov. 2 slpk hoek-app. op parket in 
klein gebouw zonder lift, rustig gelegen, incl. 2 
kelders.
VP: ¤ 284.500

EPC: 216kWh/m2 - UC 2381671 - Ref. 4455508  

Nieuwbouwwoning mt 2 zonneterrassen 24m2,
grens Berchem oa. inpandige garage, lichte 
leefruimte, ingerichte kkn, berging, 3 slpk, badk, 
extra douchek. mog. 
VP: ¤ 395.000 excl. kosten en btw
E-peil: E39 - Ref. 4393314 

Pulhofwijk - Nieuw gerenoveerd hoek-app. 
ca. 100m2 met oa. lichte leefruimte, open kkn 
mt kookeiland, bureau en terrasje in klein 
gebouw. Garagebox, kelder excl. 
VP: ¤ 345.000
EPC: 344KwH/m2 - UC2424000 - Ref. 4444223

Recent volledig gerenov. (2015) app. met ter-
ras in een kleinschalig gebouw zonder lift, lage 
onkosten, individuele meters, 2 kelders incl. 
VP: ¤ 254.500

EPC: 159kWh/m2 - UC1665849 - Ref. 4418550

Uw eigendom vakkundig en zorgeloos verkopen? 
Contacteer ons!
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in residentiële wijk nabij het centrum 
met oa. lichte leefruimte, inger. kkn, 
garage, polyvalente ruimte mt aparte in-
kom, 4 slpks, nieuwe badk. Kelder. Oprit 
vr 2 wagens. Dak geïsoleerd, elektriciteit 
conform! €550.000

EPC: 372kWh/m²-UC1854352. Ref.2423584

BOECHOUT - Landhuis in Provençaalse stijl 
op 2.655m² grond in residentiële wijk in 
doodlopende straat met prachtige groene en 
zonnige tuin. Oa.  lichte leefruimte met veel 
raampartijen, bureau, 6 slpks, 2 badks. Gara-
ge. Kelder. Elektriciteit conform! VP:€675.000

EPC:528kWh/m²-UC1590488. Ref.2371118

EDEGEM ELSDONCK -  Charmante villa op 
ca. 948 m² grond. Indeling: Inkomhal met 
vestiaire, leefruimte op parket - OH, terras, 
kkn, aparte bureau. 1e verdieping: 4 slpks, 
badk., wasplaats. Zolderberging - inrichten 
mogelijk. Mooie zonnige tuin, oprit. Een villa 
met zeer veel potentieel ! VP:€580.000

EPC: 677kWh/m²-UC1854325. Ref. 2430334

EDEGEM ELSDONCK - Zuidelijk georiënteerde 
BOUWGROND ca.763m² gelegen in residenti-
ele villawijk te Edegem in een doodlopende 
straat. Max bouwdiepte en bouwbreedte 
is 15 m.

VP: €380.000 - Ref. 3817522

EDEGEM ELSDONCK - Kwalitatief, luxueus 
afgewerkte villa op 691m² met 4 slpks, 2 bdks, 
aangelegd terras, zonnige en privatieve tuin, 
verwarmd buitenzwembad, kelder, oprit voor 
meerdere wagens.

EPC: 251kWh/m²-UC2151794. Ref. 3787474 

BERCHEM PULHOFWIJK – Nieuwbouw-
woning met 3 slaapkamers, dressing, 
2 badkamers, voorzien van voor- en 
achtertuin/terras. Parking en kelder excl. 
Afwerking kan u zelf nog bepalen.

VP: €395.000 - Ref. 3788540

ANTWERPEN EXPOWIJK – Kwalitatief 
gerenoveerd gelijkvloersappartement op 
parket, met 2 slaapkamers en privatieve 
tuin/terras in klein gebouw zonder lift nabij 
het park. Garagebox apart te koop.

EPC: 188 kWh/m²-UC2172201 - Ref. 3815556 

BOECHOUT - Charmante en ruime villa 
met 4 slaapkamers op een ZW-georiën-
teerd perceel van 1.067m2. Combinatie 
wonen-werken is perfect mogelijk!

EPC: 519 kWh/m² -UC2140769. Ref. 3760681
VP: €460.000

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Uw eigendom vakkundig en 
zorgeloos verkopen?

contacteer ons 

VERKOCHT 

WILRIJK ELSDONCK - Moderne villa op 
788m2 en 450m2 bewoonbare opp. met 
o.a. royale, lichte leefruimte op parket, 4 
slpks, dressing, 2 bdks, polyvalente ruimte 
op 2e verd., garage, oprit.

EPC: 226 kWh/m² -UC2069993 - Ref. 3806759

Uw eigendom vakkundig 
en zorgeloos verkopen?

Contacteer ons!



RESIDENTIE ATLAS

DE SPEELGOEDFABRIEK

RESIDENTIE BAVO 

WILRIJK

MORTSEL

WILRIJK

Binnenkort lanceren we dit kleinschalig 
nieuwbouwproject. Wil je er als eerste bij 
zijn? Contacteer ons vlug!

bavo.coprimmo.be 

Er zijn nog enkele units beschikbaar van 
deze Bijna Energie Neutrale (BEN) één, 
twee of drie-slaapkamer appartementen.

atlas.coprimmo.be

De laatste units staan nu te koop en zijn 
onmiddellijk beschikbaar.

gonthier.coprimmo.be 

5 loften met industriële look worden gerealiseerd 
in de voormalige speelgoedfabriek Buffalo. 

speelgoedfabriek.coprimmo.be

MAAK SNEL JE AFSPRAAK VOOR EEN BEZOEK AAN ÉÉN 
OF MEERDERE VAN DE NIEUWBOUWPROJECTEN TIJDENS 

ONZE OPEN NIEUWBOUWDAG OP ZATERDAG 18/9.

RESIDENTIE GONTHIER
Wil je kopen zonder zorgen? Op zoek naar de ideale investering? 

Dan is nieuwbouw steeds een goed idee! KONTICH

WWW.COPRIMMO.BE
INFO@COPRIMMO.BE
03 449 49 77

 OPEN
NIEUWBOUWDAG
18 SEPTEMBER
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

“Proeven” als God naast Frankrijk
Dit is het verhaal van bijzondere lekkernijen uit de Westhoek. Van eigen grondstoffen verwerken tot een eindproduct tot de innova-
tieve invulling van een rijke streektraditie die bijdraagt aan de circulaire economie. Van een delicaat koekje dat al 125 jaar ontelbare 

fijnproevers verleidt over de hele wereld. En van een abdijbier dat er eigenlijk geen is.

In het Jules Destrooper Bezoekerscen-
trum in Lo wandel je letterlijk door de 
rijke geschiedenis van de wereldberoemde 
koekjes uit West-Vlaanderen. Met plezier 
‘zoetjesaan’ ouder worden door wijsheid 
en ervaring. Spilfiguur Jules Destrooper 
start in 1885 zijn bakkerij in Lo. Om 
zich te differentiëren gebruikte hij in zijn 
koekjes allerlei specerijen. Het flinterdun-
ne amandelbrood is het begin van zijn 
succesverhaal en is nog altijd het succes-
volste exportproduct. In 1890 komt daar 
de natuurboterwafel bij, nu het bekendste 
product uit het assortiment. Kenmerken 
zijn het grote ruitjespatroon en de initialen 
J.D. De blikken met statiegeld, die tot 1980 

gebruikt worden, zijn vandaag echte collec-
tor’s items. De innovatieve verpakking met 
luchtdichte folie garandeert versheid tot 12 
maanden. ‘Kwaliteit boven alles’ was en is 
de rode draad, samen met het gebruik van 
natuurlijke ingrediënten uit eigen streek. 
In 2006 wordt ‘Jules Destrooper’ erkend 
als streekproduct Westhoek. De centrale 
productie bevindt zich in Ieper, en een 
deel van de oude vestiging in Lo doet nu 
dienst als bezoekerscentrum. Wandel tus-
sen de oude baktoestellen, bekijk een film 
over de huidige productie en test je kennis 
op verschillende interactieve manieren. Na 
corona gaat ook het proeverijgedeelte op-
nieuw open.

www.julesdestrooper.com

Ga je van Lo richting Veurne? Stop dan 
zeker in Oeren. Het is niet meer dan een 
gehucht, toch is het je bezoek zeker waard. 
De Sint-Apolloniakerk is een beschermd 
monument met errond een Belgische mi-
litaire begraafplaats uit Wereldoorlog I. 
Verder bij de Lovaart, tussen Veurne en 
Alveringem, ligt Kaasboerderij De Beau- 
voordse Walhoeve: een paradijs voor 
liefhebbers van ambachtelijke kaas. Het 
familiebedrijf, vandaag gerund door de 
zesde generatie, was vroeger een klassiek 
gemengd veebedrijf en is sinds 1986 gespe-
cialiseerd in melkvee en melkverwerking. 

1
2
1
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Niet minder dan 180 koeien zorgen voor 
de melk die verder gevaloriseerd wordt tot 
kaas, boter of karnemelk. Ook desserts en 
roomijs behoren tot het gamma. De voeling 
met de klant is ijzersterk. De hoeve volgt 
de korte keten dan ook volgens het boek-
je: alles van begin tot einde gebeurt op de 
boerderij. Het resultaat is een streekkaasas-
sortiment om ‘u’ tegen te zeggen! Met kaas 
gerijpt in Brugse Zot, paterskaas en zachte 
brie. En met namen als ’t Zandmanneke en 
‘Anne-Marie Selderie’. Die laatste is een 
boerenkaas met selder, genoemd naar de 
kaasmaakster. Dat alles vind je achter de 
toonbank van de hoevewinkel.

www.beauvoorde-walhoeve.be

Kom je in het weekend door Alveringem en 
heb je trek in een hemels ijsje? Dan moet je 
bij ‘La Glace de Fie’ zijn (Sint-Rijkersstraat 
24). De ijskoude delicatesse draagt het label 
100% West-Vlaams Streekproduct. An 
Sofie ‘Fie’ Goderis richtte het ijssalon op in 
2015. Ze bestempelt zichzelf als een trotse 
boerendochter en studeerde aan de hotel-
school Ter Duinen in Koksijde, waar ze nu 

ook lesgeeft. Haar grootouders waren zeer 
creatief in de keuken en haar ouders hebben 
een melkveebedrijf in de buurt. Daar haalt 
An Sofie de melk die ze pasteuriseert en 
verwerkt tot roomijs en ijstaarten (ijstaarten 
alleen op bestelling). Acht klassieke sma-
ken - in een potje of in een hoorntje - doen 
jonge en volwassen zoete mondjes helemaal 
wegsmelten. Voor al haar producten werkt 
An Sofie samen met lokale fruitboeren. 
Voor wandelaars en fietsers een ommetje 
waard, deze ‘crème de la crème’!

https://nl-be.facebook.com/laglacedefie/

Poperinge is dé hopstad van België. Het 
Hopmuseum aan de Gasthuisstraat is het 

ideale startpunt voor je ontdekkingsreis 
door de hop- en bierwereld in de West-
hoek. In dit statige gebouw stond vroeger 
de stadsschaal om de hop te wegen en te 
keuren. De geschiedenis van de teelt, de 
oogst en de verwerking wordt op drie ver-
diepingen mooi in beeld gebracht. Aan de 
hand van filmpjes zie je hoe het vroeger was 
en hoe het er nu aan toegaat. De collectie 
van oud hopmateriaal spreekt tot de ver-
beelding en dompelt je verder onder in de 
hopcultuur. Op de gelijkvloerse verdieping 
is een gigantische collectie van meer dan 
2500 Belgische biersoorten! Ze zijn inge-
deeld volgens provincie en op de digitale 
biertafel kan je elk bier opzoeken.

www.hopmuseum.be

Even buiten Poperinge ligt Watou met 
zijn befaamde Sint-Bernardusbrouwerij. 
In tegenstelling tot wat velen denken, en 
al lijkt het soms op een bedevaartsoord: 
dat is geen abdij en ze brouwen geen trap-
pist! Een van de redenen: het verhaal van 
Sint-Bernardus leest als een magische 
thriller. De trappisten van de Mont des 

Cats-abdij, net over de grens, 
ontvluchten begin 1900 
Frankrijk, dat de scheiding 
tussen kerk en staat defini-
tief invoert. Hier in Watou, 
aan de Trappistenweg, zet-
ten ze hun kaasmakerij 
verder. Als ze in 1934 weer 
vertrekken, neemt een West-
Vlaams broederpaar die van 
hen over. In 1941 vraagt 
de Sint-Sixtusabdij van 
Westvleteren hen om bier 
te brouwen voor het com-
merciële circuit van de abdij. 
Daaruit volgt in 1946 een 
licentieovereenkomst. Die 

wordt in 1992 met de oprichting van 
‘de goddelijke paraplu’ ATP (Authentic 
Trappist Productlabel) stopgezet. Alleen 
bieren, gebrouwen binnen de muren van 
een abdij, mogen dat label dragen. Troebe-
le jaren volgen voor Sint-Bernardus, met 
veel onzekerheid en moeizame pogingen 
om een goede doorstart te maken met het-
zelfde bierassortiment onder de merknaam 
Sint-Bernardus. Dan waait er een nieuwe 
wind door de hopvelden. Passie, een tradi-
tioneel product en af en toe een ‘gelukske’ 
maken dat de groeicurve gestadig stijgt. 
Vandaag produceert Sint-Bernardus maar 
liefst 45.000 hectoliter of een equivalent van 
13 miljoen 33cl-flesjes! Met de opening van 
de nieuwbouw enkele jaren geleden zet de 

brouwerij een volgende stap en heeft nu vier 
pijlers om uit te spelen. Guesthouse Brou-
wershuis beschikt over tien kamers (voor 
26 gasten) en samen met de fietsverhuur is 
het een perfecte uitvalsbasis om de streek 
te ontdekken. De nieuwe brouwerijwinkel 
is een ware ‘speeltuin’ voor de liefhebbers 
van de ‘hemelse nectar’. Verder zijn er de 
brouwerijrondleidingen en de meeting- 
en eventlocatie. Het paradepaardje is ‘Bar 
Bernardus’, de rooftoplocatie met een 360 
graden panorama op hopvelden, het Heu-
velland en Frans-Vlaanderen. Geniet hier 
van de gastronomische specialiteiten met 
een spectaculair uitzicht. Voor 2022 werkt 
men gretig achter de schermen voor de vie-
ring van 75 jaar Sint-Bernardus met onder 
meer de opening van een ‘Bier Experience’, 
die op termijn de rondleidingen vervangt.

www.sintbernardus.be

Lombarts-Calville begint twintig jaar ge-
leden met de productie van sappen, én met 
de aanplanting van biologische hoogstam-
boomgaarden. Hier tonen ze aan dat op 
een andere manier aan landlouw doen, toch 
leefbaar kan zijn. Lombarts-Calville heeft 
heel de keten in eigen handen. Voor 90% 
werken ze met appelen, het sap wordt alleen 
gepasteuriseerd. Een artisanale cider zit ook 
in het gamma. Kleinfruit (framboos, braam) 
vriezen ze door het verschillende oogsttijd-
stip in en verwerken ze in het najaar samen 
met de appels. De productie gaat naar de 
horeca, dorpswinkels, boerderijwinkels en 
restaurants.

www.tuinsappen.be

In de Westhoek liggen de lekkernijen voor 
het rapen en veel smaakcombinaties zijn 
een voltreffer. Zoek je nog een fijn adres 
om te overnachten in Ieper? Het Albion 
Hotel is de perfecte uitvalsbasis voor de 
streek. Het ligt op nog geen 200 meter van 
de Grote Markt en heeft een privéparking. 
Op zaterdagmorgen is het markt in Ieper 
en daar kan je nog meer lekkers ontdekken. 
De Beauvoordse Walhoeve staat er met zijn 
kazen en de Diksmuidense boterkoeken 
zijn ook een proeftest waard.

www.albionhotel.be

• Tekst en foto’s: A. Charrin

Alle teksten, gepubliceerd in het Perio- 
diekske, kan je ook lezen op de website
allkindsofeverything.be.
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Intergemeentelijk taal- en kunstatelier
__________ Zuidrand __________

Vereniging zonder winstoogmerk

V.U. Zetel : Terelststraat 69 te 2650 Edegem - Ondernemingsnummer 0553.497.143.
RPR afdeling Antwerpen -  www.itakazuidrand.be. -   info@mijnitaka.be

www.itakazuidrand.be

SPAANS LEREN OF BIJSCHAVEN 
TIJDENS JE LUNCHPAUZE, HET KAN!

- MEET, EAT AND DISCOVER -

WAAR TAAL,  KUNST EN CULTUUR KLEUR 
KRIJGEN VIA EEN RECREATIEVE BELEVING

Itaka-Zuidrand vzw biedt een beginnerscursus Spaans aan in afstandsonderwijs tijdens je lunchpau-
ze. In plaats van bij je middagboterham  door je mails, WhatsApp of Instagram te scrollen kan je je 
tijd ook nuttig besteden door Spaans te leren via je computer of smartphone.

Met de beginners oefent  Carolina Merino elke maandag en dinsdagmiddag van 12 tot 13 uur samen 
met jou en de anderen Spaanse woordenschat en taalstructuren via het programma ‘zoom’. De focus 
ligt op communicatie: spreken en luisteren. 3 of 4 keer per jaar wanneer jullie lunchpauze het toelaat 
zal een live lunchles ingelast worden. Aan het einde van 50 middagpauzes kan je ongetwijfeld je plan 
trekken in het Spaans aan de costas waar je een heel werkjaar van droomde!

Spreek je al een aardig mondje Spaans en wil je die kennis niet kwijt tijdens het werkjaar? Dan is de 
lunchcursus Spaans voor gevorderden op donderdag en vrijdagmiddag van 12uur tot 13 uur  iets voor 
jou. De cursus verloopt op dezelfde manier als die voor de beginners, alleen de inhoud is uiteraard 
verschillend.

INFO EN INSCHRIJVING: WWW.ITAKAZUIDRAND.BE

ITAKA ZUIDRAND www.itakazuidrand.be - info@itakazuidrand.be

Per item een 24-delige lessenreeks met ingang van de eerste week van oktober
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Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

INSTAPKLAAR 1-SLK APP MET GROOT 
TERRAS. Opp 78,40m²: hal apt WC en 
gr berging, living met open kkn, Oterras 
17,90m², 1 slk met ensuite badk met 
inloopdouche.Ondergr autostpl à € 20.000 
en fietsenberging.
EPC: 121,68 kWh/m²
 03 443 21 15 € 249 000

MORTSEL

KONTICH

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 66 50 € 399 000

KONTICH

MOOI PERCEEL BOUWGROND. Opp 710 
m² (LOT 1): Mooi perceel bouwgrond voor 
halfopen bebouwing.

Vg, Wg, Gvkr, Vv
 03 443 66 50 € 259 500

EDEGEM

BEL ETAGE MET MAGAZIJN IN 
CENTRUM EDEGEM. Opp 196 m²: inkom-
hal, ruim magazijn met hoge poort, grote
leefruimte en keuken, terras, 3 slaap-
kamers, 2 badkamers, kelder.

EPC: 419 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 880 50 80 € 365 000

DEURNE

2 SLAAPKAMER APPARTEMENT MET 
LIFT. Bew. opp 106 m²: leefruimte, 
keuken, badkamer, 2 slpks, terras 3m²,
goed onderhouden app. met autostaan-
plaats. 
EPC: 200 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15                 € 225 000

MORTSEL

ZEER GUNSTIG GELEGEN TE RENOVE-
REN HOB. Opp 179m²: hal apt WC, living, 
kkn, NW- tuin, 4 slks, badk, berging en 
garage mt oprit.

EPC: 688 kWh/m²

 03 443 21 15                € 475 000

AARTSELAAR

HANDELSPAND/WONING MET TOP 
LOCATIE. Opp 145 m²: wacht- en 
handelsruimte, berging, moderne keuken, 
toilet, tuin, parkeerplaats, 2 bureauruimtes 
en archief. Gerenoveerd, energielabel AUC: 
0002311757. 

Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv
 03 443 66 50 € 299 000

HAMME

RUIME BOUWGROND IN CENTRUM VAN 
HAMME. Opp 1.238 m²: Ruime zonnige 
bouwgrond (1.238 m²), nabijheid centrum. 
Plan van architect aanwezig voor 3 apparte-
menten en garages.

Gvg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 300 000

BOOM

GEZELLIGE OPBRENGSTEIGENDOM 
MET ZONNIGE TUIN. Opp 225m²: inkom-
hal, leefruimte, eetruimte, veranda,
keuken, badkamer, tuin, servitudeweg, 
2 slaapkamers, zolder, garage. 

EPC: 509 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 443 66 50 € 267 000

WILRIJK

APPARTEMENT OP TOPLIGGING. Opp 
90m²: Inkomhal, lichte leefruimte, keuken, 
2 slk (13m² - 9m²), bureau, badkamer, 
aparte toilet, terrasVK: €50/mnd (minuterie 
gemene delen, voorschot water). 
PB: € 150,- excl. btw per partij.
EPC: 149 kWh/m²
 03 880 50 80 € 750

EDEGEM

LICHT APPARTEMENT MET 2 SLAAPKA-
MERS. Opp 86m²: Inkomhal met gasten-
toilet, leefruimte, gesloten keuken, berging, 
2 slaapkamers, badkamer met bad/douche, 
2 lavabo’s en aansluiting wasmachine, oost 
geörienteerd terras en privé kelderberging.

 03 880 50 80 € 190 000

DEURNE

RUIME WONING OF TWEEWOONST 
MET GROTE TUIN. Opp 252m²: studio 
+ 2 app met elk living, open kkn, 1 slk, 
badk , apt WC en berging. Garage, kelder, 
terras en tuin. 

EPC: 110 kWh/m2

 03 443 21 15 € 475 000

KONTICH

APPARTEMENT MET EXTRA (HANDELS)
RUIMTE. Opp 115 m²: (handels)ruimte, hal, 
leefruimte eetkamer, open keuken, terras, 
1 slaapkamer, badkamer, garage.

EPC: 610 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 66 50 € 235 000

HEMIKSEM

COMPLEX MET 37 RECENT GEBOUWDE 
GARAGEBOXEN. Opp 1.521 m²: voorzien 
van elek, stopcontact, LED verlichting, 
sectionale poort met afstandsbediening en 
codeklavier. Gelegen in centrum Hemiksem.

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 1 100 000

RUIM APPARTEMENT 3 SLAAPKAMERS 
+ BUITENPARKING! Opp 98m²: hal mt apt 
WC, living, gr terras, kkn, 3 slks, badk, 
2 kelders en autostpl.

EPC: 200 kWh/m2

 03 443 21 15 € 215 000

LUXUEUS INSTAPKLAAR APPARTE-
MENT. Centraal gelegen. Bew Opp 185 ²: 
Zeer ruime en lichte living, luxe kkn,
2 ruime slks, 2 badks, bureau, 
2 bergingen, tuin, terras en 2 gar. 

EPC: 200 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 21 15 € 725 000

BERCHEM BOECHOUT

HEMIKSEM

AANGENAME STARTERSWONING MET 
ZONNIGE TUIN. Opp 216 m²: voortuin/
oprit, inkomhal, keuken, leefruimte,
terras, tuin, tuinhuis, 2 slpks, zolder.

EPC: 409 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 274 000

EDEGEM

APPARTEMENT MET 2 SLAAPKAMERS 
EN GARAGE. Opp 86m²: inkomhal, toilet, 
vestiaire, leefruimte, keuken, polyvalente 
ruimte, 2 slaapkamers, badkamer, gemeen-
schappelijke tuin, garagebox en kelder. 

EPC: 262 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 880 50 80 € 210 000

WILRIJK

OPEN BEBOUWING MET GROOT MAGA-
ZIJN/WERKPLAATS. Opp 192m²: inkomhal, 
woonkamer, veranda, mooie leefkk, badka-
mer, 4 slaapkamers, kelder, 2 toiletten, tuin 
met versch terrassen, zwembad en vijver.
EPC: 683 kWh/m²
Vg, Wche, Gmo, Gvkr
 03 880 50 80 € 975 000

EDEGEM

LICHT 2-SLAAPKAMERAPPARTEMENT 
CENTRUM EDEGEM. Opp. 83m²: Inkomhal 
met ingemaakte kast, leefruimte, gesloten 
keuken, fijn terras, nachthal met wc en 
handenwasser, 2 slaapkamers en mooie 
badkamer.
EPC: 354 kWh/m2 - Vg, Wg, Gvkr

 03 880 50 80 € 219 000
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Xuan Kim Trinh en
Tine Vandecasteele

 Vrouwelijke ondernemers vor-
men nog steeds een minderheid, 

maar zijn daarom niet minder 
gedreven. En die gedrevenheid 
om anderen te begeleiden naar 

een kwalitatiever leven vonden we 
bij elkaar terug.
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Xuan Kim Trinh en
Tine Vandecasteele
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Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, on-
dernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap, design, … ‘Mensen zijn 
Media’ wil Vlamingen inspireren, daarom komt in deze rubriek elke keer  

een held aan het woord. 

Er was eens een jonge vrouw uit de financiële consultancywereld die haar carrière 
een andere wending wou geven. Er was op hetzelfde moment een jonge vrouw uit 
de HR-wereld die haar carrière wilde uitdiepen. Ze leerden elkaar kennen tijdens 
een coachingopleiding en besloten nadien de handen in elkaar te slaan om samen 
psychosociale klachten te behandelen. Gedreven ondernemerschap en warme 
vriendschap kenmerkten vanaf toen de fijne band tussen Xuan Kim Trinh uit 

Edegem en Tine Vandecasteele uit Deinze!

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

Jullie wonen niet in dezelfde provincie 
en werken toch samen?

Tine - Dat klopt. Kim woont in Ant-
werpen en ik in Oost-Vlaanderen, maar 
als er iets is wat de coronacrisis ons heeft 
geleerd dan is het dat afstand een relatief 
begrip is. Onze vriendschap leed er niet 
onder en onze coachingpraktijk ook niet. 
Kim is perfectionismecoach en ikzelf ben 
naast perfectionismecoach vooral bezig 
met stress- en burn-outcoaching. Onze 
coachees ervaren het soms net als een 
meerwaarde dat ze zich niet hoeven te 
verplaatsen, hoewel coaching in onze 
thuispraktijken zeker ook mogelijk is.

Waarom besloten jullie te gaan samen-
werken?

Kim - Uiteraard omdat er meteen een 
fijne klik was tussen ons. Vrouwelijke 
ondernemers vormen nog steeds een 
minderheid, maar zijn daarom niet min-
der gedreven. En die gedrevenheid om 
anderen te begeleiden naar een kwalita-
tiever leven vonden we bij elkaar terug. 
We hebben een complementair aanbod. 
Vele mensen die lijden onder perfectio-
nisme zijn overspannen of hebben een 
burn-out. Tine helpt hen eerst om hun 
energiepeil op te krikken, waarna ik met 
hen aan de slag ga om hun streven naar 
perfectie in balans te krijgen met hun 
nood aan zelfvertrouwen en ontspan-
ning. Doordat Tine ook kennis heeft 

van perfectionismecoaching kan ze goed 
inschatten wanneer ze iemand naar mij 
kan doorverwijzen.

Hoe komt het dat er een link bestaat 
tussen perfectionisme en burn-out?

Tine - Het is belangrijk te vermelden dat 
er uiteraard ook gezond perfectionisme 
bestaat. De lat hoog leggen, streven naar 
een beter leven, een betere job, een betere 
relatie, een betere gezondheid - het zijn 
lovenswaardige doelen, maar zelfs dat ge-
zonde perfectionisme kan doorschieten 
in een streven naar een onbereikbaar ide-
aal. Dan wordt het een valkuil vol stress, 
want het ideale lichaam, de ideale job, 
de ideale relatie bestaan niet. De laatste 
jaren heeft wetenschappelijk onderzoek 
aangetoond dat dat overdreven streven 
een belangrijke rol speelt in een aantal 
veelvoorkomende psychische aandoenin-
gen waaronder burn-out, depressie, angst 
en eetstoornissen.

Hoe komt het dat zovelen onder derge-
lijke spanningsklachten lijden?

Tine - Onze maatschappij is hoe lan-
ger hoe meer aan het doordraaien. Alles 
moet sneller, altijd moet er meer en het 
moet beter. Die woorden ‘meer’ en ‘beter’ 
typeren onze gezinnen, onze economie, 
ons onderwijs, onze bedrijven, onze land-
bouw en voedingsindustrie. Het gevolg 
is dat de druk op ieder van ons alsmaar 
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groter wordt. We worden meegesleurd in 
een ratrace en geloven dat we alleen op die 
manier kunnen leven.

Speelt ook onze opvoeding een rol?

Kim - De overdracht van ouders aan kin-
deren kan zeker een rol spelen. Dat is ook 
logisch. Als je zelf stressvol leeft en je het 
gevoel hebt dat het nooit goed genoeg is, 
dan is dat zicht- en voelbaar in alles wat 
je doet. Kinderen nemen dit gedrag dan 
dikwijls onbewust over. Daarom richt ik 
mij in mijn praktijk ook op kinderen. Je 
zou erover versteld staan hoe hoog de norm 
is die kinderen zichzelf soms opleggen en 
hoezeer ze daaronder lijden.

Kinderen lijken net vrij en onbezonnen?

Kim - Dat klopt. Een kind dat geboren 
wordt, is zijn pure zelf. In de eerste jaren 
kijkt het met een open blik naar de wereld. 
Het gaat op verkenning en wordt slechts 
begrensd door zijn lichamelijke mogelijk-
heden. We noemen dat ‘het vrije kind’. Het 
is eigen aan onze ontwikkeling dat we ver-
volgens in onze kindertijd leren om onszelf 
aan te passen aan de omgeving en ons op 
een sociaal aanvaardbare manier te gedra-
gen. We respecteren regels en leren letterlijk 
en figuurlijk ons verstand te gebruiken.

Dat klinkt niet slecht?

Kim - Dat is het ook niet. Het ontstaan 
van het verstandige kind is de logica van de 
natuur zelf. Het cognitieve, rationele brein 
(linkerhersenhelft) ontwikkelt zich naar-
mate het kind ouder wordt. Het vrije kind 

staat symbool voor de rechterhersenhelft, 
waar intuïtie, creativiteit en rust schuilen. 
Onze linker- en rechterhersenhelft worden 

dan actief en sturen ons 
denken, doen en voelen. 
Zo is het ook bedoeld. 
Perfectionisme ontstaat 
echter als ons verstandige 
kind de overhand krijgt 
en aan de verwachtingen 
van de omgeving wil be-
antwoorden en het vrije 
kind als het ware wordt 
weggedrukt, omdat het 
zich niet aanvaard voelt 
zoals het is.

Perfectionisten zijn 
eigenlijk verstandige 
kinderen?

Tine - Kim en ik hou-
den eigenlijk niet zo van 
de term perfectionisten, 
omdat perfectionisme 

slechts een patroon is en een mens is veel 
meer dan een patroon. Het klopt wel dat 
mensen die lijden onder perfectionisme het 
contact met hun vrije kind verloren zijn. 
Het brengt mensen uit hun evenwicht. 
Het cognitieve, rationele brein neemt de 
leiding over het denken, doen en voelen. 
Dit verklaart waarom het patroon van per-
fectionisme gepaard gaat met veel denken 
en piekeren. Vermits dit patroon wordt 

gestuurd vanuit het onderbewuste, is er als 
het ware geen andere keuze meer mogelijk. 
Daarom is de OCP-methodiek die werd 
ontwikkeld door Marcel Hendrickx erop 
gericht de coachee opnieuw die keuzemo-
gelijkheid te geven.

Waarvoor staat de OCP-methodiek?

Kim - ‘OCP’ staat voor ‘ontwikke-
lingsgericht coachen van mensen met 
perfectionisme’. Na een intakegesprek 
waarin we de verschillende verschijnings-
vormen van het perfectionisme overlopen, 
gaan we aan de slag met de delen die de 
coachee sturen. We nemen namelijk aan 
dat we als mens bestaan uit verschillende 
delen. Denk er gerust eens over na, iedereen 
herkent bij zichzelf al snel enkele sturende 
delen: een ambitieus deel tegenover een 
laissez-faire-deel, een bourgondisch deel 
tegenover een deel dat een gezonde levens-
stijl nastreeft. Zo is dit ook bij het patroon 
van perfectionisme: er is een deel dat de 
coachee bijvoorbeeld wil laten presteren op 
een extreem hoog kwaliteitsniveau, maar is 
er ook iets in de coachee dat verlangt naar 
zelfvertrouwen, efficiëntie, spontaniteit en 
innerlijke rust.

Hoe verloopt een OCP-coachingtraject?

Kim - Een OCP-traject is erop gericht om 
deze delen in balans te brengen in het on-
derbewustzijn, waardoor presteren op een 

Onze maatschappij is hoe langer hoe 
meer aan het doordraaien. Alles moet  
sneller, altijd moet er meer en het moet 
beter. Die woorden ‘meer’ en ‘beter’ 
typeren onze gezinnen, onze economie, 
ons onderwijs, onze bedrijven, onze 
landbouw en voedingsindustrie. Het 
gevolg is dat de druk op ieder van ons 
alsmaar groter wordt. We worden mee-
gesleurd in een ratrace en geloven dat 
we alleen op die manier kunnen leven.
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hoog kwaliteitsniveau nog steeds kan, maar op 
een evenwichtige manier en vanuit zelfregie. 
Aangezien zo’n traject vrij intensief kan zijn, 
is een bepaalde dosis veerkracht vereist. Wan-
neer ik merk dat coachees deze veerkracht nog 
eerst moeten versterken, dan verwijs ik door 
naar Tine.

Werken stress- en burn-outcoaching op de-
zelfde manier?

Tine - Neen, stress- en burn-outcoaching zijn 
gebaseerd op een andere methodiek, die een 
stuk rationeler is van aard. Burn-out is vooreerst 
een diagnose die coaches niet zelf stellen, daar-
voor verwijs ik steevast door naar de huisarts. 
Eens de diagnose is gesteld, weet ik zeker dat 
ik de juiste aanpak kan hanteren. Die aanpak 
bestaat uit drie fasen volgens de O-O-O-me-
thode van arbeids- en organisatiepsycholoog 
Annita Rogier.

Waarvoor staat die O-O-O?

Tine - Voor ‘opladen, oplossen en oppakken’. 
Nadat de diagnose door de huisarts werd ge-
steld volgt de opstart van de coaching met een 
eerste focus op het aanvaarden van de diag-
nose o.a. op basis van twee wetenschappelijke 

enquêtes: de Kwalitatieve Inventarisatie Span-
ningsklachten (KIS) en de Overspannenheid 
en Burn-out Indicator (OBI). In de oplaadfase 
leert de coachee zijn/haar fysieke en mentale 
toestand te accepteren. Hij of zij krijgt inzicht 
in klachten en stressbronnen en herstelt zijn/
haar conditie: ontspannen, slaap, bewegen en 
voeding worden onder de loep genomen.

Waaruit bestaan de volgende fasen?

Tine - Eens de coachee opnieuw wat energie 
heeft gekregen, wordt er gefocust op het ver-
minderen van piekergedrag en het omgaan 
met emoties. De coachee vindt oplossingen 
voor zijn/haar stressbronnen en ontdekt of 
zijn/haar talenten, waarden en missie bij het 
werk passen. Na deze fase van oplossen, wordt 
er gewerkt aan oppakken of de voorbereiding 
van de terugkeer naar het werk. Geleidelijk 
aan worden taken en rollen opnieuw opgeno-
men. In iedere fase worden tools aangeboden 
en aangeleerd om de veerkracht van de coa-
chee te herstellen en te versterken.

Ziekteverzuim neemt de laatste jaren alleen 
toe en psychosociale klachten nemen daarin 
een steeds groter aandeel in, hoe zien jullie 
de toekomst als coach?

Kim - Helaas biedt deze job wel werkzeker-
heid, al zouden we dat in alle eerlijkheid graag 
anders zien. Wij ontmoeten dagelijks men-
sen die aan het lijden zijn, iemand tijdens een 
coachingtraject weer zien openbloeien geeft 
daarna een heel grote voldoening.

Tine - Kim en ik leerden elkaar tijdens een 
opleiding kennen en door onze samenwer-
king leren we voortdurend van elkaar bij. 
We houden elkaar op de hoogte van nieuwe 
ontwikkelingen in onze vakgebieden met als 
doel onze coachees optimaal te kunnen hel-
pen. Daar doen we het uiteindelijk voor en dat 
het bovendien ongelooflijk fijn samenwerken 
is, is een grote meerwaarde!

www.gewoonkim.be

linkedin.com/in/tine.vandecasteele
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 mannetjeshert 5 claxon 10 gewicht 11 lof 12 tegen 
15 wegdek 17 eerste vrouw 18 attent 19 afgemat 20 graan- 

afval 21 zelfkant 23 onoverwinnelijke vloot 25 staat in  
Amerika 27 vadsig 28 deel v.d. mond 29 lange reeks 

32 mascotte 34 koordans 35 deel v.e. woning 36 gestremde 
melk 38 inwendig orgaan 39 kolenemmer 41 droombeeld 

43 omgeving 45 tijdperk 46 ontkenning 47 catastrofaal 
48 hiaat

Verticaal
1 wedren 2 vulkaan op Sicilië 3 been 4 dreigend gevaar 

6 schelpdier 7 grond bij een boerderij 8 wielerploeg 9 gods-
dienstig gebruik 13 weelde 14 Griekse letter 15 riv. in Italië 
16 spraakleer 20 mannetjeskat 22 voorspoed 24 bloeimaand 

26 kreet 30 verslag 31 pl. in de Betuwe 32 levenslucht 
33 zeemacht 36 aardig 37 ledemaat 39 zaadje 40 fijn weefsel 

42 vlaktemaat 44 watering

Win een duoticket 
voor Mama’s Jasje
Hangar 27 - on stage

De vernieuwde Hangar 27 is dé hotspot voor concerten, 
shows en andere optredens in Edegem. Het podium en 
de technieken werden volledig herwerkt voor de optimale 
beleving. Met een staande capaciteit tot 750 personen en 
de gezellige bar in de zaal, geniet je volop van de podium-
performances van uiteenlopende artiesten.

Kom je met de fiets? Hangar 27 heeft voor jou een ruime 
fietsparking. Ook als je met het openbaar vervoer komt, hoef 
je nauwelijks te stappen. Trek je dansschoenen maar aan, 
want bus 32 stopt op 200 meter van de deur.

Houd via hangar27.be de agenda in de gaten en gun jezelf 
af en toe een fijne avond in Hangar 27!

Win tickets voor Mama’s Jasje!

Op donderdag 23 september start de nieuwe ‘on stage’ van 
Hangar 27 met niemand minder dan Mama’s Jasje. Deuren 
gaan open om 19.30 uur, concert start om 20.30 uur.

Hangar 27 schenkt 10 duotickets voor Mama’s Jasje

Wil je kans maken op dit unieke avondje uit? Mail dan 
uiterlijk vrijdag 17 september 2021 de oplossing van de 
puzzel naar puzzel@mensenzijnmedia.be m.v.v. je naam 
en postcode. Of vul de oplossing in op mzm.nu/puzzel. De 
winnaars worden geloot op zaterdag 18 september 2021 
en bekendgemaakt via mensenzijnmedia.be/oplossing-puz-
zel. Veel puzzelplezier en misschien ben jij wel een van de 
gelukkige winnaars!
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ON STAGE

saturday
16 I 09 I 2021 AFTER WORK  I PARTY

18 I 09 I 2021 SHUT UP & DANCE I PARTY 

23 I 09 I 2021 MAMA’S JASJE 30 JAAR I CONCERT

07 I 10 I 2021 PIETER & TINE EMBRECHTS I CONCERT

12 I 11 I 2021 IMAGINE NO LENNON I CONCERT

HANGAR 27 I PARKLAAN 161 I 2650 EDEGEM
FOLLOW US ON INSTAGRAM & FACEBOOK

GET YOUR TICKETS
WWW.HANGAR27.BE
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Al meer dan 65 jaar SATORI KWAI in Mortsel

Je sport er recreatief of competitief (ook internatio-
naal) en onder begeleiding van Bloso gediplomeerde 
trainers. 

Kom je er graag mee kennismaken of heb je reeds 
ervaring met één van onze vechtsporten ... dan is het 
nu het ideale moment om eens langs te komen! Je 
kan bij ons immers  4 keer GRATIS en vrijblijvend komen 
proberen. 

Bezoek één van onze trainingen voor een woordje uit-
leg van onze trainers, bel  met het secretariaat op het 
nummer 03 455 66 00 of stuur een mailtje naar:  info@
satori-kwai.be

Trainingen starten op woensdag 1 september. En zijn 
gericht op jongens, meisjes (vanaf 8 voor ju-jitsu en es-
crima ,vanaf 5 jaar voor judo) en volwassenen van alle 
leeftijden. 

Onze dojo is makkelijk bereikbaar en centraal gelegen: 
we trainen in zaal “Victoria” in de Amedeus Stockman-
slei 121 Mortsel 

Wil je nu al meer te weten komen over deze gezellige
en familiale sportclub, check dan zeker ook even onze 

nieuwe website www.satori-kwai.be of onze facebook-
pagina en je zal merken…. wij zijn goed bezig! 

Satori Kwai is één van de grootste Belgische clubs waar je judo, ju-jitsu of escrima kan beoefenen. Onze club 
beschikt over de mooiste “dojo” van Antwerpen met 360 vierkante meter “tatami”, een fi tnessruimte, 3 ruime 
kleedkamers met douches en een gezellige zitruimte met bar voor ouders en supporters.

JU
DO

JU
-J

ITS
U

ES
C

RI
M

A

Discipline Geboortejaar Training(en)

JUDO

2016 t/m 2014 woensdag 17.00 - 18.00 u.

2013 t/m 2011
dinsdag 18.30 tot 19.30
woensdag, vrijdag 
18.00 tot 19.00

2010-2008 woensdag, vrijdag
19.00 tot 20.30

vanaf 2007 of 
vroeger

dinsdag 19.30 tot 21.00
vrijdag 20.30 tot 22.00

JU-JITSU
2013 t/m 2008 maandag, donderdag

19.00 tot 20.00

vanaf 2007 of 
vroeger

maandag, donderdag
20.00 tot 21.30

ESCRIMA

2013 t/m 2008 woensdag 19.00 tot 20.00
zaterdag 10.00 tot 11.00

vanaf 2007 of 
vroeger

woensdag 20.00 tot 21.30
zaterdag 11.00 tot 12.30

Ambachtelijk Stoffeeratelier
Herstelling van rieten- & biezenstoelen - Kisten - Kasten - Kabinetten

TRADITIONEEL BELGISCH FAMILIEBEDRIJF - JARENLANG VAKMANSCHAP EN ERVARING

Geheel vrijblijvend, vragen staat vrij!

HET ADRES VOOR AL UW STOFFEERWERK, RIETEN EN BIEZEN, REPARATIES, BANKEN, STOELEN, 
MODERN EN KLASSIEK - OOK VAKKUNDIGE REPARATIES VAN KISTEN, KASTEN EN KABINETTEN
MAKEN VAN ALLE SOORTEN KLOKKEN - ALLE SOORTEN KLUSSEN BINNEN EN BUITEN UW HUIS

ELKE WOENSDAGVAN 9-13UOP DE MARKT 
IN MORTSEL

SPECIALE 

KORTING 

VOOR 

65-PLUSSERS

DE KOFFIE STAAT KLAAR

Antwerpsestraat 71 [ 2640 Mortsel [ 03 216 50 04 [ stoffeerderij.decuyp@gmail.com 

di-vr 10u - 18u & za 10u - 15u [ www.meubelstoffeerderijdecuyp.be [ parkeergelegenheid voor de deur

gratis halen, gratis brengen, gratis bestek bij u thuis door heel België

Wij zoeken nog een receptionist(e) die van thuis uit werkt. Contacteer ons via 03 216 50 04!
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

BV
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

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

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

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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Kerkstraat 131 - 2640 Mortsel - info@d-junior.be - www.d-junior.be
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gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders
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Vrijblijvende, gratis prijsofferte • Snelle service gegarandeerd!
GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

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

W W W . W I N D I S T R I B U T I E . B E

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

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

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

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

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

W W W . W I N D I S T R I B U T I E . B E

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

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

Zuidrand Klassiek
MORTSEL – Op donderdag 23 september om 20.15 uur be-
gint Zuidrand Klassiek aan een nieuw seizoen met voorstellingen 
gespreid over zeven gemeenten. Dat start in de Heilig Kruiskerk 
met een optreden van het koperensemble van Simon Van Hoecke: 
Trompet voor alle leeftijden. Simon Van Hoecke is de 1ste solist 
van het Filharmonisch Orkest van Luxemburg en doceert trompet 
aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen. Samen 
met enkele van zijn oud-leerlingen kom je meer te weten over de 
geschiedenis van het instrument en krijg je een overzicht van hoe 
mooi trompetklanken kunnen zijn.       FM

Toegang: 14 euro - Info en reserveren: 03 449 16 87 of via 
info@orfeo.be 

Bert Joris Quartet
MORTSEL – De Belgische trompettist-componist Bert Joris 
behoort tot de veelzijdigste en meest getalenteerde jazzmusici in 
Europa. Hij past in het rijtje waar ook Toots Thielemans en Philip 
Catherine thuishoren. Met zijn kwartet komt hij op donderdag 
30 september om 20.30 uur naar de Mark Liebrecht Schouwburg 
(Heilig Kruisstraat 16).        FM

Toegang: 20 euro - Tickets en reserveren: 03 444 17 17 

Steven Goegebeur
MORTSEL – Op vrijdag 17 september brengt cabaretier Steven 
Goegebeur zijn nieuwe show ‘Mankracht’ in Kaleidoscoop kun-
stencentrum (Molenstraat 50). Steven vertelt zijn verhaal van 
struikelen, vallen en opstaan. Een verhaal van hoop, geloof en 
liefde, verteld zoals alleen Steven dat kan: volks, grappig en met 
meerdere dubbele bodems.        FM 

Tickets: 14 euro - Info en reserveren: www.kaleidoscoop.be 

Ontdek de academies
MORTSEL-EDEGEM-KONTICH – De popafdeling van de 
Academie voor Muziek, Woord en Dans opent het nieuwe seizoen 
feestelijk met diverse optredens van enkele ensembles en song-
writers op zaterdag 11 september om 20.15 uur in Kaleidoscoop 
Kunstencentrum, Molenstraat 50 Mortsel. Aansluitend volgt een 
gezellige babbel met leerlingen en leerkrachten.      FM

Toegang gratis

Leonard Cohen
LINT – Hou jij ook van de muziek en teksten van Leonard Cohen? 
Kom dan luisteren naar een groot deel van zijn repertoire in de 
uitvoering van Sophia Ammann. De stem van de Belgische zan-
geres met Canadese roots leent zich perfect voor het oeuvre van 
Cohen. Ze komt naar Lint op vrijdag 24 september om 20.00 uur 
in de kerk O.-L.-V.-Geboorte aan de Koning Albertstraat 6. FM

Toegang: 12 euro

Theater Vooruit
BOECHOUT – Twintig jaar geleden startte Karel Vingerhoets 
het Theater Vooruit. Om dat te vieren komt hij dit najaar terug 
naar Boechout met zijn nieuwe voorstelling ‘Salve’. ‘Salve’ wordt 
opgevoerd tijdens het weekend van 17, 18 en 19 september met 
Karel Vingerhoets, Ivan Pecnik en Wolfram Van Mechelen. FM 

Info: info@hettheatervolk.be 

Gezocht: duurzame helden
EDEGEM – De gemeente is op zoek naar nog meer sterke kan-
didaten die de gemeente, samen met de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten, duurzamer willen maken. Sinds 2020 zijn 
er al zeven duurzame helden benoemd en de zoektocht gaat dus 
verder. Doe mee aan de week van de duurzame gemeente van 18 tot 
en met 25 september. Registreer je eigen duurzame initiatief. FM

Meer info: www.edegem.be/sdgs en www.duurzamegemeente.be

Mama’s Jasje 30 jaar
EDEGEM – Op donderdag 23 september om 20.00 uur viert de 
bekende popgroep Mama’s Jasje zijn dertigste verjaardag in Fort 
5 - Hangar 27. Al meer dan 30 jaar is de groep een vaste waarde 
op de Vlaamse podia. Mama’s Jasje brengt zijn allergrootste hits 
met full band in een knusse setting.       FM 

Toegang: 24,75 euro - Fort 5 – Hangar 27 Parklaan 161

Arttilia - Programma 
september 2021
01 september 2021 t/m 12 september 2021: 

KREUKVRIJ - LUCIENNE DILLEN - teken-, schilder- en 
grafiekkunst

22 september 2021 t/m 03 oktober 2021: DE SCHOONHEID 
VAN DODELIJKE BEESTJES - ELVIRE DE PRETER - 
schilder- en textielkunst, mixed media

U hoeft niet te reserveren. Uw bezoek verloopt in een coronaveilige 
omgeving. Bekijk onze voorzorgsmaatregelen op onze website.

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

Arttilia - Programma maart 2021 

 

10 maart 2021 t/m 21 maart 2021 

BEAUTIFUL BODIES - vzw Kunstkring Sirkel Mortsel 

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

24 maart 2021 t/m 04 april 2021 

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

Triotentoonstelling teken-, schilder- en grafiekkunst 
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

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

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

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

van de verkoop  voor extra financieel comfort 

Interesse? Stuur een mailtje naar

HuisRust@mail.com
Meer info op www.HuisRust.com

Elektromic Sergeyssels  Kapelstraat 19, 2540 Hove
      03 455 76 13                www.elektromic.be

MADE IN ITALY COLLECTIE

Smeg Braadpannen Ø 30 cm

€ 139
Zwart, crème of rood 

Smeg Sauteerpan

€ 159
Zwart, crème of rood 

Smeg Wok Ø 30 cm
Zwart, crème of rood 

€ 149

GRATIS pannenbeschermer
bij aankoop van een Smeg pan  

GRATIS pannenbeschermer

HOF VAN REYEN · SALONS PAUWELS

Wij verzorgen met het grootste 
plezier uw event: verjaardagen, jubilarissen, 

huwelijksfeesten, ...
Ook koffietafels en uitvaartdiensten mogelijk
Verenigingen groot of klein verwelkomen we 

met open armen

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

Contacteer ons voor meer info
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Pieter Reypenslei 19
03 449 23 53

2640 Mortsel

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 719.000 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 375.000

John F. Kennedylaan, rustig gelegen villa op 
819m² in residentiële buurt, bureel, living met 
veel lichtinval, eetkeuken, dubbele garage, 4 
volwaardige slpk, badk, EPC: 578 kWh/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 lig-
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 
oppervlakte 104m², €375.000 (registratie op 
grondaandeel, BTW op constructie), VG/WGLK/
GMO/GVKR/GVV

Kapellestraat, kleinschalig nieuwbouwpro-
ject met nog 4 van de 6 BEN-app., ruime 
terrassen, 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

ALLERLAATSTE APPARTEMENT!REEDS 3 VAN DE 8 VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijkverlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk
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Een v
akman 

van f
ormaat !

K E U K E N S  E N  K A S T E N  O P  M A A T

Wat kiest u 
als maatwerk
betaalbaar is ?

BLAUWESTEENSTRAAT 108/B
2550 KONTICH
T  03 457 60 42
WWW.TROUILLIEZ.BE

Ontdek onze 
eindeloze 
mogelijkheden!

BADKAMER  I  BERGING  I  BUREAU  I  DRESSING  I   HALKAST  I  KANTOOR  I  KEUKEN  I  MAATWERK  I  SLAAPKAMER  I  TV  I  WOONKAMER   
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ELYSIA PARK SILVER

WAAROM KIEZEN VOOR 
EEN ERKENDE ASSISTENTIEWONING?  

8 vragen,  evenveel  antwoorden

WAT IS EEN ERKENDE 
ASSISTENTIEWONING? 

Een erkende assistentiewoning is een volwaardig en af-
gewerkt appartement met 1 of 2 slaapkamers, een ruime 
woonkamer, volledig ingerichte keuken en hedendaag-
se badkamer. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
vlotte toegankelijkheid van alle ruimtes, onder andere 
dankzij de brede gangen en deuren, een ruime lift en 
drempelluwe overgangen naar het terras. De badkamer 
is bovendien voorzien van antislipvloer en inloopdou-
che. Dit extra comfort zorgt ervoor dat je levenslang in 
je eigen appartement kan blijven wonen. En indien je 
-vroeg of laat- toch zorg nodig hebt, zal deze geleverd 
worden op maat van je eigen levensstijl in je vertrouwde 
omgeving.  Dit complex van assistentiewoningen wordt 
bovendien uitgebaat door een erkende organisatie. 

KAN JE HIER ZELFSTANDIG WONEN? 

Wonen in een erkende assistentiewoning betekent so-
wieso zelfstandig wonen op je eigen ritme. Je richt je 
woning dus helemaal in naar eigen smaak en je maakt 
er een echte thuis van. Maar je kan rekenen op een 
aantal geruststellende garanties.  Zo is elk appartement 
voorzien van een discreet noodoproepsysteem. Door 
een druk op de knop wordt uw oproep meteen beant-
woord, 24/24u en 7/7. Er wordt door de erkende uitbater 
ook voorzien in crisiszorg (aangepaste zorg binnen de 
30 min. in een noodsituatie) en in overbruggingszorg 
(wanneer je na de crisiszorg nog bijkomende zorg nodig 
hebt).  Jij en je familie kunnen dus gerust zijn als er iets 
zou gebeuren. De bedoeling is vooral zorgeloos blijven 
genieten van het leven in je eigen appartement.

WAT ALS IK VRAGEN HEB ROND 
WONEN EN ZORG? 

Deze vragen zullen zo snel mogelijk opgelost worden 
in functie van je eigen comfort. De uitbating van de er-
kende assistentiewoningen op Elysia Park is in handen 
van Meridia, een professionele speler met heel wat 
ervaring. Elke residentie heeft zijn eigen woonzorgas-
sistent. Deze is minstens 15 uur per week fysiek aan-
wezig en steeds bereikbaar tijdens de kantooruren. 
De noodhulp geldt sowieso 24/7.   Wens je bijstand bij 
je administratie, zoek je iemand die je boodschappen 
kan doen, wil je een poets- of strijkdienst, een klusjes-
man, kiné, kapper, apotheek,… de woonzorgassistent 
zal  dit met plezier voor je regelen.  

WAT MET MIJN VRIJE TIJD? 

Effectief, je krijgt extra tijd vrij als je je grote woning 
of tuin niet meer hoeft te onderhouden, als je de zorg 
om je partner kan delen, … Daarom worden er op re-
gelmatige tijdstippen vrijblijvende activiteiten geor-
ganiseerd, in functie van en in samenspraak met de 
bewoners. Op deze manier is sociaal contact steeds 
laagdrempelig en makkelijk om nieuwe mensen te ont-
moeten.  Niets moet, maar alles kan.  In het Grand café 
kan je natuurlijk ook je vrienden en familie ontmoeten, 
gezellig tafelen, een terrasje doen. Je kan heerlijk 
wandelen in de parktuin, genieten van het park van 
Hof ter Linden of Fort V. 

Maar geniet je graag van de rust in je eigen apparte-
ment of van het uitzicht op je terras, ook dat kan na-
tuurlijk. Aan u de keuze. 

KAN IEDEREEN IN EEN ERKENDE ASSISTEN-
TIEWONING WONEN? 

Erkende assistentiewoningen worden normaal voor-
zien voor 65-plussers. Iedereen van minstens 65 jaar 
oud, die zelfstandig wil en kan leven, maar in de (al dan 
niet nabije) toekomst best wat extra hulp of service zou 
kunnen gebruiken, kan een assistentiewoning in Elysia 
Park Silver bewonen.  Als erkende groep van assisten-
tiewoningen kan hier voor maximaal 25% van deze 
leeftijd worden afgeweken. Dus woont u met twee en 
is een van beide jonger dan 65 jaar, dan vormt dit geen 
enkel probleem.  

WONEN OF (VER)HUREN ? 

Je kan een erkende assistentiewoning kopen en er 
zelf gaan wonen of je kan deze natuurlijk ook gewoon 
huren. Meridia, uitbater van Elysia park Silver, verwel-
komt met plezier de toekomstige huurder en ontzorgt 
hem op alle mogelijke facetten.  

Een erkende assistentiewoning kan dus ook een goe-
de investering zijn. Bij aankoop geniet je alvast  van 
enkele fiscale voordelen zoals een verlaagd BTW ta-
rief van 12% (ipv 21%) en vrijstelling van onroerende 

voorheffing. Onze verkopers adviseren je hierin graag 
verder en bespreken graag in een persoonlijk gesprek 
de voorwaarden van de huurgarantie.  Weet dat de 
vraag naar assistentiewoningen op een toplocatie 
(groene omgeving, grote terrassen en winkels in de 
buurt) nog steeds groeit en dat het aanbod, zeker in 
Edegem en omstreken, beperkt is. 

WAAROM TWIJFELEN? 

De meest gehoorde reactie die we ontvangen van 
mensen die de stap hebben gezet is  ‘de beste be-
slissing ooit’! Ben je op zoek naar een kwalitatief en 
stijlvol appartement voorzien van alle comfort en 
gangbare normen, een appartement dat voorbereidt 
op levenslang wonen, service op maat (onderhoud, 
kapper, pedicure, …), 24/24 noodhulp, sociale interac-
tie,… dan is Elysia Park Silver echt iets voor jou.  Hier 
kan je zorgeloos wonen zonder drempels, letterlijk en 
figuurlijk. 
 
Elysia Park Silver telt 62 assistentiewoningen met 1 of 
2 slaapkamers en grote zonneterrassen. De residen-
tie is ingebed in een groter geheel van woonentiteiten 
voor jong en oud. Je ontmoet er  spelende kinderen, 
werkende mensen en gepensioneerden die genieten 
van het park,  de binnentuin, het  Grand Café … het 
leven zoals het is. 

KAN IK TOCH EENS KOMEN KIJKEN? 

Natuurlijk.  Van harte welkom in ons modelapparte-
ment.  Maak een afspraak met een van onze verkoop-
medewerkers en loop er even binnen. Helm en veilig-
heidsschoenen zijn verplicht om de werf te betreden. 
We stellen deze graag ter beschikking. 

In Edegem, langs de Prins Boudewijnlaan, verrijst stilaan een gloednieuwe woonwijk. Elysia Park is 
gelegen in en rond een groot nieuw park en voorzien van fiets- en wandelpaden, vlakbij de grote 
Carrefour supermarkt, het centrum van Edegem en het park van Hof ter Linden.  Op de site van Elysia 
Park vind je ruime nieuwbouwappartementen met 1 tot 4 slaapkamers, maar tevens ook erkende 
assistentiewoningen, elk voorzien van grote zonneterrassen.  Het zijn net die assistentiewoningen 

die een woordje uitleg vragen. 

WWW.ELYSIAPARK.BE 03 432 04 04
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ELYSIA PARK SILVER

WAAROM KIEZEN VOOR 
EEN ERKENDE ASSISTENTIEWONING?  

8 vragen,  evenveel  antwoorden

WAT IS EEN ERKENDE 
ASSISTENTIEWONING? 

Een erkende assistentiewoning is een volwaardig en af-
gewerkt appartement met 1 of 2 slaapkamers, een ruime 
woonkamer, volledig ingerichte keuken en hedendaag-
se badkamer. Er wordt veel aandacht besteed aan de 
vlotte toegankelijkheid van alle ruimtes, onder andere 
dankzij de brede gangen en deuren, een ruime lift en 
drempelluwe overgangen naar het terras. De badkamer 
is bovendien voorzien van antislipvloer en inloopdou-
che. Dit extra comfort zorgt ervoor dat je levenslang in 
je eigen appartement kan blijven wonen. En indien je 
-vroeg of laat- toch zorg nodig hebt, zal deze geleverd 
worden op maat van je eigen levensstijl in je vertrouwde 
omgeving.  Dit complex van assistentiewoningen wordt 
bovendien uitgebaat door een erkende organisatie. 

KAN JE HIER ZELFSTANDIG WONEN? 

Wonen in een erkende assistentiewoning betekent so-
wieso zelfstandig wonen op je eigen ritme. Je richt je 
woning dus helemaal in naar eigen smaak en je maakt 
er een echte thuis van. Maar je kan rekenen op een 
aantal geruststellende garanties.  Zo is elk appartement 
voorzien van een discreet noodoproepsysteem. Door 
een druk op de knop wordt uw oproep meteen beant-
woord, 24/24u en 7/7. Er wordt door de erkende uitbater 
ook voorzien in crisiszorg (aangepaste zorg binnen de 
30 min. in een noodsituatie) en in overbruggingszorg 
(wanneer je na de crisiszorg nog bijkomende zorg nodig 
hebt).  Jij en je familie kunnen dus gerust zijn als er iets 
zou gebeuren. De bedoeling is vooral zorgeloos blijven 
genieten van het leven in je eigen appartement.

WAT ALS IK VRAGEN HEB ROND 
WONEN EN ZORG? 

Deze vragen zullen zo snel mogelijk opgelost worden 
in functie van je eigen comfort. De uitbating van de er-
kende assistentiewoningen op Elysia Park is in handen 
van Meridia, een professionele speler met heel wat 
ervaring. Elke residentie heeft zijn eigen woonzorgas-
sistent. Deze is minstens 15 uur per week fysiek aan-
wezig en steeds bereikbaar tijdens de kantooruren. 
De noodhulp geldt sowieso 24/7.   Wens je bijstand bij 
je administratie, zoek je iemand die je boodschappen 
kan doen, wil je een poets- of strijkdienst, een klusjes-
man, kiné, kapper, apotheek,… de woonzorgassistent 
zal  dit met plezier voor je regelen.  

WAT MET MIJN VRIJE TIJD? 

Effectief, je krijgt extra tijd vrij als je je grote woning 
of tuin niet meer hoeft te onderhouden, als je de zorg 
om je partner kan delen, … Daarom worden er op re-
gelmatige tijdstippen vrijblijvende activiteiten geor-
ganiseerd, in functie van en in samenspraak met de 
bewoners. Op deze manier is sociaal contact steeds 
laagdrempelig en makkelijk om nieuwe mensen te ont-
moeten.  Niets moet, maar alles kan.  In het Grand café 
kan je natuurlijk ook je vrienden en familie ontmoeten, 
gezellig tafelen, een terrasje doen. Je kan heerlijk 
wandelen in de parktuin, genieten van het park van 
Hof ter Linden of Fort V. 

Maar geniet je graag van de rust in je eigen apparte-
ment of van het uitzicht op je terras, ook dat kan na-
tuurlijk. Aan u de keuze. 

KAN IEDEREEN IN EEN ERKENDE ASSISTEN-
TIEWONING WONEN? 

Erkende assistentiewoningen worden normaal voor-
zien voor 65-plussers. Iedereen van minstens 65 jaar 
oud, die zelfstandig wil en kan leven, maar in de (al dan 
niet nabije) toekomst best wat extra hulp of service zou 
kunnen gebruiken, kan een assistentiewoning in Elysia 
Park Silver bewonen.  Als erkende groep van assisten-
tiewoningen kan hier voor maximaal 25% van deze 
leeftijd worden afgeweken. Dus woont u met twee en 
is een van beide jonger dan 65 jaar, dan vormt dit geen 
enkel probleem.  

WONEN OF (VER)HUREN ? 

Je kan een erkende assistentiewoning kopen en er 
zelf gaan wonen of je kan deze natuurlijk ook gewoon 
huren. Meridia, uitbater van Elysia park Silver, verwel-
komt met plezier de toekomstige huurder en ontzorgt 
hem op alle mogelijke facetten.  

Een erkende assistentiewoning kan dus ook een goe-
de investering zijn. Bij aankoop geniet je alvast  van 
enkele fiscale voordelen zoals een verlaagd BTW ta-
rief van 12% (ipv 21%) en vrijstelling van onroerende 

voorheffing. Onze verkopers adviseren je hierin graag 
verder en bespreken graag in een persoonlijk gesprek 
de voorwaarden van de huurgarantie.  Weet dat de 
vraag naar assistentiewoningen op een toplocatie 
(groene omgeving, grote terrassen en winkels in de 
buurt) nog steeds groeit en dat het aanbod, zeker in 
Edegem en omstreken, beperkt is. 

WAAROM TWIJFELEN? 

De meest gehoorde reactie die we ontvangen van 
mensen die de stap hebben gezet is  ‘de beste be-
slissing ooit’! Ben je op zoek naar een kwalitatief en 
stijlvol appartement voorzien van alle comfort en 
gangbare normen, een appartement dat voorbereidt 
op levenslang wonen, service op maat (onderhoud, 
kapper, pedicure, …), 24/24 noodhulp, sociale interac-
tie,… dan is Elysia Park Silver echt iets voor jou.  Hier 
kan je zorgeloos wonen zonder drempels, letterlijk en 
figuurlijk. 
 
Elysia Park Silver telt 62 assistentiewoningen met 1 of 
2 slaapkamers en grote zonneterrassen. De residen-
tie is ingebed in een groter geheel van woonentiteiten 
voor jong en oud. Je ontmoet er  spelende kinderen, 
werkende mensen en gepensioneerden die genieten 
van het park,  de binnentuin, het  Grand Café … het 
leven zoals het is. 

KAN IK TOCH EENS KOMEN KIJKEN? 

Natuurlijk.  Van harte welkom in ons modelapparte-
ment.  Maak een afspraak met een van onze verkoop-
medewerkers en loop er even binnen. Helm en veilig-
heidsschoenen zijn verplicht om de werf te betreden. 
We stellen deze graag ter beschikking. 

In Edegem, langs de Prins Boudewijnlaan, verrijst stilaan een gloednieuwe woonwijk. Elysia Park is 
gelegen in en rond een groot nieuw park en voorzien van fiets- en wandelpaden, vlakbij de grote 
Carrefour supermarkt, het centrum van Edegem en het park van Hof ter Linden.  Op de site van Elysia 
Park vind je ruime nieuwbouwappartementen met 1 tot 4 slaapkamers, maar tevens ook erkende 
assistentiewoningen, elk voorzien van grote zonneterrassen.  Het zijn net die assistentiewoningen 

die een woordje uitleg vragen. 

WWW.ELYSIAPARK.BE 03 432 04 04
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MORTSEL-DORP CONCERTEN
www.mortse ldorpconcerten.be

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

Zondag 12 september 2021 - 15 uur 

Sint-Benedictuskerk, Mortsel
Duo Eolienne met: Kleppen en snaren
 Kurt Bertels, saxofoon
 Emma Wauters, harp

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

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

ORGELMAKER 
DE MUNCK - CLAESSENS

Orgels en historische 
klavierinstrumenten

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas

Puntstudio Hoboken vzw 
organiseert initiatieworkshop 
digitale fotografie
Deze vindt plaats op 5 dinsdagavonden en start op 28 september 
2021. Op 28 september en 5, 12, 19 en 26 oktober kun je terecht 
in de Kapelstraat 64 in Hoboken. De lessen worden gegeven in 
een lokaal boven de plaatselijke bibliotheek en starten om 19.30 
uur. Je betaalt 37 euro voor de 5 avonden.

Op de lesavonden leer je de mogelijkheden van je digitale fototoe-
stel kennen en ga je aan de slag met praktische oefeningen. Theorie 
en praktijk wisselen elkaar voortdurend af. Er wordt gewerkt met 
een kleine groep, zodat iedereen voldoende aandacht krijgt.

Eén vereiste: in het bezit zijn van een digitale spiegelreflexcamera 
of een manueel instelbare digitale camera- Inschrijven kan via 
puntstudiohoboken.be/workshops.

MORTSEL-DORP CONCERT 
‘Kleppen en snaren’
Beste muziekliefhebbers

De leden van de stuurgroep Mortsel-Dorp Concerten hebben mij 
opgedragen om jullie uit te nodigen, en ik doe dat héél graag.

Op zondag 12 september 
om 15.00 uur verwelkomen 
wij het Duo Eolienne met 
Emma Wauters (harp) en 
Kurt Bertels (saxofoon).

Zij brengen ons het pro-
gramma ‘Kleppen en 
Snaren’. De heel aparte 
combinatie saxofoon–harp 
is een bezetting die in de 
hedendaagse kamermu-
ziekscène zelden aan bod 

komt. Heel onterecht, want de ronde, warme tonen van de saxofoon 
en de zachte, parelende resonanties van de harp mengen uitstekend 
tot een rijke klankkleur! Kleppen en Snaren betreedt nieuwe paden 
door bekende en minder bekende composities nieuw leven in te 
blazen (en te tokkelen): van intiem en beheerst bij Joseph Jongen 
en Henry Eccles naar uitgelaten en grenzeloos hartstochtelijk bij 
Astor Piazzolla. Ook veel ‘kunstenaars van eigen bodem’ komen 
aan bod, zoals Wilfried Westerlinck en Jan Hendrik Van Damme.

Kom genieten van dit frisse en originele programma. Zoals de vori-
ge keren is alles volledig coronaproof georganiseerd, met reserveren 
in bubbels en toewijzing van plaatsen door stewards.

je dirigentje

Praktisch

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

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”

Alle inkomsten van de shop ondersteunen 
de werking van Mensen zijn Media en dragen 

zo bij aan interessante magazines met 
waardevolle inhoud. 

mensenzijnmedia.be/winkel

# g e l u k k i g v e r b o n d e n# g e l u k k i g v e r b o n d e n
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BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 03 485 58 92 - 03 475 94 27 - 0477 284 807 - 0476 903 329

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

• 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.(1-11)

• 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)

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

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

Muziekschool Clavissimo opendeurdagen: 
zo 5/9 en zo 3/10 telkens van 11u-18u.

Antwerpsestr. 38 Mortsel. Leer spelenderwijs muziek spelen zonder de saaie 
notenleercursus, van 3 tot 103 jaar. Voor info: tel. 0475 74 77 69 (Dirk)
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

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

• Bent U op zoek naar een vaste HUISHOUDHULP met dienstencheques 
 FLEXI+ SERVICES, tel. 03 290 35 36 of info@flexiservices.be. (1-11)

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

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

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

• Wie kan er mijn hond Cavalier King Charles komen scheren daar ik geen 
vervoer meer heb, gsm 0495 21 78 20.

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

• Leveren van kleine hoeveelheden (0,5-1-2 m3) champignonmest, turf, 
compost enz. Leveren van graszoden 1-60m2. Ophalen kleine hoeveel-
heden afval, plastiek, hout enz. Gratis offerte, info: 0492 54 30 07. (7-8)

• Alleenstaande dame zoekt babysitwerk voor zater- en zondagavond, vanaf 
17u. Woon in het centrum van Edegem en heb eigen wagen. Spreekt:  
Nl/Fr/Eng. Prijs 8 euro/uur. Graag omgev. Edegem! Tel: 0498 97 45 27.

• Te Koop : 4 - 5 pers. staancaravan te Rucphen (NL), in prima staat, alles 
incl. V.P. 22.500,- euro, inl. 0474 83 16 50 - 03 844 66 58.

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

• Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook stuk of defect 
zijn. Tel Peter 0496 43 30 07 - geef goede prijs.                              (8-9)

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

W W W . W I N D I S T R I B U T I E . B E

Zoek  j e  ge luk  n ie t  t e  ve r 
s t r aks  k i j k  j e  e r  ove r

Bond  zonde r  Naam



52 53

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

p e r s o n e e l

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL zoekt:

WINKELBEDIENDES VOLTIJDS / FLEXI
Uren overeen te komen volgens

eigen beschikbaarheid

03 449 96 25 (vragen naar Sandy)

c o n t a c t e n

i m m o

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

• NIEUWPOORT ZEEDIJK TE HUUR: modern app., 1 slpk, 4de verd. 
(met lift), prachtig zeezicht, vanaf €300/week, info: 03 449 94 66.

• Gezelschapsheer voor dames. Discretie verzekerd. Geen reactie op privé- 
nummers. 0497 67 28 28.                                                             (8-9)

Nieuwswijzer is een gratis onafhankelijk mobiliteits- en lifestylemagazine 
met een oplage van 60.000 exemplaren. Dit maandblad zag het levenslicht 
in april 2009. In no time groeide dit gratis magazine uit tot een vaste 
waarde voor wie nieuwsgierig is naar de laatste tips rond mobiliteit in 
de stad. Wie onderweg is, neemt het magazine gratis mee uit één van 
de displays in de Antwerpse metrostations, tram- en bushaltes, diverse 
handelszaken en alle Interparkings van Antwerpen.

Wij zijn op zoek naar een gedreven

Jouw achtergrond:
• Je bent sales gedreven, met je verkooptalent weet je orders binnen  
 te halen en je straalt professionaliteit uit.
• Je bent communicatief sterk en weet prospecten van een samen- 
 werking te overtuigen.
• Met je doorzettingsvermogen en gedrevenheid weet je jouw  
 commerciële doelstellingen te bereiken en de bestaande klanten- 
 portefeuille en omzet te laten groeien.
• Ervaring als account manager is zeker een pluspunt.

Jouw uitdaging:
• Je gaat op zoek naar nieuwe adverteerders die hun boodschap willen 
 brengen naar een breed publiek van potentiele klanten dat via ons  
 unieke distributienetwerk bereikt kan worden.
• Opvolging van bestaande adverteerders.
• Al jouw energie gaat naar die handtekening onder de nieuwe deal!  
 Dit geeft jou dagdagelijks een kick!

Wat mag je verwachten?
• Aantrekkelijk basisloon
• Aangevuld met commissie
• Lijnabonnement
• GSM
• Groepsverzekering
• Hospitalisatieverzekering

Interesse?
Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar werkenbij@nieuwswijzer.be

ACCOUNT MANAGER

Nieuwswijzer magazine is een uitgave van:
ABNA bv  •  Meirbrug 1  •  2000 Antwerpen  •   03 360 5 360

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be



Molokai 
- Guy Didelez -

Met zijn nieuwe boek bij uitgeverij Pelckmans voert Guy Didelez ons naar Molokai, een van de Hawaïaanse eilanden in de Stille Oceaan 
op 21° noorderbreedte en 157° westerlengte.

‘Molokai of de tocht van Beeldschoon en 
Lieveling’ is een avonturenroman die handelt 
over een ziekte die zeer veraf en verdwenen 
lijkt te zijn, maar die in werkelijkheid zo 
dichtbij is: lepra. Het boek is oorspronkelijk 
geschreven voor jongeren, al sleept het verhaal 
je als volwassene ook mee, waarbij je heel wat 
wijsheden opsteekt.

Wist je dat ook nu nog officieel 210.000 le-
prabesmettingen per jaar worden vastgesteld, 
maar dat het in werkelijkheid nog veel meer is? 
Om de twee minuten hebben we een diagnose 
van lepra en om en bij de zes miljoen mensen 
leven met de fysieke en psychische gevolgen 
ervan. De besmetting gebeurt na langdurig 
contact door hoesten en/of niezen, waarbij 
druppeltjes vrijkomen, en de incubatietijd 
duurt gemiddeld vijf, soms wel twintig jaar. 
De ziekte begint met bleke vlekken op de huid 
die gevoelloos zijn en die verdwijnen en toch 
weerkomen. Zonder behandeling volgen open 
wonden, zweren, verminkingen, misvorming, 
aantasting van de zenuwen, verlammingen en 
blindheid. Gelukkig zijn er tegenwoordig heel 
wat behandelingen, gedurende zes tot twaalf 
maanden moet je een reeks geneesmiddelen 
nemen, de wonden moeten uiteraard verzorgd 
worden, en bij verlamming of verminking 
kunnen chirurgische ingrepen of kinesithe-
rapie een oplossing bieden. Damiaanactie met 
haar duizend vaste medewerkers wereldwijd, 

wil alle middelen inzetten voor preventie en 
genezing. Ze is actief in België, Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika.

Didelez trekt alle registers open, zijn verhaal is 
heel mooi opgebouwd en het opzoekingswerk 
is fijn verwerkt in het geheel, zodat het een 
natuurlijke vaart behoudt. Zijn personages 
zijn levensecht, ze stelen je hart, omarmen je 
en gaan voor elkaar door het vuur. Van andere 
huiver je dan weer vanaf het moment dat ze 
ten tonele verschijnen. Macht, onmacht, het 
lot, het leven zoals het was op Molokai, gezien 
door de ogen van een meisje van veertien en 
filmisch verteld door de auteur. Kanani heet 
dat meisje, vertaald is dat ‘beeldschoon’. Ze 
is dat ook, maar ze vertoont de eerste symp-
tomen van de ziekte en wordt opgespoord 
door premiejagers die besmette mensen op 
hardhandige manier naar Molokai voeren. Ka-
nani moet haar familie achterlaten en wordt 
op een schip gezet naar het melaatseneiland. 
Ze maakt de tocht niet alleen, ze doet dat met 
verschillende mensen die ook besmet zijn, en 
met Kaipo. Kaipo is een jongen wiens naam 
‘lieveling’ betekent. Kan het anders dan dat 
tussen hen een romance groeit? Alleen: eens 
het schip in de buurt van Molokai arriveert, 
woedt daar een verschrikkelijke storm ...

Guy Didelez: ‘Ik ben aan het boek begonnen 
op vraag van de CEO van Damiaanactie. Veel 
motivatie was niet nodig, ik vond en vind pater 
Damiaan een indrukwekkende persoonlijkheid. 
Ik wilde het verhaal vertellen vanuit het stand-
punt van een Hawaïaans meisje, het is een mix 
geworden van een roman - de verhaallijn van 
Kanani en Kaipo - en de historische feiten rond 
Damiaan. Het boek is het eerste deel van een tri-
logie. Ik voelde immers al vlug dat ik een tweede 
en een derde boek zou nodig hebben om zowel de 
avonturen van Kanani en Kaipo als het leven 
op Molokai, en de verwezenlijkingen van pater 
Damiaan op het ‘eiland van de levende doden’ 
te beschrijven. De priester bouwde er kerken, 

ziekenhuizen en scholen om het bestaan van de 
melaatsen zinvol en draaglijk te maken. Na jaren 
werd hijzelf ook getroffen door de ziekte, waaraan 
hij uiteindelijk is overleden. Zowel Damiaanac-
tie als de uitgever vonden het een goed idee om 
het verhaal in drie delen te schrijven. In het eer-
ste komt Damiaan nog niet ten tonele, het gaat 
alleen over hoe Molokai was voor zijn komst. In 
de andere delen zal hij wel optreden en geraakt 
hij verweven in het verhaal van de jongelingen.’

‘Molokai’ heeft ons alvast heel erg kunnen 
boeien, we kijken uit naar de volgende delen 
van deze trilogie.

Molokai - Guy Didelez - Uitgeverij Pelck-
mans - Paperback 140 bladzijden

ISBN: 9789463833134

b o e k e n f o y e r

• Roland Bergeys

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

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

andere promoties. 

de boekuil
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WIJ VERKOPEN EN VERHUREN UW EIGENDOM

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

WIJ ZORGEN VOOR:
  Een correcte waardebepaling
  Vrijblijvend advies
  Verkoop + verhuur + beheer
  Afhandeling van “A” tot “Z”

MET GARANTIE OP:
  Jarenlange ervaring
  Persoonlijke benadering
  Duidelijke afspraken
  Doorgedreven publiciteit

TE KOOP - GROBBENDONK
Jagersdreef 10 - Moderne instapklare villa. Opp. ± 1.320 m². Ruime living + OH, inger. kk. met 
veranda. 4 slpk. + 2 badk.  Aangelegde tuin met overdekte BBQ. Garage 2 wagens. Schitte-
rende ligging bij Albertkanaal & vlotte bereikbaarheid Antwerpen-Hasselt.

580.000 EUR

TE KOOP - BOOISCHOT
omgeving Pijpelbossen. Te ontwikkelen 
verkaveling. Op ± 9.600 m² oppervlakte.
Gelegen in BPA “Het Raam”.

1.200.000 EUR

 Op ± 9.600 m² oppervlakte.

TE KOOP - KESSEL
Grote Puttingbaan 2A - Taverne met binnen- & buitenspeeltuin + bowling. Vlot bereikbaar met 
parking v. 50 w. Capaciteit van 300 zitpltsn voor feestgelegenheden, uitbreidb. naar kinderboer-
derij, padelterreinen en/of andere activiteiten. Gunstig gel. bij Kessel Fort op ± 6.600m².

1.100.000 EUR (excl. handelsfonds)

parking v. 50 w. Capaciteit van 300 zitpltsn voor feestgelegenheden, uitbreidb. naar kinderboer- veranda. 4 slpk. + 2 badk.  Aangelegde tuin met overdekte BBQ. Garage 2 wagens. Schitte-

TE KOOP - LIER
Stijlvol herenhuis. Liv./eetk.+OH. Afz. zitruimte, 4 slpk. 
+2 badk. Vernieuwde kk. Tuin/binnenkoer. Glkvl.: 
2 bureelrmts, gar. (2W). Beschikbaar: o.t.k.

525.000 EUR

TE KOOP - KONTICH (Kazerne)
Kapelstraat 19 - EGW + gar. + tuin. Opp. ± 306m².
2 tot 3 slpk. Nwe ramen, nw dak, CV op gas. Super 
locatie bij openb. verv. en alle winkels.

345.000 EUR

TE KOOP - EDEGEM
Drie Eikenstraat 171 - Eéngezinswoning + 
garage + tuin. 3 tot 4 slpk. Te renoveren.
Nabij park Hof ter Linden.

VERKOCHT

garage + tuin. 3 tot 4 slpk. Te renoveren.

    
 W

ELDRA TE
 KOOP

    
    

 VERKOCHT

2 tot 3 slpk. Nwe ramen, nw dak, CV op gas. Super +2 badk. Vernieuwde kk. Tuin/binnenkoer. Glkvl.: 
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

Klokkijken

Nu het september wordt, de negende maand in de gregoriaan-
se kalender en de 7de maand in het Romeinse kalenderjaar, 
heeft onze Andreas het helse gevecht met kloklezen bijna 
achter de rug. Een ingewikkeld hoofdstuk met grote en kleine 
wijzertjes en digitale getallen. “Een man fietst naar tante Mia, 
van 10.25 tot 12.05 uur. Hoe lang is de man onderweg?” En 
als toemaatje: “Welke afstand heeft de man dan afgelegd, 
indien hij 16 km per uur rijdt.” Met dit soort vraagstuk-
ken vullen we onze lagereschooltijd. Belangrijk. In elk geval 
werd Andreas ingewijd in de tijdschema’s die voor hem en 
zijn omgeving essentieel zijn. Bedtijd, lestijd, maaltijd (!), 
de start van zijn verjaardagfuif in Shooting Palace, wanneer 
de Rode Duivels spelen. Vooral de vakantie die niet genoeg 
uren, dagen, weken en maanden kan tellen. “Hoelang nog?” 
was zijn frequentste vraag in juli en augustus.

Tijdsbesef zorgt voor structuur. Het gebrek eraan is ver-
warrend en frustrerend. De baby wil in het holst van de 
nacht zijn papje en vooral: spelen met papa. Bij personen 
met dementie wordt dit kwetsbare en gecompliceerde her-
senproces aangetast. De oriëntatie in ruimte en tijd is zoek, 
en ze verliezen de grip op het leven. Het drijft de familieleden 
tot wanhoop. Tijd verbindt zich namelijk met afspraken, 
gewoonten, inzichten, patronen, herkenning. Die draaien 
allemaal in de soep. Misschien kunnen we nog een beetje 
jaloers zijn op het zorgeloze, tijdloze gedrag van de schattige 
baby. Dementie achten we zorgwekkend. Toch lezen we met 
verbazing bij de spiritualist Eckhart Tolle: “Leven zonder 
tijd is ware vrijheid. Ieder moment kun je ervoor kiezen om 
het verleden en de toekomst te laten vallen. Je hebt ze niet 
nodig. Alle stress, angst, spijt of welke gevoelens ook ten 
aanzien van het verleden of de toekomst, zijn dan ook weg.”

We herkennen in vakantiefolders de aanzet tot zorgeloos, vrij 
leven. Alle problemen loslaten, is inderdaad het verlangen 
van de actieve consument. Op dat paradijselijke eiland in 
de Stille Oceaan of in Blankenberge mag de tijd stilstaan, 
permitteren we ons een heel ander gedrag en herstellen we. 
Daar vergeten we liefst de tijdsbalk die het grootste deel 
van het jaar overschaduwt, met uitlopers naar verleden en 
toekomst. “Herbronnen en weer tot zichzelf komen”, heet 
het. Het lijkt op de auto die voor een groot onderhoud aan 
de garagehouder wordt toevertrouwd, om de schade en de 
sleet van de voorbije trajecten te herstellen en hem opnieuw 
bedrijfszeker te maken voor de zware taken in de toekomst. 
Of ook de mens zo’n uitstapfase echt nodig heeft, werd nooit 
bewezen. De vakantie-illusie en -hunker is alleen diep inge-
worteld en staat onder sociale druk.

Tolle stelt voor in “De kracht van het nu”, verleden en toe-
komst te dumpen, samen met alle zorgelijke gevoelens die 
ze met zich brengen. Komt ons verantwoordelijkheidsgevoel 
daartegen niet in verzet? Wat was en nog moet komen, kan 
niet worden weggeknipt. Toch hangt er een synthese in de 
lucht. September luidt - meer dan januari - een noest werk-
jaar in. De vakantiemaanden hebben zowat alles en iedereen 
geïmmobiliseerd en een nieuwe start dringt zich op. Het is 
nu, en ook wel straks en morgen, dat we leven. Kunnen we 
niet enigszins de dreigingen van het verleden en de toekomst 
in het ‘nu’ inpassen en relativeren? De rust, de vrijheid, het 
evenwicht en het vakantiegevoel van nu primeren. Dat noemt 
men “zelfzorgzaamheid”.

• Marc van Riel

3
1
5

“Neem de tijd. Er is genoeg.” 

(Anoniem)
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Paardrijden
Geniet van paardjerijden in onze winkel.

Meer dan 100 merken
 3D Doodler, Knex, Geomag, en nog veel meer.

Teddy Bear Mobile
Vul en geef die een naam. Pak hem mee en genieten maar.

Geniet van onze belevingsruimte 
Speel en probeer onze speeltjes uit.

SPEELGOEDWINKEL

VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

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

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

LANCERING 

LAATSTE FASE

Vanaf €146.000 (excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 070 344 344 
Kankerfoon           0800 15 802 
Veilig vrijenlijn           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

… varen we met Globetrotter Gust over de 
Moezel en bezoeken we Bernkastel.

… ontdekken we in Vlaamse helden 
wat ‘slow living’ is en hoe je zelf 

kan eco-printen op stof.

… laat Roland in Boekenfoyer 
zijn licht schijnen op ‘Witte oren’, 

de nieuwste roman van Louis Van Dievel.
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GRATIS LEVERING VANAF €30 IN MORTSEL, 

EDEGEM, HOVE, BOECHOUT, VREMDE, 

KONTICH, BERCHEM & WILRIJK

Carpe Diem

STATIELEI 76 - 2640 MORTSEL
WWW.CARPEDIEMMORTSEL.BE
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LBC VOLWASSENENONDERWIJS

www.lbconderwijs.be

DUITS, ENGELS, FRANS, ITALIAANS & SPAANS
NEDERLANDS
MODE-KLEDING; BREIEN-HAKEN
COMPUTERCURSUSSEN  
DIGITALE FOTOGRAFIE

INFO & INSCHRIJVEN
• via www.lbconderwijs.be
• tijdens de info- en inschrijfdagen
 dinsdag 7/9 van 10 - 13 u. | 19 - 21 u.
 woensdag 8/9 van 10 - 13 u. | 19 - 21 u.
 donderdag 9/9 van 10 - 17 u.
• vanaf maandag 13 september op het secretariaat

PROEFLESSEN
▪  vrijdag 3/9 van 14 - 17 u. |  zaterdag 4/9 van 10 - 13 u.
▪  volledig programma: mail naar mortsel@lbconderwijs.be

SEPTEMBER 2021 

CVO LBC regio Mortsel 
Mechelsesteenweg 32 

2640 Mortsel 
03 449 06 27 

mortsel@lbconderwijs.be
 

Dag- en avondcursussen (16+)



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 


