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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

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

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

www.hemixpark.be   verkoop@vooruitzicht.be

LAATSTE FASE 

IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60
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Alles voor afwerking binnen en buiten
Ruime toonzaal en voorraad
Voor vakman en particulier

Gespecialiseerd in afwerkingsmaterialen: 

verf, behang, raamdecoratie, vloerbekleding, 

(sier)pleisters, (gevel)isolatie, Gyproc, Knauf, …

Sterk in advies, technische kennis 

en een ruime voorraad

Dynamicalaan 21 [ 2610 Wilrij k

03 877 99 97 [ info.wilrij k@profshop.be

Open: ma t.e.m. vrij  van 6u30 tot 17u30

WWW.PROFSHOP.BE

Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILRIJ K
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In Vlaamse helden: 
Eva Krebbers,
Slow living 

10Portret: 
Oxfam Wereldwinkel

22Gelukkig gezond: 
snurken 

16
Kijk omhoog – 
heldere planeten 
in oktober 

In oktober halen velen opgelucht adem. De drukke september-
maand is achter de rug, het gewone leven valt terug in zijn plooi 
en met een beetje geluk genieten we nog van een heerlijk herf-
stzonnetje.

Voormalig arbeidspsycholoog Eva Krebbers schreef een boek over 
‘Slow living’.  Daarin pleit ze voor een bewustere en eenvoudigere 
levensstijl met aandacht voor het hier en nu. Haar inspirerende 
verhaal brengt je misschien op ideeën om tot rust te komen. 

Freddy Michiels kroop in zijn pen en brengt ons een en ander 
bij over duurzaamheid. Ook geeft hij tips voor een duurzamer 
beheer van je energiefactuur. Zeker lezen want alle beetjes helpen. 
Marc heeft het in zijn column over ‘zelfbeeld’. Zijn visie stemt 
tot nadenken. 

Ik wens je veel leesplezier.

#gelukkigverbonden

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg ons ook op  Mensen zijn Media en  Mensen zijn 
Media

Gelukkig gezond: 
snurken 

Kijk omhoog – 
heldere planeten 
in oktober 

Portret: 
Oxfam Wereldwinkel
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11 okt Witloof -  
dillesoep

Gebakken braadworst met braadjus, rode kool, 
appel en gekookte aardappeltjes

12 okt Pompoen- 
paprikasoep

Gebakken zalmfilet met Béarnaisesaus en 
preistoemp met bacon

13 okt Groene 
groentensoep

Gentse waterzooi met kip, seizoensgroentjes 
en peterselieaardappeltjes

14 okt Tomaat- 
paprikasoep 

met vermicelli

Varkensgebraad met graanmosterdsaus, 
savooikool met spek en wortelpuree met 

gebakken ui

15 okt Bloemkool -  
currysoep

Sliptongetjes met kappertjesboter, erwtjes en 
geprakte bloemkoolpatatjes

16 okt Broccolisoep Parelhoen met dragonsausje,  
ratatouillegroentjes en gratin dauphinois

18 okt Peterseliesoep Gebakken hamburger met ajuinsaus, stoemp 
van waterkers en geroosterde kerstomaatjes

19 okt Tomaat- 
courgettesoep

Gebakken scampi met pernodsausje,  
geroosterde venkel en pompoenpuree

20 okt Kervelsoep met 
balletjes

Belgisch stoofvlees met witloof/appelslaatje en 
gebakken aardappeltjes

21 okt Pompoen -  
wortelsoep

Witloof in de oven met ham en kaassaus en 
gekookte aardappeltjes

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.be

Maaltijdservice
Petrus Kok Aan Huis

Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

€ 10,00

Passant 1/2 pagina.indd   1 18/09/2021   14:58

OOK IDEAAL ALS INVESTERING!

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

Maak een afspraak voor een bezoek aan onze assistentiewoning 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

Silver

Erkende assistentiewoningen

WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

bezoek ons modelappartement

KOOP NU, VERHUIS WELDRA! 
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F I K  B L O G T

Duurzaamheid

“Waar alles draait om geld wordt iedereen arm”

Fik Verbiest

De mens en zijn activiteiten hebben een onmiskenbare 
impact op onze aarde. Het lijkt wel of we van een andere 
planeet komen. Anders dan alle levende wezens gedra-
gen we ons totaal onaangepast  en zetten we het leven 
naar onze hand op een manier die onmogelijk kan blijven 
duren. We bezitten duidelijk nog lang niet ‘the ability to 
sustain’. Duurzaamheid is een vaardigheid die we 
ons moeten eigen maken. 

Mens, milieu en economie

Iedereen wil dat zijn/haar kinderen en 
kleinkinderen kunnen tegemoetkomen 
aan hun behoeften. Daarom moeten we 
vandaag nog het roer omgooien en op een 
andere manier gaan leven. Economie stamt 
van het Griekse ‘oikos’ en betekent letterlijk 
huishoudkunde. Hierbij is het huis onze aarde 
en zijn de kinderen van het gezin alle mensen. 
Alleen wanneer we de schaarse middelen van Moeder 
Aarde als een goede huisvader beheren, komen de kinde-
ren niets tekort en is er harmonie. Verantwoordelijkheid, 
rechtvaardigheid, solidariteit, realiteitszin, zuinigheid en 
nederigheid zijn kenmerken van een goede huisvader. De 
vraag dringt zich op wie vandaag de huisvader is van 
onze aarde ...

Economie boven politiek

Politiek is afgeleid van het Oudgriekse ‘politeia’ dat ver-
wijst naar het burgerlijke samenleven. Zodra de ‘polis’ of 
stadstaat zijn intrede doet, is er nood aan het organise-
ren van het ‘samen leven’. Dit is meteen de kerntaak van 
politiek. ‘Politeia’ staat tegenover ‘idiotes’, wat ‘privaat’ of 
‘individu’ betekent. Vandaar wellicht ‘eigen-dom’ of hoe 

idioot het is om te denken dat iets alleen maar van jezelf 
is ...

Als wetenschap die de keuzes onderzoekt die mensen 
maken bij de productie, distributie en consumptie van 
goederen en diensten, zou de economie ten dienste moe-

ten staan van de politiek. Economie werd echter de 
nieuwe religie en in plaats van met de erfzonde 

wordt ieder kind vandaag geboren met een 
staatsschuld. In België bedraagt die op 21-
9-2021 46.155 euro per hoofd en de totale 
staatsschuld van België stijgt momenteel 
met 507 euro per seconde!

Focus op waarde

Bij waarde denken we vaak automatisch aan 
de prijs. Sommigen beweren dat de mens als 

economisch wezen de voor- en nadelen afweegt en 
kiest wat hij consumeert. Marketeers weten ondertussen 

dat we vooral psychologische en emotionele wezens zijn. 
We zijn perfect te manipuleren tot consumptie van zaken 
die totaal overbodig zijn.  

Toch kan wie voldoende inzicht verwerft in deze psy-
chologie zijn of haar emotie ombuigen naar empathie 
voor anderen en voor komende generaties. We zijn, net 
als onze kinderen en kleinkinderen, geen consumenten, 
maar in de eerste plaats mensen die recht hebben op een 
leven dat het waard is geleefd te worden. 

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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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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een hoortoestel*

Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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p o r t r e t

... van veel inzet om het leven te verbeteren 
van mensen, die ons voedsel produceren

Op 26 augustus 2021 vierden ze het 5-jarige jubileum met een jaar vertraging door de coronapandemie. ‘Ze’ zijn de 36 zeer geëngageerde 
vrijwilligers die - geheel belangeloos -  de Oxfam Wereldwinkel in Hoboken met succes (en veel zin!) al 6 jaar draaiende houden. Ze doen dat 
onder het toeziende oog van Roger Riské, die na zijn werk in de Wereldwinkel in Antwerpen, tot de vaststelling kwam dat er in alle districten 
een winkel was waar aan eerlijke handel werd gedaan, behalve in Hoboken. Als inwoner van Hoboken vond hij dat niet kunnen. Na een positief 

antwoord op een enquête of er wel een cliënteel voor zou zijn, was zijn besluit dan ook: Hoboken krijgt een Oxfam Wereldwinkel.

Waar? Dat was een zoektocht, die Roger samen 
met een andere medewerker van Antwerpen on-
dernam.

Op de Lelieplaats werden twee huisjes afge-
broken om een nieuw pand te bouwen. Na een 
gesprek met de eigenaars kregen ze tegen heel 
goede voorwaarden beschikking over de gelijk-
vloerse verdieping. Toeval of niet, dit gebouw past 
volledig in het verhaal: het 
is voorzien van warmte-
pompen, zonnepanelen 
en een zeer goede isolatie. 
Dat alles beperkt de nega-
tieve impact op het milieu.

Met wie? Daarvoor wer-
den eerst vrienden en 
kennissen uit de directe 
omgeving aangesproken. 
Na een tijdje breidde die 
groep vrijwilligers zich 
verder uit en werd het 
een heel pluralistische 
groep. Maar allemaal zijn 
ze sociaal, milieubewust 
en verdraagzaam en kun-
nen ze zich vinden in de 
doelstellingen van Oxfam.

En hoe? De wereldwinkels in Vlaanderen zijn 
allemaal vzw’s. De vraag was of ze er een nieuwe 
zouden oprichten of zich voegen bij een bestaan-
de. De keuze viel op de laatste mogelijkheid en 
zo werd de Oxfamwinkel in Hoboken onder-
gebracht bij de vzw van de winkels in Schelle 
en Hemiksem.

Waar, wie en hoe? Opgelost! De trein kon 
vertrekken. Vermits er geen subsidies worden 
verstrekt voor het oprichten van deze winkels, 

moesten ze voor de aankleding van de winkel een 
lening aangaan. Lenen kon gelukkig renteloos en 
de lening is intussen afbetaald. Voor de aankoop 
van de  eerste producten kon de betaling gelukkig 
een paar maanden uitgesteld worden.

En nu staat en draait hij er al 6 jaar, de win-
kel waar eerlijke handel wordt gevoerd op een 
heerlijke manier, want het is een plezier om er 

binnen te komen. Hij oogt 
heel mooi en warm en de 
ontvangst is altijd even 
vriendelijk. En wat vooral 
belangrijk is, is het feit dat 
verkopers en kopers hun 
steentje bijdragen aan een 
duurzaam bestaan voor 
iedereen, want iedereen 
heeft daar recht op. Elke 
mens moet in zijn eigen 
onderhoud kunnen voor-
zien zonder lichamelijke, 
sociale of economische 
uitbuiting.

Fairtrade of eerlijke han-
del voeren is dus wat de 
vrijwilligers zich voor-
namelijk tot doel stellen, 
maar er is meer. In en om 

Hoboken wordt er ook vorming gegeven in 
scholen en worden de leerlingen uitgenodigd om 
een kijkje te komen nemen in de winkel. Moet 
het gezegd dat dit een zeer belangrijke taak is? 
Jonge mensen op de hoogte brengen van wat er 
misloopt in de maatschappij en hoe ze kunnen 
meewerken aan een verbetering ervan? Maar ook 
een aantal volwassenen is daarvan vaak niet op 
de hoogte, of beter gezegd, wel op de hoogte, 
maar ze doen er weinig aan. Ook daar dragen 
de leden van de Oxfamwinkel in Hoboken een 

verantwoordelijkheid en die nemen ze door 
aanwezig te zijn op de verenigingenmarkt en 
de kerstmarkt. Ze voeren daar op een gezellige, 
bescheiden manier actie.

“De meeste mensen deugen”, zegt Rutger 
Bregman en als ik zie hoe een zo talrijke groep 
mensen zich vrijwillig inzet voor gelijkheid en 
sociale rechtvaardigheid, dan ben ik daarvan 
overtuigd.

Mijn bewondering is groot voor deze soepello-
pende organisatie, waar iedereen een deel van 
de taken (boekhouden, etalage opmaken, maga-
zijn aanvullen, verkopen ...) op zich neemt. Een 
speciale vermelding voor Rik Willemen, die er 
ook vanaf het eerste uur bij was, en vooral als 
boekhouder een zeer waardevolle bijdrage heeft 
geleverd, is hier zeker op zijn plaats, zonder de 
andere medewerkers tekort te doen.

Het gesprek met Roger, die van zijn tijd op aarde 
een groot deel steekt in het meewerken aan een 
rechtvaardige maatschappij, én het schrijven over 
de Hobokense Wereldwinkel heeft ook mij aan 
het denken gezet. Niets menselijks is mij im-
mers vreemd. Ik heb me voorgenomen om er 
eens vaker naartoe te gaan en om mijn aankopen 
bewuster te doen.

Hopelijk komen we elkaar daar dan eens tegen, 
en stappen we na een gezellig sociaal babbeltje 
buiten met chocola, koffie, thee, wijn of een ge-
schenkje (een sjaaltje, juweeltje, tasje).

Ik nam nu alvast een wijntje mee en dat smaakte 
(h)eerlijk!

• Annie Poelmans
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Een leven op onze planeet
- Sir David Attenborough -

Sommigen beweren dat Chernobyl de grootste milieuramp in onze geschiedenis was, dat is niet waar. Het is amper waarneembaar, maar 
wereldwijd verdwijnt er elke dag  een stukje van onze biodiversiteit, met rampzalige gevolgen. ’s Werelds bekendste en meest geliefde 
documentairemaker Sir David Attenborough zag onze wereld tijdens zijn carrière stilletjes aan achteruitgaan. Hij besliste zijn getuigenis 
neer te pennen in Een leven op onze planeet. In dit boek maakt hij duidelijk hoe we tot dit punt gekomen zijn, wat ons nog te wachten staat 
en hoe we het kunnen oplossen. De aarde is geen oneindige bron van grondstoffen. We hebben nog één kans om het tij te keren, maar we 

moeten het allemaal samen doen en er is geen tijd meer te verliezen.

De natuurlijke wereld is aan het verdwijnen, het 
bewijs is alomtegenwoordig. Sir David Atten-
borough vertelt wat hij zelf heeft geleerd op zijn 
talrijke expedities naar alle uitpunten van de wereld. 
De meeste hiervan deelde hij met ons 
via zijn documentaires zoals Frozen 
Planet, Blue Planet, A Life on our Pla-
net … waarop we nu ook een blikje 
áchter de schermen krijgen. Aan de 
hand van zijn ervaringen tijdens die 
expedities, legt hij uit hoe belangrijk 
biodiversiteit is. Het leven op aarde 
is onderling verbonden in een web 
van een oneindige verscheidenheid, 
waarbij alles afhankelijk is van elkaar. 
Dieren en planten hebben een hech-
te en soms intieme relatie met elkaar, 
maar - hoewel nauw verweven - deze 
ecosystemen zijn niet per se robuust. 
Een verandering op de kleinste schaal kan de hele 
gemeenschap uit balans brengen. Ontbossing, over-
bevissing, walvisvangst, het kappen van regenwoud, 
industrialisatie en talloze andere gevolgen van onze 
verslaving naar groei, veroorzaken een immense 
destabilisatie van onze biodiversiteit en daardoor 
ook van onze planeet en manier van leven.

Bij publicatie in 2020 schoot er nog maar 35% van 
onze wildernis over. Er zal de komende jaren meer 
en meer verdwijnen tot er niets meer overblijft. At-
tenborough vertelt wat de gevolgen hiervan kunnen 
zijn. Alsmaar meer natuurrampen zullen onze we-
reld teisteren, diersoorten zullen uitsterven, oceanen 
verzuren, hongersnood toenemen, enzovoort. Als je 
Covid-19 beu bent, hou je dan maar vast, want on-
geveer 1,7 miljoen virussen kunnen door o.a. boskap 
en de verkoop van wilde dieren op ons losgelaten 
worden. Dit is nog maar een fractie van al wat ons 
te wachten kan staan.

Er zijn al verschillende duurzame oplossingen over 
de hele wereld om de gevolgen te keren. Atten-

borough brengt diverse voorbeelden aan, zoals het 
visbeheer in Palau, de boerderijen in Nederland, 
Knepp Estate in Engeland, het beheer van de Se-
rengeti in Tanzania en Kenia en het toevoegen van 

groen in het hypermoderne Singapo-
re. Die alternatieven bestaan nog op 
kleine schaal, maar kunnen wereld-
wijd worden doorgevoerd. Aangezien 
onze wereld draait rond geld, legt 
Attenborough uit hoe bedrijven 
succesvol kunnen investeren in een 
duurzame samenleving zonder geld te 
verliezen. Gelukkig is er vandaag veel 
beweging rond milieu, al zal iedereen 
zijn manier van leven moeten aan-
passen, willen we onze planeet nog 
redden. Wij zijn tenslotte de oorzaak. 
Toch pakt Attenborough de mens in 
dit manifest niet hardhandig aan - hij 

beseft dat we maar mensen zijn en een product 
van onze maatschappij. We zijn onze  manier van 
leven gewend en het is niet gemakkelijk om die te 
veranderen. Maar als er één ding is dat we doorheen 
onze geschiedenis hebben geleerd, dan is het wel 
dat de mens over een immens aanpassingsvermo-
gen beschikt.

Een leven op onze planeet is een duidelijk overzicht 
van de huidige staat van onze planeet. Attenborough 
berust zijn theorie op zoölogisch, natuurhistorisch, 
ecologisch en antropologische onderzoek, zonder 
onverstaanbaar te worden voor de gewone mens. 
Sir David Attenborough is iemand voor wie ik zelf 
veel bewondering heb: hij heeft zijn hele leven aan 
de natuur gegeven en je leert er echt iets van bij. 
Verwonderd las ik de vele passages over het die-
renrijk en the circle of life. Met mooie illustraties en 
unieke foto’s uit zijn persoonlijke collectie brengt hij 
een passionele getuigenis over iets dat ons allemaal 
aangaat en zet hij je echt aan het denken. Ik stel me 
bijvoorbeeld echt vragen bij onze verslaving naar 
groei. Hoe verbazingwekkend ik de technologie 

ook vind, zijn sommige dingen écht nodig? Is het 
nodig om het recept voor onsterfelijkheid te vin-
den? Of kolonies te stichten op Mars? Zouden we 
niet beter investeren in een duurzame toekomst, 
waar minder mensen lijden onder natuurrampen, 
hitte, koude, droogte, hongersnood en watertekort 
die oorlogen met zich meebrengen? Ikzelf heb wei-
nig zin om het scenario van Disneys Wall-E na te 
spelen, want daar lijken we toch naartoe te gaan: 
onze planeet plunderen om over te gaan naar de 
volgende. Om dit te vermijden, moeten we nú in 
actie schieten. Werk jij mee aan een duurzame en 
gelukkig verbonden wereld?

 

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

Hamnet
- Maggie O’Farrell -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Kim Jönsson

Hier jouw boekhandel, 
webshop, …
 promoten? 

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be

Hier jouw boekhandel, 
webshop ... promoten?

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be
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Pompoensoep
Blinde vink met spruitjes
en gekookte aardappelen

Fruityoghurt

Minestrone
Kalkoengebraad, bloemkool

in witte saus en patatjes
Taart

Tomatensoep met ballekes
Hamburger, worteltjes,
ajuinsaus en gekookte

aardappelen
Koek

Seldersoep
Witloof kaas-ham

en puree
Fruit

Wortelsoep
Visfi let met preipuree

Tiramisu

Soep
Koninginnesteak met erwtjes 

en wortelen en patatjes
Dessert

Slaatje kop
Pompoensoep

Vispannetje, fi jne groentjes
en citroenpuree

Fruityoghurt

Minestrone
Hespegebraad, savooi met

spekjes en patatjes
Taart

Seldersoep
Gevogeltetournedos

met broccoli in kaassaus
en patatjes

Fruit

Slaatje vis
Wortelsoep

Kip op Toscaanse wijze met
gebakken patatjes

Tiramisu

Lasagne of spaghetti

Pompoensoep
Blinde vink met spruitjes
en gekookte aardappelen

Magere yoghurt

Minestrone
Kalkoengebraad, bloemkool

in witte saus en patatjes
Suikervrij gebak

Seldersoep
Witloof kaas-ham

en puree
Fruit

Wortelsoep
Visfi let met preipuree

Suikervrij gebak

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

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

Slaatje vlees
Tomatensoep met ballekes
Tongrolletjes met zalm en

spinaziepuree
Koek

Tomatensoep met ballekes
Hamburger, worteltjes,
ajuinsaus en gekookte

aardappelen
Fruit

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 110 i.p.v. € 115

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
18.10

DINSDAG
19.10

WOENSDAG
20.10

donderdag
21.10

vrijdag
22.10

weekend
23-24.10

W E E K M E N U

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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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 zwemkleding 5 spoedig 10 filmpersonage 11 mannetjes-
hond 12 schone jongeling 15 lenig 17 vervalst 18 nihil 
19 eerste vrouw 20 hertje 21 vordering 23 onderwijzer 

25 onlangs 27 brandstof 28 tuinafscheiding 29 hefgewicht 
32 aanvoerder 34 op de wijze van 35 bouwland 36 kreet 

38 patat 39 beteuterd 41 hiaat 43 vulkaanmond 45 middels 
46 Bijbelse priester 47 dartel 48 geneesmiddel

Verticaal
1 betaald werk 2 snoep 3 nachthemd 4 deel v.e. geschrift 

6 afslijting 7 watering 8 slachtoffer 9 ontvangzaal 13 afvaardi-
ging 14 tooi 15 hemellichaam 16 heilsleer 20 haardracht 

22 plezier 24 moerasvogel 26 plechtige gelofte 30 sportploeg 
31 dwaas mens 32 nietvakman 33 binnenkomst 36 drinkgerei 

37 uitroep van vreugde 39 punt 40 jeugdig 
42 Chinees gerecht 44 zangstem

Win het boek ‘Antwerpse 
humor & straffe verhalen’
‘Lachen is gezond, er moet meer gelachen worden’. Onder 
dat motto verschijnt de nieuwste uitgave van Freddy 
Michiels: (Nog meer) Antwerpse humor en straffe verhalen.  
Hij draagt zijn 226 bladzijden tellende boek op aan Gaston 
Berghmans die van fijne humor zijn handelsmerk maakte.  
Meer info vind je op www. freddymichiels.com. 
We mogen er 3 uitdelen!

Wil je kans maken op een exemplaar? 

Los dan snel de puzzel op en mail je oplossing voor 27 
oktober naar puzzel@mensenzijnmedia.be m.v.v. je naam 
en postcode. Of vul de oplossing in op mzm.nu/puz-
zel. De winnaars worden geloot op woensdag 27 oktober 
2021 en bekendgemaakt via mensenzijnmedia.be/oplos-
sing-puzzel. Veel puzzelplezier en misschien ben jij wel 
een van de gelukkige winnaars!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 zwemkleding 5 spoedig 10 filmpersonage 
11 mannetjeshond 12 schone jongeling 15 lenig 17 
vervalst 18 nihil 19 eerste vrouw 20 hertje 21 vordering 
23 onderwijzer 25 onlangs 27 brandstof 28 
tuinafscheiding 29 hefgewicht 32 aanvoerder 34 op de 
wijze van 35 bouwland 36 kreet 38 patat 39 beteuterd 
41 hiaat 43 vulkaanmond 45 middels 46 Bijbelse priester 
47 dartel 48 geneesmiddel. 

Verticaal: 1 betaald werk 2 snoep 3 nachthemd 4 deel 
v.e. geschrift 6 afslijting 7 watering 8 slachtoffer 9 
ontvangzaal 13 afvaardiging 14 tooi 15 hemellichaam 16 
heilsleer 20 haardracht 22 plezier 24 moerasvogel 26 
plechtige gelofte 30 sportploeg 31 dwaas mens 32 niet-
vakman 33 binnenkomst 36 drinkgerei 37 uitroep van 
vreugde 39 punt 40 jeugdig 42 Chinees gerecht 44 
zangstem. 

48 6 23 38 1 33 16 41 13

7 2 3 5
3 9

4 8 2
9 5 2 6

2 5 4 9
1 6 3 4
5 3 9

9 1
1 2 7 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 zwemkleding 5 spoedig 10 filmpersonage 
11 mannetjeshond 12 schone jongeling 15 lenig 17 
vervalst 18 nihil 19 eerste vrouw 20 hertje 21 vordering 
23 onderwijzer 25 onlangs 27 brandstof 28 
tuinafscheiding 29 hefgewicht 32 aanvoerder 34 op de 
wijze van 35 bouwland 36 kreet 38 patat 39 beteuterd 
41 hiaat 43 vulkaanmond 45 middels 46 Bijbelse priester 
47 dartel 48 geneesmiddel. 

Verticaal: 1 betaald werk 2 snoep 3 nachthemd 4 deel 
v.e. geschrift 6 afslijting 7 watering 8 slachtoffer 9 
ontvangzaal 13 afvaardiging 14 tooi 15 hemellichaam 16 
heilsleer 20 haardracht 22 plezier 24 moerasvogel 26 
plechtige gelofte 30 sportploeg 31 dwaas mens 32 niet-
vakman 33 binnenkomst 36 drinkgerei 37 uitroep van 
vreugde 39 punt 40 jeugdig 42 Chinees gerecht 44 
zangstem. 

48 6 23 38 1 33 16 41 13

7 2 3 5
3 9

4 8 2
9 5 2 6

2 5 4 9
1 6 3 4
5 3 9

9 1
1 2 7 3

FREDDY MICHIELS

ANTWERPSE HUMOR & 
STRAFFE VERHALEN

voor beginners en gevorderden

NOG MEER
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wilrijk
Gemzenstraat 37/glv, Gelijkvloers appartement 
met zonnig terras en garage. 
EPC: 366 kWh/m² VP: €280.000

wilrijk
Rooiboslaan 48/9eV, Lichtrijk appartement met 
1 slaapkamer en wijds uitzicht. 
EPC: 241 kWh/m² VP: €175.000

berchem
De Roest d’Alkemadelaan, 3/2 2slpk 
appartement met autostaanplaats in Berchem! 
EPC: 104 kWh/m² VP: €209.000

te
koop

te
koop

Statiestraat 7, Volledig gerenoveerd gelijkvloers 
appt met zalige tuin in Berchem! 
EPC: 186 kWh/m² VP: €375.000

berchem

te
koop

te
koop

berchem
Grote Steenweg 422/1, Ruim en uniek herenhuis 
met 4 slaapkamers én tuin! EPC: 379 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf heden. HP: €1650

berchem
Grote Steenweg 24/B6.3, Trendy nieuwbouw 
duplex appartement. EPC: 92 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf 1/12/21. HP: €700 + €75 MK

antwerpen
Belegstraat 59/201, Recent 1 slaapkamer 
appartement mét terras! EPC: 109 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf 1/11/21 HP: €700 + €50 MK

wilrijk
Groenenborgerlaan 201/7, Appartement met 2 
ruime slaapkamers + P 
EPC: 185 kWh/m² VP: €225.000

te
koop

wilrijk
Kapittelstraat 21/1eV, Aantrekkelijk gerenoveerd 
appartement met 2-3 slaapkamers. 
EPC: 202 kwh/m² VP: €250.000

te
huur

te
huur

berchem
Ruytenburgstraat 41-43, Cosy 1- slpk app in de 
residentiële Pulhofwijk! EPC: 291 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf 1/10/21 HP: €650 + €50 MK

te
huur

te
huur

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

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

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (nu open!)

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

BERCHEM De Roest d’Alkemadelaan 3/2 2slpk appartement met autostaanplaats in Berchem! EPC: 104 kWh/m² VP: €209.000

BERCHEM 

WILRIJK 

WILRIJK Groenenborgerlaan 201/7 Appartement met 2 ruime slaapkamers + P EPC: 185 kWh/m² VP: €225.000

WILRIJK 

WILRIJK 

ANTWERPEN 

BERCHEM 

BERCHEM 
BERCHEM 

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

te
koop

    Top-bedrijf! Wij hebben 
enkel lof voor de eerlijke, 
keurige en professionele 
behandeling van ons dossier. 

Review van Sam Verheye
via Trustpilot
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• Foto’s: de maan - rechts: Jupiter en Saturnus
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Heldere planeten in oktober
Mercurius is in de tweede helft van de 
maand waarneembaar aan de oostelijke 
ochtendhemel.

Venus is kort na zonsondergang zichtbaar 
laag boven de westelijke hemel. Mars is niet 
zichtbaar. Jupiter en Saturnus blijven nog 
steeds in elkaars buurt. Jupiter staat eind 
van de maand nog tot middernacht (laag) 
boven de horizon, Saturnus gaat al een uurtje 
eerder onder.

De maan en planeten als wegwijzer

Op zondag 3 oktober (en ook de twee 
volgende dagen) rond 6.30h staat in 
het oosten de smalle maansikkel in 
de Leeuw. Misschien kan je nu ook 
het niet-verlichte deel van de maan 
zien. Het grijze schijnsel dat je dan 
ziet, is eigenlijk zonlicht dat via de 
aarde wordt gereflecteerd. Vanaf de 
maan gezien is de aarde dan namelijk 
bijna ‘vol’. Dit wordt het asgrauwe 
schijnsel genoemd. Hoe smaller de 
maansikkel, hoe beter dit te zien is.

Op vrijdag 8 oktober is er een kleine 
kans om meteoren te zien. Het maximum 
van de Draconiden valt rond 21.00 uur. Er 
is geen storend maanlicht. Het vluchtpunt 
staat in de Draak, links van de Kleine Beer.

Op vrijdag 8 oktober om 4.00 uur komt 
Mars in conjunctie met de zon. In de ster-
renkunde betekent ‘conjunctie’ zoveel als 
samenstand, of die nu zichtbaar is of niet. 
In dit geval gaat het over een samenstand 
van Mars met de zon, wat natuurlijk wil 
zeggen dat we de oranjerode planeet dan 
niet kunnen zien. Ze bevindt zich, gezien 
vanaf de aarde, precies achter de zon. Ver-
mits de aarde dichter bij de zon staat, draait 
onze planeet er sneller omheen. Hierdoor 
kijken we tegen eind december ‘achter 
het hoekje’ en wordt Mars weer net voor 
zonsopgang zichtbaar aan de oostelijke 
ochtendhemel.

Op zaterdag 9 oktober komt Mercurius 
in benedenconjunctie met de zon. Vermits 
Mercurius van alle planeten het dichtste bij 
de zon staat, draait ze er ook het snelste om-
heen. Voor een volledige omwenteling rond 
de zon heeft ze slechts een drietal maanden 
nodig. Ze doet die met een duizelingwek-
kende snelheid van 48 km/s. Vandaag schuift 
Mercurius precies tussen de aarde en de zon 
door. Vanaf de aarde is ze dan tegen de felle 
gloed van de zon onzichtbaar. Over iets meer 
dan anderhalve maand staat Mercurius al-
weer ‘achter’ de zon. We spreken dan over 
een bovenconjunctie.

Op 8 oktober rond 19.30 uur zien we laag 
boven de zuidwestelijke horizon Venus 
links van de smalle maansikkel. Links van 
Venus staat Antares, helderste ster van de 
Schorpioen (Scorpius). Zaterdagavond rond 
hetzelfde tijdstip zien we dat de maan is 
doorgeschoven tot voorbij Antares.

Op maandag 11 oktober is Saturnus statio-
nair. De laatste maanden bewoog de planeet 
traag in westelijke richting t.o.v. de sterren, 
nu herneemt ze een oostelijke richting. In 
het algemeen bewegen de buitenplaneten 
oostwaarts t.o.v. de sterren, maar rond hun 
oppositiedatum keert de richting even om 
en vormt hun schijnbare baan een lus aan 
de hemel. Ook dit effect wordt veroorzaakt 
door de snellere beweging van de aarde om 
de zon.

Op woensdagavond 13 oktober rond 20.00 
uur zien we de maan rechtsonder Saturnus. 
De heldere Jupiter staat links van de gering-
de planeet. De avond nadien (14 oktober) is 
de maan doorgeschoven tot onder het twee-
tal Jupiter/Saturnus en op vrijdagavond 15 
oktober staat de maan al linksonder Jupiter.

Op zaterdagavond 16 oktober rond 19.15 
uur zien we Venus vlak boven Antares nabij 
de zuidwestelijke horizon. Gebruik een ver-
rekijker om Antares te vinden.

Op maandag 18 oktober is Jupiter statio-
nair. Net zoals Saturnus vorige week 
herneemt Jupiter zijn oostelijke be-
weging tussen de sterren.

Op vrijdag 22 oktober om 4.00 uur 
heeft de meteorenzwerm Orioniden 
zijn maximum, maar het was volle-
maan op 20 oktober, het maanlicht 
zal dus erg storen. We mogen dan ook 
niet meer dan enkele vallende sterren 
per uur verwachten.

Op maandag 25 oktober bereikt 
Mercurius zijn grootste westelijke 

elongatie ten opzichte van de zon. Dit be-
tekent dat de planeet uiterst rechts staat van 
de zon, bekeken vanaf de aarde. Mercurius 
is nu een ochtendobject en hij staat laag 
boven de noordoostelijke horizon. Te be-
kijken kort voor de zon opkomt.

In de nacht van 30 op 31 oktober eindigt 
de zomertijd: de klok wordt een uur te-
ruggezet.

Momenteel is het eventuele afschaffen van 
deze omschakeling (gepland voor 2021) 
geen prioriteit meer voor de Europese 
Commissie.

Kijk omhoog komt tot stand in samen-
werking met Volkssterrenwacht Urania 
in Hove. Meer informatie kan je terug-
vinden op onze website: www.urania.be.

K I J K  O M H O O G
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Wie wil meer duurzaamheid?
Alle mogelijke instanties drukken beleidvoerders op het hart dat het gedaan moet zijn met onze verspilzucht, dat we duurzamere reflexen 
moeten ontwikkelen. Nooit eerder heeft de mens zich zo onbekommerd en onbezorgd gedragen als een nestbevuiler. En de gevolgen hier-
van zijn jaar na jaar duidelijker: klimaatveranderingen, overvloedige regenbuien, stormen en tornado’s en nooit eerder een zo dramatisch 
slechte luchtkwaliteit die voor nieuwe aandoeningen en beperkingen zorgt. Het wordt tijd dat we ingrijpen. Laten we allemaal meewerken 

om duurzaamheid in de praktijk om te zetten.

Wat is duurzaamheid?

De officiële definitie  is duidelijk: ‘Duurzame 
ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op 
de behoeften van het heden zonder het ver-
mogen van toekomstige generaties - om in 
hun eigen behoeften te voorzien - in gevaar 
te brengen.’ Met andere woorden: proble-
men niet uitstellen of verschuiven naar een 
volgende generatie, toch een in vele kringen 
populaire benadering van problemen. Elke 
ouder moet ervan uitgaan dat hij onze wereld 
in een betere conditie achterlaat dan hij ze van 
zijn ouders gekregen heeft. Duurzaamheid is 
ervoor zorgen dat de aarde bewoonbaar blijft.

Hoe langer deze verplichting uitgesteld wordt, 
hoe moeilijker het wordt om voor oplossingen 
te zorgen. We zijn al met te veel mensen op 
deze planeet en als iedereen maar doet waarin 
hij zin heeft (in naam van de vrijheid) dan 
erven onze kinderen en kleinkinderen een 
giftig geschenk. Het volume zwerfvuil dat 
dagelijks de aardbodem en de zeeën vervuilt, 

is een voorbeeld van egoïstisch, niet-duur-
zaam gedrag. Gewezen ondernemer Jean-Paul 
Meus heeft de aanzet gegeven om hier tegen 
iets te doen. Elders in dit blad lees je zijn ma-
nier van aanpak.

Wat staat een duurzaam beleid in de weg?

Bedrijven hebben ondertussen ondervon-
den dat zorgzaam omspringen met mens en 
milieu, een prioriteit mag zijn. De aandacht 
om zoveel mogelijk elektrische energie te 
verbruiken, is hierbij al een hulpmiddel dat 
de goede richting uitgaat in de strijd tegen 
de CO2-uitstoot. Verschillende steden (zoals 
Brussel) hebben al beslist dat ze vanaf 2025 
in hun centrum alleen nog maar elektrische 
voertuigen toelaten. Andere steden volgen on-
getwijfeld. Alle voertuigen bereiden vandaag 
in verhoogd tempo een elektrische transitie 
voor: auto, moto’s, schepen, zelfs vliegtuigen. 
DHL heeft zopas 15 elektrische vrachtvlieg-
tuigen besteld. Alle andere maatschappijen 
zijn verplicht die trend te volgen.

De overheid tracht met diverse steunmaat-
regelen het duurzame wonen te stimuleren. 
Vooral dan op het vlak van energiebespa-
rende maatregelen en zelf energie opwekken 
(zonnepanelen). Het zou voor iedereen een 
aandachtspunt moeten zijn om zijn/haar 
woning energiezuiniger te maken, beter te 
isoleren, energiezuinige cv-ketels aan te schaf-
fen. Al die kleine maatregelen samen zorgen 
voor een aanzienlijke besparing en voor een 
beter klimaat.

Denk aan onze ecologische voetafdruk

Wanneer je iets koopt of huurt, laat dan 
elementen van duurzaamheid mee jouw be-
slissing beïnvloeden. Wees ervan overtuigd 
dat de natuurlijke hulpbronnen (olie, gas en 
bomen) op het einde van hun ecologische ter-
mijn zitten. Ze raken langzaamaan op en de 
grond waaruit we deze hulpmiddelen trekken, 
wordt onvruchtbaar. Dat moeten we voorko-
men. Het kan alleen door duurzamer - met 
meer respect voor de natuur - te leven.

We moeten aandacht hebben voor onze eco-
logische voetafdruk, dat is de hoeveelheid 
ruimte die per persoon beschikbaar is op aarde. 
Iedereen beseft dat we vandaag met te veel zijn 
op deze planeet. Er wonen te veel mensen in 
de bewoonbare gebieden (het Westen). Door 
duurzamer te leven kunnen we allemaal onze 
ecologische voetafdruk verkleinen. En wordt 
de gezonde leefbaarheid op deze planeet aan-
zienlijk verhoogd. Wie kan tegen dit streven 
zijn? Laten we er dus maar werk van maken. 
Laten we streven naar alleen maar recycleer-
bare verpakkingen. Geef kwaliteitsproducten 
voorrang. Controleer de informatie die op 
verpakkingen staat. De industrie maakt mo-
menteel nieuwe inzichten toepasbaar. Laten 
we niet wachten op wat komen zal, laten we 
er vandaag werk van maken. Ieder op zijn/haar 
terrein. Daar worden we allemaal beter van.

• Freddy Michiels



18 19

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

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

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!

Uw                                             Shop EdegemUw                                             Shop Edegem

Oude Godstraat 103 [ 2650 Edegem [ 0477 51 17 53 [ www.healthmateshop-edegem.be [ info@healthmateshop-edegem.be

INVESTEER NU IN UW GEZONDHEID!
Ontdek het effect van een therapeutische
HEALTHMATE INFRAROODSAUNA

Kom langs en overtuig jezelf!

 www.healthmateshop-edegem.be 
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“De pionier in 
de infraroodtechnologie.”
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Jean-Paul Meus: 
“Als iedereen 10 minuten per dag 

zwerfvuil opruimt, is de wereld proper!”

Jean-Paul Meus (65) heeft jaren de wereld rondgereisd om de belangen van zijn bedrijf (Goodwill) te dienen. Tijdens een tussenstop 
op het paradijselijke eiland Bali was hij geschokt over de hoeveelheid afval die de mensen op straat en in de bermen achterlieten. 
Hij ging plots met andere ogen naar de eigen straat kijken om vast te stellen hoe slordig mensen met afval omspringen. En toen 
hij zijn bedrijf overdroeg, besloot hij actie te ondernemen om mensen bewuster te maken van de noodzaak om geen zwerfvuil te 

dulden. Wij gingen hem opzoeken bij hem thuis in Wilrijk.

Het is onbegrijpelijk dat de maatschap-
pij zo slordig omspringt met de planeet. 
Iedereen heeft de mond vol over duur-
zaamheid, maar blijft zonder schroom 
de planeet bevuilen met zwerfafval alsof 
de aarde één groot stort zou zijn. Wei-
nig respectvol voor wat de natuur ons 
aanbiedt. Mensen gaan gepakt en gezakt 
naar een festival, een picknickplaats of 
een stopplaats. Ter plaatse 
consumeren ze de rugzak 
leeg, maar in plaats van het 
leeggoed weer mee te nemen 
of in beschikbare afvalzakken 
te deponeren, laten ze het ge-
woon op de grond achter. Het 
stoort vele mensen, maar wie 
doet er iets aan? Hier treft 
niet de overheid schuld, maar 
wel ieder individu dat aan die 
slordigheid meewerkt. Jean-
Paul Meus besloot er iets aan 
te doen.

Jean-Paul Meus - “Ik was ge-
pensioneerd en had plots tijd. 
Ik wilde absoluut mensen be-
wuster maken om duurzamer 
met de natuur om te springen. 
Het gedrag van de mensen 
die het zwerfvuil achterla-
ten, maakte mij opstandig. 
Ik moest er iets aan doen. 
Ik verplichtte mezelf om 
10 minuten per dag vuil op 
te ruimen. Te beginnen met 
mijn eigen straat en eigen buurt in Wil-
rijk. Ondertussen woon ik in de properste 
straat van de wereld. Maar ik beperkte mij 
niet tot de eigen omgeving. Waar ik ook 
naartoe reis, ik verplicht mezelf elke dag 

10 minuten zwerfvuil op te ruimen. Het 
is maar een kleine discipline, en je gelooft 
niet wat ik zo allemaal verzamel. Ik doe 
het ondertussen bijna 2000 dagen.”

Mensen vervuilen inderdaad schaam-
teloos onze planeet. Wat vind je dan 
allemaal onderweg?

Jean-Paul Meus - “Je kan het niet zo gek 
bedenken of ik heb het al opgeraapt: pa-
piertjes, blikjes, massa’s sigarettenpeuken, 
lachgaspatronen, etensresten en zelfs een 
trouwboekje. Per dag haal ik gemiddeld 

drie kilogram op. Het is een klein, zelfs 
niet tijdrovend initiatief, toch heeft het een 
grote impact.”

Ondertussen is de dagelijkse opruimactie 
van 10 minuten een gewoonte, een pas-
sie geworden, in de hoop dat velen zijn 
voorbeeld zouden volgen. Volgens het 
oude gezegde ‘Als iedereen voor zijn eigen 

dorpel veegt, is de hele straat 
proper’ heeft Jean-Paul in-
middels al velen geïnspireerd. 
Gewapend met een afvalzak, 
een grijper en handschoenen 
met de ludieke boodschap 
‘10 minutes’ trekt hij door 
binnen- en buitenland. Dat 
heeft onder andere geleid tot 
de oprichting van de River 
Clean-Up, een organisatie 
waaraan ruim 140.000 vrij-
willigers over heel de wereld 
deelnemen. Allemaal mensen 
die zich verplichten dagelijks 
gedurende 10 minuten zwerf-
vuil op te ruimen, waar dan 
ook.

Jean-Paul Meus - “Mensen 
zijn er zich onvoldoende 
bewust van hoe gevaarlijk 
zwerfvuil wel is. Bij regen 
verdwijnt al dat zwerfvuil 
in onze riolen en vervolgens 
in de rivieren en in de oce-
anen. Het afval dat op die 

manier dertig jaar geleden in onze zeeën 
terechtkwam, zit nu in het eten op ons 
bord. Mensen staan niet stil bij de ge-
volgen. Het is vreselijk. Ze denken: het 
wordt toch opgehaald door de overheid, 
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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)

• Freddy Michiels

maar dat is geld verspillen dat beter naar 
andere doelen kan gaan. Een vuilnisbak 
hoort zelfs niet op straat. Dat is verkwis-
ting. Wie een volle fles meeneemt, kan 
toch ook een lege fles weer meenemen? 
Daarom roep ik iedereen op om mensen 
bewuster te maken van de noodzaak om 
geen zwerfvuil toe te laten. Waarom geeft 
de bedrijfsleiding haar personeel niet de 
opdracht 10 minuten per dag zwerfvuil op 
de eigen terreinen op te ruimen? Iedere 
CEO zou dat ter harte moeten nemen.”

Krijg je niet veel steun van de politiek? 
Ik zou denken dat elke schepen van 

Milieu, elke burgemeester, uw initiatief 
omarmt en uw voorbeeld volgt?

Jean-Paul Meus - “Natuurlijk zeggen de 
politici dat het belangrijk is, maar wat 
doen ze zelf? Op welke manier geven zij 
het voorbeeld? Zodra er verkiezingen voor 
de deur staan, staan ze te trappelen om 
mee in de kijker te staan, maar voor de rest 
inspireren ze niet veel, mogelijk wel met 
woorden, maar niet met daden. We leven 
met 9,5 miljard mensen op aarde. Als ieder-
een 10 minuten per dag afval zou opruimen, 
was er geen vuiltje aan de lucht. Dan was 
de planeet zuiver. Dan waren onze zeeën 

niet vergeven van niet-recycleerbare plastic 
verpakkingen. Iedereen moet zich bewust 
zijn dat er een probleem is.”

Het voorbeeld van Jean-Paul Meus verdient 
navolging. In de eerste plaats door blikjes, 
papiertjes en ander afval niet langer ach-
teloos op de openbare weg achter te laten. 
Maar ook door bijvoorbeeld 10 minuten per 
dag of per avond uit te trekken om zwerf-
vuil op te ruimen. Zulke beelden zouden we 
toch echt niet mogen tolereren.
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Wat als mijn partner snurkt?
De algemene regel luidt dat in de slaapkamer, voor een degelijk comfort, het geluid niet boven 36 decibel mag gaan. Een snurker 
komt makkelijk aan 60 tot 90 decibel, een geluidsniveau dat door de partner als bedreigend wordt ervaren. Gevolg: de hartslag gaat 
omhoog, de bloeddruk stijgt en de hersenactiviteit neemt toe. Ter vergelijking: 85 decibel staat gelijk aan een drilboor naast je bed. 
Als je de snurkende partner een stoot, duw of lap geeft, houdt het gesnurk inderdaad op … voor een minuut of vijf. Dan begint de 

nachtmerrie opnieuw en opnieuw. 

Hoe komt het dat de snurker zichzelf niet 
wakker snurkt? Het blijkt dat ons brein alle 
geluiden die van binnenin komen, en ook de 
meeste buitengeluiden, uitschakelt. Ook al 
gaan ze tot 100 decibel, met eigen gesnurk 
gebeurt hetzelfde, maar bij wie daarnaast 
ligt, komt het natuurlijk anders binnen.

Er bestaan snurk-apps op de markt 
die de harde snurkfeiten uitstekend 
registreren. Ze constateren meer dan 
eens dat de snurknacht als volgt ver-
loopt: ongeveer 1 uur licht gesnurk, 
30 minuten luid gesnurk en 15 mi-
nuten geweldig gesnurk. Slaapexpert 
J. Verbraecken (UZA) beweert dat 
de resultaten van vele snurk-apps 
dan nog erg onbetrouwbaar zijn. 
Dus: voor geloofwaardige snurk-
metingen moet je naar het echte 
slaaplab.

Naar schatting snurkt zes op tien 
mensen, het merendeel mannen. 
Bovendien lijden in Vlaanderen alleen al 
800.000 mensen aan gevaarlijk slaapapneu 
(bij zulk vermoeden: direct naar de dok-
ter gaan voor onderzoek). Proefnemingen 
wijzen uit dat een snurkende partner je 
in een mensenleven gemiddeld twee jaar 
slaap kost. Ooit las ik een slimme uitspraak 
daarover: ‘liefde is misschien blind, maar 
niet doof ’.

Is de vluchtweg misschien ‘apart’ slapen? 
Hoe heerlijk is het als je uitgerust wakker 
wordt? Maar er is weerstand. Samen slapen 
heeft een grote betekenis. Het geeft een ge-
voel van veiligheid. De aanwezigheid van de 

andere haalt het stressniveau naar beneden, 
ook al moeten we geen schrik meer heb-
ben voor leeuwen of tijgers die ons in onze 
slaapkamer komen oppeuzelen. Samen sla-
pen geeft een gevoel van geborgenheid en 
dit is ook nog altijd zo, als die ander in de 
kamer ernaast ligt. Er zijn nog meer rituelen 
mogelijk. Je kan bijvoorbeeld samen naar 

bed gaan, maar even later kan één van de 
twee in een andere kamer gaan liggen. Of 
in de werkweek apart slapen wegens het 
vroege opstaan en de nood om uitgerust te 
zijn en in het weekend, als het niet zo nauw 
steekt, samen slapen.

Er zijn nog die aloude bekende trucjes die 
tot op heden nog worden uitgevoerd. De 
tennisbal in het T-shirt die je zogezegd van 
het ‘rug-slapen’ weerhoudt. Het volgepropte 
rugzakje dat je in bed aan moet, met het-
zelfde doel. Eerlijk: ik vind dat een beetje 
triestig. Dan zijn er andere oplossingen die 
altijd werken al roeien zij het gesnurk niet 

volledig uit: afvallen, alcohol vermijden en 
vooral dagelijks meer bewegen!

Zo komen we bij de klassieke methode 
van de oordopjes voor de partner. Je laat ze 
best op maat maken bij een gespecialiseerde 
firma. Het slaaplab bevestigt: dankzij een 
oordop die het snurkgeluid met 25 tot 30 

decibel dempt, kan je als partner het 
geluid richting de comfortgrens van 
35 decibel krijgen. Slaap niet altijd 
met oordoppen, want dat veroor-
zaakt ‘hyperacusis’, een abnormale 
gevoeligheid voor geluid. De an-
tisnurkclaims van oordoppen zijn 
overigens overroepen. Je hebt ‘actie-
ve’ die uitgerust zijn met een batterij. 
Ze kosten ongeveer 1500 euro voor 
een set en worden bijvoorbeeld ge-
bruikt in een militaire context. De 
tweede soort zijn de ‘passieve’ ge-
hoorbeschermers die, op basis van 
een filter waardoor het geluid geperst 
wordt, het geluid blokkeren. Zacht 

materiaal dempt vooral de lage tonen, hard 
materiaal de hoge. Het probleem is dat de 
oorbeschermer de gehoorgang perfect moet 
afsluiten. De op maat gemaakte siliconen 
dopjes doen dat het beste.

Conclusie: de snurker moet eerst en voor-
al afvallen, nauwelijks alcohol drinken en 
vooral dagelijks bewegen. Daarna kunnen 
(eventueel afwisselend) apart gaan slapen 
of voor de partner op maat gemaakte oor-
dopjes soelaas brengen.

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

• dr. apr. Paul Nijs
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Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be

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

24 25



25

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80
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www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!
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Cultuur op dreef
Begin augustus zagen we op ATV dat de musicals weer werden opgestart. Wat denk je? Direct naar mijn pc gerend om kaarten te 
bestellen! Eind augustus bleek er nog plaats te zijn. En dan was het zover. Met de tram naar Antwerpen, uitstappen bij halte Meir 
en via Wapper naar de Stadsschouwburg gestapt. De sfeer in de zaal was ongelooflijk. Al die mensen, jong en minder jong, die bijna 

anderhalf jaar hadden gewacht om weer op cultuuruitstap te gaan.

Puur genieten

Hoef ik nog te zeggen dat we geno-
ten hebben? Met volle teugen! Nog met 
mondmasker op, maar mensen: wat een 
ambiance! De avond is voorbij gevlogen, 
het was 23.30 uur voor we erg in hadden. 
Bezoek aan de bar bleek nog niet mogelijk 
wegens bekende redenen. Toen we buiten-
kwamen, werden we nog beloond 
met een extraatje, Aurora Borealis 
of ‘het Noorderlicht’ nagebootst 
door een Zwitserse kunstenaar 
voor de Zomer van Antwerpen. 
Ook de moeite om even bij stil te 
staan. Je moet er maar opkomen, 
lichtbundels gecombineerd met 
rookeffecten, eenvoudig, maar met 
mooi resultaat!

Uitstel was geen afstel

Ondertussen ontvingen we bericht 
dat de uitgestelde cultuurvoorstel-
lingen van 2020 opnieuw ingepland 
waren en dus binnen de 14 dagen zitten 
we weer te kijken naar een musical, op een 
andere locatie weliswaar. Nu pas dringt 
het door, hoe hard we dit gemist hebben. 
Maar niet alleen wij als toeschouwer, ook 
de acteurs, zangers, dansers en crew die aan 
zo’n voorstelling meewerken. Het plezier 
spatte ervan af, je zag gewoon dat ze er on-
gelooflijk veel zin in hadden, om weer aan 
de slag te gaan.

Kosten onder controle

Zo een productie ineensteken vraagt veel 
energie, planning en geld. Want reken maar 

uit wat dit allemaal kost buiten de lonen 
van de medewerkers. Zoveel verschillen-
de kostuums en ingenieuze decors maken 
en opbouwen. Dat neemt een flinke hap 
uit het budget, denk ik dan. Het voorbije 
jaar hebben ze soms zwarte sneeuw gezien 
en ze moeten kostenbesparend werkten. 
Neem nu het decor, die stukken worden 
verschoven, omgedraaid, gecombineerd met 

andere stukken, allemaal heel vindingrijk 
in mekaar gepuzzeld voor een optimaal ef-
fect. Ook kostuums worden misschien later 
nog opgevist voor een andere productie, wie 
weet. Want alle beetjes helpen als het op 
centen aankomt.

Hopen op een goed cultuurjaar

De experten waarschuwen wel voor moge-
lijk een vierde golf die nog wat roet in het 
eten zou kunnen gooien. Toch ga ik ervan 
uit dat we een goedgevuld najaar tegemoet 
gaan. Van verschillende mensen uit mijn 
omgeving hoor ik dat ze naar film, theater, 

musical, concerten enz. gaan. De cultuur-
honger is groot.

Dat doet deugd aan het hart

Hoe komt het toch dat we zo kunnen 
genieten van zo’n uitstap? Omdat we ons 
soms in de verhalen herkennen, omdat we 
gewoon even ons verstand op nul willen 

zetten en ons laten onderdompe-
len in een bad van muziek. Klassiek 
of modern, dat maakt niet uit, dat 
is volgens ieder zijn smaak. Maar 
muziek kan ons raken, tot in ons 
hart. Hoeveel mensen raken niet 
ontroerd door een lied of een 
muziekstuk, soms tot tranen toe. 
Zo’n momenten zouden we meer 
moeten kunnen ervaren. Als er een 
goede remedie is tegen stress, dan 
zijn het deze momenten waar we 
geraakt worden tot in ons hart, ons 
huis van emoties. Dat hoeft niet 
altijd op verplaatsing te zijn. Dat 
kan ook gewoon thuis, bij de radio 

of gestreamde muziek. Een bepaald lied of 
muziekstuk roept herinneringen op. Wan-
neer we die muziek dan horen, herbeleven 
we die herinnering met alle bijhorende 
emoties. Die kunnen negatief of positief 
zijn, maar meestal sluiten we dan onze ogen 
en komt er een glimlach op ons gezicht. Ik 
hoop dat we het komende cultuurjaar nog 
veel  zulke momenten mogen beleven. Wij 
hebben alvast nog een bezoek aan de cine-
ma in het vooruitzicht, en een concert …

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be
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Aangezien ieders persoonlijkheid en leven anders is, nodigt een slow living-lifestyle je uit om te 
onderzoeken welke waarden voor jou belangrijk zijn en welke niet (meer). Daarbij creëer je bewust-
zijn voor de dingen en mensen waarvan je blij wordt en die belangrijk voor je zijn en geef je daaraan 
je volle aandacht. Je richt je leven zo in dat je méér dingen kan doen die je energie geven; 
het overbodige in je leven, hoofd en huis schrap je, zodat je meer ademruimte krijgt.
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Hoe is slow living ontstaan?

“Als tegenreactie op de ‘druk, druk, druk’-maatschappij 
vol individualisme, dag en nacht bereikbaar zijn, beeld-
schermen en een cultuur van consumeren en wegwerpen 
is er een nieuwe stroming op gang gekomen, namelijk die 
van slow living.”

Hoe kunnen we het omschrijven?

“Slow living is een manier van 
langzamer, eenvoudiger en be-
wuster leven die helemaal naar 
eigen inzicht is in te vullen. Er 
is geen goed of fout. Dat klinkt 
fijn, toch?”

Zeker!

“Aangezien ieders persoonlijk-
heid en leven anders is, nodigt 
een slow living-lifestyle je uit 
om te onderzoeken welke waar-
den voor jou belangrijk zijn en 
welke niet (meer). Daarbij creëer 
je bewustzijn voor de dingen en mensen waarvan je blij 
wordt en die belangrijk voor je zijn en geef je daaraan je 
volle aandacht. Je richt je leven zo in dat je méér dingen 
kan doen die je energie geven; het overbodige in je leven, 
hoofd en huis schrap je, zodat je meer ademruimte krijgt.”

Welke waarden primeren?

“Verbondenheid met jezelf, de mensen om je heen en de 
wereld waarin je leeft, is een belangrijke waarde voor slow 
living. Net zoals de thema’s duurzaamheid, minimaliseren 
en hergebruik. Het gaat om kwaliteit in plaats van kwan-
titeit, less is more, ‘zo goed mogelijk’ in plaats van ‘zo snel 
mogelijk’. Bovendien staan slow livers stil bij de seizoenen 
en geven ze de voorkeur aan community boven individu-

alisme.

Hoe kwam je op het idee om er 
een boek aan te wijden?

“In mijn voormalige baan als 
arbeidspsycholoog sprak ik veel 
mensen met burn-outklachten. 
Ik merkte dat zij veel baat had-
den bij het uitproberen van een 
hobby zoals breien of haken, het 
creëren met je handen en uit je 
hoofd komen. Het deed me ook 
realiseren dat ik zelf niet ge-
lukkig was met wat ik deed. Ik 
besloot eindelijk de knoop door 

te hakken en mijn droom om fulltimefotograaf te zijn te 
realiseren. Ik heb het nog geen seconde betreurd en er zijn 
alleen maar mooie dingen op mijn pad gekomen.”

Wat kwam er zoal op je pad?

Eva Krebbers
Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, 
wetenschap, design, … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren, daarom komt in deze rubriek elke keer  

een held aan het woord. 

Wat hebben wildplukken, papierscheppen, cider brouwen en ecoprinten met elkaar gemeen? Je maakt met je eigen 
handen iets moois en tijd speelt geen rol. ‘Slow living’ dus: meer aandacht en minder haast. Het meedogenloze 
tempo van deze maatschappij maakt mensen niet gelukkiger. Als je teruggaat naar de basis en zelf dingen creëert,  
zonder tijdsdruk, merk je meteen hoe ontspannen je hiervan wordt. Auteur en fotografe Eva Krebbers besloot er 
onder de titel ‘Slow living’ een boek aan te wijden.  Naar eigen zeggen haar ‘ode aan de natuur, aan creëren en aan 
een simpeler leven’. Met prachtige fotografie, interviews en een heleboel tutorials opent zij inderdaad de weg naar 

een nieuwe manier van leven.

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

Als tegenreactie op de ‘druk, 
druk, druk’-maatschappij vol 
individualisme, dag en nacht 

bereikbaar zijn, beeldschermen 
en een cultuur van consumeren 
en wegwerpen is er een nieuwe 

stroming op gang gekomen, 
namelijk die van slow living.
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“Dit boek; dit is het boek dat ik zocht, maar dat 
er niet was. Daarom schreef ik het zelf. Dit boek 
staat vol creatieve en groene projecten die je op weg 
kunnen helpen naar een bewustere, eenvoudigere le-
vensstijl met aandacht voor het hier en nu. Ingedeeld 
per seizoen, kun je een jaar lang genieten van de 
kennis en ervaringen van mensen die ik heb geïn-
terviewd over hun passie - van bloemen kweken tot 
kaarsen maken.”

Maar het boek bevat ook prachtige foto’s!

“Met mijn eigen passie, fotografie, wil ik je laten 
wegdromen bij alle mooie plaatjes. Natuurlijk wil ik 
je er ook mee inspireren om een van de vele projecten 
in dit boek zelf uit te proberen. Bij voorbaat bied ik 
mijn excuses aan voor de overdaad aan rieten mandjes en katten 
in mijn boek, maar ik word daar nu eenmaal blij van. Ik hoop heel 
erg dat jij ook iets zal vinden in dit boek waarvan je blij wordt!”

ECOPRINTEN

Begint het al wat te kriebelen om zelf met een tutorial aan 
de slag te gaan? Dan bieden we alvast een voorproefje aan 
dat je in ieder seizoen kunt organiseren, met name ecoprin-
ten. Eco watte? Prints maken op stoffen met planten die je 
gewoon overal kunt plukken én met spullen die je al in huis 
hebt: dat is magisch! Ooit werd Eva Krebbers gegrepen 
door het verschijnen van de eerste spookachtige tekens 
van een foto in het ontwikkelbakje in de doka. Nu kijkt ze 
gebiologeerd toe als de bloemenprints op stof tevoorschijn 
komen. Ze wordt er heel blij van, hopelijk jij als lezer ook.

Hoe ga je te werk?

Stap 1

Leg een opengesneden vuilniszak op een lange tafel en zorg 
ervoor dat de vuilniszak niet wegwaait. Leg daarop je zijden 
sjaal.

Stap 2

Meng in een kom het augurkenzuur (uit een pot augurken 
zonder de augurken) met het roestwater (laat een potje water 
met spijkers een tijdje staan), in de verhouding 1:10. Met 
zo’n verhouding kun je experimenteren, begin met 100 ml 
augurkenzuur en 10 ml roestwater. Wordt de afdruk erg licht, 
dan moet je meer roestwater toevoegen. Wordt de afdruk erg 
donker, dan doe je het tegenovergestelde.

Stap 3

Trek handschoenen aan. Doop een blad in het mengsel van 
augurkenzuur en roestwater en dep het lichtjes af op de 
handdoek. Plaats het blad vervolgens op de zijden sjaal. Ga 
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• TV - Mensen zijn Media 

zo door, totdat je tevreden bent over het patroon op je 
sjaal.

Stap 4

Wanneer de sjaal mooi vol ligt, leg je de tweede 
vuilniszak over de sjaal met bladeren. Vouw de vuilnis-
zakken-met-sjaal nu in de lengte dubbel, zodat het geheel 
qua breedte past op je stok.

Stap 5

Leg je stok bij het uiteinde van je op te rollen vuilniszak-
pakket en begin zo strak mogelijk op te rollen. Je mag 
best wat kracht uitoefenen.

Stap 6

Wanneer je alles heel strak om je stok hebt gewikkeld, 
bind je je bundel nog eens extra in  met verband. Hoe 
strakker je inwikkelt, hoe krachtiger het resultaat. Wan-
neer je klaar bent, knoop je het verband vast en is je 
bundel toe aan een warm badje.

Stap 7

Laat water in een pan koken en leg daar de bundel 90 
minuten in. Je kan hiervoor ook een weck- of inmaakketel 
gebruiken als je die hebt.

Stap 8

Na 90 minuten is het dan eindelijk zover: je mag je bun-
del uitpakken! Kijk uit, want hij is heet. Laat je bundel 
afkoelen buiten de pan en rol het verband van je bundel. 
Nu is het moment daar om de vuilniszak te openen, de 
blaadjes voorzichtig van de stof te halen en je te verbazen 
over de magie!

TIP

Lees in het boek van Eva zeker ook het interview 
met Carla van Belle. Zij maakt ecoprints op stof 
en leer voor slow fashion, accessoires en interieur.

Het boek ‘Slow living’ van Eva Krebbers werd uitgegeven bij 
Snor en kost 28,48 euro.
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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

• Ik vraag me af waarom je de doktersrekening altijd kan lezen, 
maar de voorschriften niet.
Finley Peter Dunne

• Mijn vrouw heeft een klein spraakgebrek.
Af en toe stopt ze even om in te ademen.
Jimmy Durante

• Ik haat muziek, vooral wanneer ze gespeeld wordt.
Jimmy Durante

• Een perfect politicus is iemand die liegt tegen de pers en 
nadien gelooft wat hij leest.
Will Durst

• Natuurlijk hebben hoeren kinderen - waar denk jij dat ver-
keersagenten vandaan komen?
Dave Dutton

• Vrouwen zullen nooit zo succesvol zijn als mannen, want ze 
hebben geen vrouwen om hun raad te geven.
Dick Van Dyke

• Onlangs stond ik op zo’n weegschaal die kaartjes uitwerpt 
met je gewicht op. Toen mijn kaartje eruit kwam, las ik: “Kom 
over tien minuutjes terug - alléén.”
Jackie Gleason

• Katten adopteren geen mensen. Zij adopteren koelkasten.
David Gerrold

• Mocht Darwin gelijk hebben, dan zou mijn hond nu zelf zijn 
blikjes kunnen openen.
Ricky Gervais

• Ik heb nooit veel last gehad van vrouwen die achter mij lie-
pen. Wel van hun echtgenoten.
Charlie George

• Er zijn drie soorten economen: zij die kunnen tellen en zij die 
dat niet kunnen.
Eddie George

• Het is moeilijk staken als je geen werk hebt.
George Alfred George-Brown

• Ik vind dat rode wijn verbetert met ouder worden. Hoe ouder 
ik word hoe lekkerder ik het vind.
Raymond George

DE BESTE  
STOFZUIGERS
Er komt een vertegenwoordiger van stofzuigers langs 
bij een boerderij in Boechout. Hij belt aan en de boerin 
doet open. “Dag mevrouw, ik ben vertegenwoordiger 
van fantastische stofzuigers. Die zuigen echt alles op, 
maken alles schoon, gewoonweg super! Om het te be-
wijzen, maak ik nu uw tapijt even vuil ...”

De vertegenwoordiger gooit een hele doos met vui-
ligheid over de vloerbedekking en zegt: “En met mijn 
stofzuiger maak ik dat weer helemaal kraaknet. Ik ga-
randeer u, elke korrel die blijft liggen, eet ik persoonlijk 
van de vloer!”
De boerin kijkt hem met een milde glimlach aan en 
zegt heel rustig: “Nou begin dan maar alvast te eten, 
want we hebben geen elektriciteit.”

Heer Bommel en de bovenbazen
“Natuur?” schreeuwde hij in grote opwinding. “Bah, 

meneer! De natuur is de vijand van het kapitaal. 
De natuur werkt gratis! En gratis is een vloek! Een 

gruwel! Niet de natuur moet produceren! Wij moeten 
produceren! Wij! Wijzelf!”

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht
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De exotische archipel Cabo Verde
Cabo Verde, of de Kaapverdische eilanden, of Kaapverdië staat bekend om zon, zee en strand, vooral op de eilanden Sal en Boa 
Vista. Maar deze prachtige eilandengroep (ter hoogte van de Senegalese kust in de Atlantische Oceaan) is zoveel meer dan prachtige 
bergen, unieke landschappen en betoverende natuur. De eilandbewoners zijn gastvrij, vrolijk en warm … ook bekend als ‘morabeza’. 
Kortom, een waar paradijs aan zee. Met een gemiddelde temperatuur van 25 °C, én vele uren zon, is dit een geliefde bestemming 

het hele jaar door. Hoewel de winter aangenamer en minder drukkend warm is.

In de 15de eeuw werd Cabo Verde ontdekt 
door Portugal en werd zo een Portugese ko-
lonie. Dankzij de oorspronkelijke Portugese 
koloniale cultuur en Afrikaanse tradities, 
zijn de eilanden een levendige Creoolse 
smeltkroes met een rijke erfenis aan litera-
tuur, muziek en kunst. Zo heeft elk eiland 
zijn unieke geuren, kleuren en smaken, en 
ook zijn eigen unieke uitzicht, natuur en be-
levingen. De oostelijke eilanden zijn eerder 
vlak en woestijnachtig, terwijl de westelijke 
eilanden berg- en rotsachtig zijn. Zo is de 
Fogo-vulkaan zeker een aanrader!

Het klimaat, de geomorfologie en de bo-
tanische diversiteit maken van de eilanden 
groene parels in de Atlantische Oceaan. 
Voor natuur- en avontuurliefhebbers zijn 
er mooie routes en paden om te verken-
nen. Ontdek een van de landelijke dorpjes 
in de bergen of de vele wandelroutes in 
Kaapverdië. Geniet van de pure, tropi-
sche omgeving, rijk aan fauna en flora. De 
Kaapverdische Eilanden zijn bovendien 
een paradijs voor de vogelspotter: je vindt 
er zeldzame soorten. Op Boa Vista en Sal 
kan je in de zomermaanden ‘s nachts gaan 
kijken hoe de dieren hun eieren leggen. In 
maart en april zijn er honderden bultrug-
walvissen aan te treffen, zij komen elk jaar 
naar de archipel om te paren.

Deze twee eilanden mag je zeker niet mis-
sen: São Vicente en Santo Antão, beide 
makkelijk verbonden via een bootover-
tocht. Op het wandelparadijs Santo Antão 
of ‘Groene Kaap’, zo genoemd wegens zijn 
groene bergtoppen, is het contrast tussen de 
uitgestrekte rotslandschappen, de grootse 
zee en de groene valleien overweldigend. 

Ga de uitdaging aan en beklim de Topo 
da Coroa (1979 m) of een van de andere 
indrukwekkende bergpaden. São Vicente is 
de thuisbasis van mornas, jazz en coladera. 
De historische stad Mindelo is charmant en 
mooi. In het pittoreske vissersdorpje Cal-
hau nodigen de stranden uit tot surfen en 
bodyboarden. Ook de andere eilanden zijn 
zeer zeker je bezoek waard, te bereiken via 
korte intereiland vluchten (door corona zijn 
deze vluchten momenteel niet operationeel). 

De zwarte bergen en stranden van São 
Nicolau staan in sterk contrast met de 

kleurrijke koloniale huizen en de vriende-
lijkheid van de lokale bevolking. Bezoek 
Tarrafal en geniet van de geneeskrachtige 
eigenschappen van de zandstranden, rijk 
aan titanium en jodium. Proef ook het 
heerlijke ‘modje de São Nicolau’ (stoofpot 
van geiten). Het kleine eiland Sal (let-
terlijk: zout) en Boa Vista hebben witte 
zandstranden en warme wateren:  ideaal 
om te ontspannen en te watersporten. Bo-
vendien heeft Boa Vista een stukje woestijn 
met uitgestrekte duinen en zanderige 
vlaktes. Het is ook een geliefd oord voor 
walvissen, verschillende vogelsoorten en 
broedende zeeschildpadden. Op het rustige, 
authentieke eilandje Maio vind je woestijn-
landschappen en witte zandstranden, waar 
schildpadden ’s zomers hun eieren leggen. 
Santiago, het meest Afrikaanse eiland van 
de archipel, is rijk aan contrasten: er zijn 
duizelingwekkende bergen, dorre land-
schappen en groene valleien. De levendige 
hoofdstad Praia is het kloppende hart van 
de Creoolse cultuur. Het Fogo-eiland heeft 
het hoogste punt van de archipel met de de 
Fogo-vulkaan, die nog altijd actief is. Dank-
zij de vulkaan is het eiland even wild als 
mooi, met vruchtbaar land. Er wordt zelfs 
wijn verbouwd in de krater van de vulkaan! 
Brava is het meest afgelegen, groenste en 
bloemrijkste eiland van Cabo Verde. Je 
vindt er natuurlijke poelen kristalhelder 
water, neem een duik in de natuurlijke 
zwembaden.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis 
#reisgerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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Duurzaam beheer 
van je energiefactuur 

Eén van de grote kosten in het duurzaamheidsbeleid voor zowel bedrijven als personen is energie. Zorgvuldig - dus duurzaam - energiebe-
heer kan je veel geld besparen. Vooral nu het duidelijk is dat de energiefactuur op korte termijn voor iedereen (bedrijven én particulieren) 
stijgt. Op 1 juli 2022 verandert de elektriciteitsfactuur voor iedereen in Vlaanderen. De nettarieven worden vanaf dan deels aangerekend 

via een capaciteitstarief. Dat is een essentiële stap om samen werk te maken van een betaalbare energietransitie.

De onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse 
energiemarkt (VREG) lanceert daarom een 
onlinesimulator. Zo kunnen gezinnen en klei-
ne bedrijven (ook winkeliers) nu al de impact 
van de verandering op hun jaarlijkse elektri-
citeitsfactuur inschatten.

De energiefactuur bestaat uit drie delen

·  De energiekost
·  De nettarieven
·  Het aantal heffingen

De nettarieven dekken de kosten voor onder 
meer de aanleg en het onderhoud van het 
elektriciteitsnet. Je betaalt ze via je leveran-
cier aan de distributienetbeheerder. Voor een 
doorsnee gezin maken ze ruim 40% van de 
totale factuur uit.

Vandaag worden die nettarieven aangerekend 
op basis van je afname van het net (kWh). 
Vanaf midden 2022 verandert dat. Dan wordt 

een deel van de nettarieven aangerekend op 
basis van de netcapaciteit (kW) die je gebruikt: 
het ‘capaciteitstarief ’. Voor een doorsnee gezin 
gaat dat over zo’n 18% van de totale factuur. 
Het capaciteitstarief is geen bijkomend tarief, 
maar alleen een andere manier om de netkos-
ten te verdelen over alle gezinnen en bedrijven 
in Vlaanderen.

Naar een CO2-neutrale samenleving

We evolueren naar een CO2-neutrale sa-
menleving. Dat betekent onder meer dat 
we voor ons vervoer (elektrische wagens) 
en voor de verwarming van onze huizen 
(warmtepompen) alsmaar meer gebruik-
maken van elektriciteit en veel minder van 
fossiele brandstoffen. Daardoor gebruiken we 
het distributienet meer en anders. Nemen we 
geen maatregelen? Dan zorgt dat voor steeds 
grotere piekbelastingen. Wanneer over enkele 
jaren iedereen zijn elektrische wagen op onge-
veer hetzelfde moment op vol vermogen zou 

opladen, geraakt het net mogelijk overbelast. 
De distributiebeheerders zouden dan zware 
investeringen moeten doen om het net be-
trouwbaar te houden. Het gevolg? Een sterke 
stijging van de nettarieven voor alle Vlaamse 
gezinnen en bedrijven.

Om dit te voorkomen moeten we allemaal 
leren om het net efficiënt te gebruiken. Het 
capaciteitstarief is hiervoor een hulpmiddel.

Doe zelf een simulatie

De VREG lanceert nu een simulator op haar 
website. Daarmee krijgen gezinnen en kleine 
bedrijven een zicht op het laagspanningsnet 
en de verwachte impact van de nieuwe net-
tarieven op hun jaarlijkse elektriciteitsfactuur. 
Ga naar simulatornieuwenettarieven.vreg.
be en doe de test zodat je bent voorbereid.

• Freddy Michiels



34 35

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

KOOPT

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• OPRUIMEN VAN INBOEDELS VAN KELDER TOT ZOLDER:  
GALLOWAY 4765, vrijblijvend overleg ter plaatse. Wij nemen alles mee. 
Ook aankoop meubelen en oude juwelen. Bel me: 0486 89 74 83.(1-11)

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (7-11)

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

• Jong gepensioneerde dame gevraagd met een groot hart voor kinderen 
om enkele uurtjes per week te helpen in een kinderdagverblijf te Berchem. 
Anna Lievens 0474 82 02 76.

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

• Bent U op zoek naar een vaste HUISHOUDHULP met dienstencheques 
 FLEXI+ SERVICES, tel. 03 290 35 36 of info@flexiservices.be. (1-11)

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

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

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                 (8-10)
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p e r s o n e e l

i m m o

TaxCalCul een dynamisch accountancy- en advieskantoor met 40 
jaar ervaring in het begeleiden van zelfstandigen, vrije beroepen 
en kleine/middelgrote ondernemingen op het vlak van startadvies, 
planning, boekhouding, fiscaliteit, successie en algemeen financieel 
advies.
Ben je gemotiveerd om in een familiale omgeving te werken, heb je de 
spirit om door te groeien, ben je benieuwd om getriggerd te worden 
met de vernieuwing in de accountancy-wereld? Dan kan jij perfect 
passen in een jong team van 10 professionals.

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

We zoeken een ervaren en gedreven dossierbeheerder. Ons kantoor 
is sterk gedigitaliseerd en biedt zowel cliënten als personeel de 
hedendaagse uitdagingen, begeleiding én opleiding.

Spreekt bovenstaande omschrijving jou aan? Wil je graag deel 
uitmaken van dit dynamisch professioneel team? Gelieve ons 
jouw CV te bezorgen en neem gerust contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek op ons kantoor in Edegem: Jan@taxcalcul.be 
of 0475/45.25.90

Hovestraat 61 - 2650 Edegem
03 344 99 50 – 0475 45 25 90

Gezocht iemand die ingeefwerk kan verrichten voor boekhoudkantoor 
(adsolut, Yuki, …) - TCC jan@taxcalcul.be  of 0475 45 25 90

• LEEGMAKEN van inboedels & INKOOP verzamelingen, huizen /  
appartementen / garages / kelders - MILITARIA MATERIAAL - gsm  
0486 21 29 33.                                                                        (9-2)

• Ik koop oude postkaarten en oude foto’s. Ceulemans Frederik - Tel.  
0495 22 10 31 - mail : frederik.ceulemans23@gmail.com.               (9-3)

• KAPSTER AAN HUIS: kids-dames-heren: Uitsluitend knippen, tel.  
0475 35 94 70. 

• IK ZOEK EEN APPARTEMENT OF STUDIO TE KOOP. Op te 
knappen of helemaal te renoveren. Gelegen in Antwerpen, Berchem, Wilrijk, 
enz. Ook een oud huis komt in aanmerking. Snel en discreet. U kan mai-
len naar appartement@outlook.be of tel 0468 56 44 01. Mvg, Guido

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

• Te huur: app. 2 personen, 1e verdieping, 2 slpkrs, aparte wc, ligbad, 
Arteveldestraat 32 in Mortsel, tel.: 03 440 31 35.

• Hairlook “Het leven is niet perfect, maar je haar wel” kapsalon - schoon-
heidssalon voor MANNEN - VROUWEN JONG & OUD - www.hairlook.be
- 03 449 13 22 - info@hairlook.be.

• Te koop: Piano Essex, 3000 euro, zo goed als nieuw, bel naar:  
0496 29 06 81.                                                                           (9-10)

• Oppas gezocht voor onze baby gedurende 2 (soms 3) dagen per week in 
Kontich. Frans- of Nederlandstalig. Contact: 0471 72 33 24.

• Ben jij onze lieve naschoolse oppas te Edegem op ma, di en do? Neem 
contact: 0474 94 40 18 of carolinekindermans@hotmail.com!

• Gezelschapsheer voor dames. Discretie verzekerd. Geen reactie op privé- 
nummers. 0497 67 28 28.                                                             (8-9)

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

Dansschool Ekkart Dansschool EkkartDansschool Ekkart

•      Lerenveld 35C    •   Lint    •    0498 595420    •  www.ekkart.be    •

OPEN-DEUR-DAGEN
ZA 9 okt. en ZO 24 okt

20.15 uur
GRATIS aanleren van 

swing - Quickstep - salsa - boombal

ARGENTIJNSE TANGO
in 10 lessen 

Tel. 03 440 88 88

SWING in 10 lessen? 
zie nieuwsbrief op website 

of tel. 0498 59 54 20
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Tweedehandsbeurs
BERCHEM  - Naar aanleiding van het 100-jarige bestaan van 
de Gezinsbond wordt op zaterdag 16 oktober van 14 tot 16 uur 
een tweedehandsbeurs georganiseerd in de Hinkelpadschool aan 
de Geluwestraat. Buiten de verkoop van baby- en kinderkledij, 
speelgoed en toebehoren is er kinderanimatie met o.a. een ballon-
nenclown, speelgoed, een schminkkraam en gezelschapsspelen. Er 
wordt gezorgd voor een drankje en gratis pannenkoeken.       FM

De toegang is gratis. 

Vergroening A12-viaduct
WILRIJK – De werkzaamheden zijn gestart om het A12-viaduct 
groener en aantrekkelijker te maken. Aan de vier zijkanten van de 
hellingen installeert een aannemer klimplanten, ook bedoeld als 
filter tegen fijn stof. Een gemiddelde klimplant filtert elk jaar 95 
gram fijn stof uit de lucht. Groene gevels, en dus ook vergroende 
viaducten hebben zo een positief effect op de luchtkwaliteit. Stad 
Antwerpen zet onverminderd in op verticaal groen, een van de 
vergroeningsvormen van de toekomst.        FM

Het Bibkwintet
AARTSELAAR – Het Bibkwintet is een samenwerkingsverband 
tussen de bibliotheken van Boechout, Edegem, Hove, Kontich, 
Lint en Mortsel. Voortaan maakt ook de bib van Aartselaar deel 
uit van deze organisatie. Vroeger was de bib van Aartselaar on-
derdeel van de Rupelbib (Bibliotheken van de Rupelstreek), maar 
de gemeente vindt een nauwere samenwerking met de Zuidrand 
belangrijker. Wie lid is van de Aartselaarse bib kan voortaan ook 
terecht om materialen uit te lenen bij de andere bibs van het 
Bibkwintet. De tarieven zijn in alle bibliotheken dezelfde.       FM

’t Zal schoon zijn als het af is
BERCHEM – Op woensdag 20 oktober om 20 uur brengt ccBR 
(Corso) aan de Driekoningenstraat 136 een bijzonder spektakel 
met Adriaan Van Hove: ’t Zal schoon zijn als het af is’. Van Hove 
grasduint in zijn verzameld werk op zoek naar nieuwe betekenissen 
en heldere inzichten. Zijn aanstekelijke lachkrampen, waarvan we 
al jaren getuige zijn op televisie, zullen zeker niet ontbreken. FM 

Toegang: 22 euro

Imagine Lennon
BERCHEM – Op 19 oktober om 14.30 uur in Corso (Berchem) 
en op 12 november om 20 uur in Fort 5 – Hangar 24 in Edegem 
brengen Jean Bosco Safari en zijn topband een hommage aan Beatle 
John Lennon. Het repertoire van John Lennon is zo uitgebreid 
en zo meeslepend en bekend, dat het meer is dan een avondje 
nostalgie en mooie muziek. Het thema is: ‘Give Pace a Chance’. 
Dat was gedurende het leven van John Lennon ook zijn motief en 
dat komt sterk overeen met de boodschap die Jean Bosco Safari 
wil verkondigen: vrede dankzij de muziek. Naast Jean Bosco Safari 
(lead & gitaar) spelen ook mee: Ben Crabbé (drums & backings), 
Davod Piedfort (gitaar en backings), Marc Van Puymbroeck (bas) 
en Steven Mintjens (keybord).      FM 

Toegang: 8 euro in Berchem en 14 euro in Fort 5

Eerbetoon Ann Christy
BERCHEM – Ter ere van de veel te vroeg overleden zangeres 
Ann Christy werd een naamplaatje bevestigd aan de woning in de 
Jennevalstraat 18, waar Ann Christy tot haar overlijden gewoond 
heeft. Het initiatief kwam er door de inzet van Luk Ferdinand, een 
bewonderaar van Ann Christy, ondersteund door enkele bekende 
Antwerpenaren zoals Warre Borgmans, Axl Peleman en Eline De 
Munck.         FM

Veiligere schoolomgevingen
BERCHEM – Een aantal straten in de nabijheid van een school 
krijgt een verhoogde beveiliging. In Berchem krijgt het kruis-
punt van de Filip Williotstraat met de Berchemstadionstraat een 
extra verkeersplateau. Aan de grenzen van de schoolomgeving 
komen grote, groene grondmarkeringen met de vermelding 
‘School’ in witte letters. Zo wordt de zichtbaarheid van de 
schoolomgeving vergroot, wat weggebruikers aanmaant tot extra 
voorzichtigheid. Ook in de omgeving van scholen in Antwerpen, 
Borgerhout, Deurne en Merksem wordt deze extra veiligheid 
aangebracht.                                                                      FM‘Nen doop, nen trouw en  

een begrafenis’
ANTWERPEN – Exact 10 jaar geleden was de komedie ‘Nen doop, 
nen trouw en een begrafenis’ een kaskraker in het Zeemanhuis. 
Alex Van Haecke en zijn gezelschap hernemen nu deze succes-
volle opvoering van 7 tot 17 oktober in het Fakkeltheater aan 
de Reyndersstraat 7. Het is het bizarre verhaal (geschreven door 
Alex Van Haecke) van de familie Van den Broeck. Op enkele 
uitzonderingen na verdween de familie wegens een ‘wreed acci-
dent’, van de aardbol. Twee verre neven van de verongelukten, 
gespeeld door Stijn van Haecke en Jan Roos, begeleiden de uit 
de kluiten gewassen begrafenisplechtigheid van de 16 slachtoffers 
en de 2 verongelukte honden. Ze blikken terug op elk overleden, 
merkwaardig familielid en honoreren tijdens de plechtigheid  zijn 
of haar bij testament vastgelegde niet-alledaagse wensen. De voor-
stellingen vinden plaats op 7, 8, 9, 15, 16 oktober om 20 uur in de 
Zwarte Zaal van het Fakkeltheater. Op zondag 17 oktober is er 
een matineevoorstelling om 15 uur.       FM

Tickets kosten 21 euro. 

Reserveren via www.theaterzeemanshuis.be 

Pieter en Tine Embrechts
EDEGEM – Op donderdag 7 oktober om 20 uur treden Pieter en 
zus Tine op in Fort 5 – Hangar 27 (Parklaan 161). Zij brengen er 
hun liverepertoire waarmee ze tijdens ‘De Zomer van Antwerpen’ 
zoveel succes hadden. Hoopvolle liedjes waarmee velen de coro- 
nacrisis beter konden doorstaan.        FM
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0495 22 10 31 - mail : frederik.ceulemans23@gmail.com.               (9-3)

• KAPSTER AAN HUIS: kids-dames-heren: Uitsluitend knippen, tel.  
0475 35 94 70. 

• IK ZOEK EEN APPARTEMENT OF STUDIO TE KOOP. Op te 
knappen of helemaal te renoveren. Gelegen in Antwerpen, Berchem, Wilrijk, 
enz. Ook een oud huis komt in aanmerking. Snel en discreet. U kan mai-
len naar appartement@outlook.be of tel 0468 56 44 01. Mvg, Guido

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

• Te huur: app. 2 personen, 1e verdieping, 2 slpkrs, aparte wc, ligbad, 
Arteveldestraat 32 in Mortsel, tel.: 03 440 31 35.

• Hairlook “Het leven is niet perfect, maar je haar wel” kapsalon - schoon-
heidssalon voor MANNEN - VROUWEN JONG & OUD - www.hairlook.be
- 03 449 13 22 - info@hairlook.be.

• Te koop: Piano Essex, 3000 euro, zo goed als nieuw, bel naar:  
0496 29 06 81.                                                                           (9-10)

• Oppas gezocht voor onze baby gedurende 2 (soms 3) dagen per week in 
Kontich. Frans- of Nederlandstalig. Contact: 0471 72 33 24.

• Ben jij onze lieve naschoolse oppas te Edegem op ma, di en do? Neem 
contact: 0474 94 40 18 of carolinekindermans@hotmail.com!

• Gezelschapsheer voor dames. Discretie verzekerd. Geen reactie op privé- 
nummers. 0497 67 28 28.                                                             (8-9)

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

Dansschool Ekkart Dansschool EkkartDansschool Ekkart

•      Lerenveld 35C    •   Lint    •    0498 595420    •  www.ekkart.be    •

OPEN-DEUR-DAGEN
ZA 9 okt. en ZO 24 okt

20.15 uur
GRATIS aanleren van 

swing - Quickstep - salsa - boombal

ARGENTIJNSE TANGO
in 10 lessen 

Tel. 03 440 88 88

SWING in 10 lessen? 
zie nieuwsbrief op website 

of tel. 0498 59 54 20



Op stap met Nello en Patrasche
HOBOKEN – Iedereen kent ondertussen het aandoenlijke verhaal 
van Nello & Patrasche wel, waarnaar het standbeeld in Hoboken 
verwijst en ook het beeld voor de kathedraal in Antwerpen. Je kan 
nu meedoen aan een wandeling tere ere van deze twee figuren uit 
het verhaal ‘Een hond van Vlaanderen’. Er wordt halt gehouden 
bij het prachtige erfgoed dat het district rijk is. Op het einde van 
de wandeling is iedereen helemaal thuis in de wereld van Nello en 
Patrasche. De wandeling is zo’n 5 kilometer lang en duurt ongeveer 
90 minuten.          FM

Voor meer inlichtingen: CC Gravenhof, Louizalei 7

Zuidrand Klassiek!
Desguin Strijkkwartet speelt 
Oostenrijks Classisme, Russische 
Romantiek en Deense Volksmuziek 
op 4 november 2021 om 20.15 
uur in de kerk van O.-L.-V.-
geboorte in Lint.

Het Desguin Kwartet is een 
jong, ambitieus kwartet uit 
België dat bekend staat om zijn 
veelzijdigheid en dat vaak inter-

disciplinair werkt. De leden ontmoetten elkaar op het Koninklijk 
Conservatorium van Antwerpen, waar ze als kwartet afstudeer-
den met de hoogste onderscheiding. Het kwartet is lid van de 
prestigieuze Pro Quartet Academy in Parijs en werd laureaat en 
publiekswinnaar van de Supernova Classics competitie in 2020. Ze 
spelen kwartetten van Haydn, Rachmaninov en Deense traditionals 
bewerkt voor strijkkwartet.

Laat je verrassen door deze sterk uiteenlopende facetten van de 
muziek voor strijkkwartet!

Tickets kosten 14 euro (5 euro voor -26). Info en reserveren 
bij Orfeoproducties via info@orfeo.be of 03 449 16 87 of via de 
cultuurdienst van de gemeente Lint. Een abonnement voor de 
reeks kost 70 euro.

Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties
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Geen coronamaatregelen meer 
op Vlaamse woningmarkt

Tijdens het laatste overlegcomité werd beslist 
om de mondmaskerplicht vanaf 1 okto-
ber te schrappen op de meeste plaatsen in 
Vlaanderen. Vlaams minister van Wonen liet 
intussen ook weten dat de kleurcode voor de 
woningmarkt van geel naar groen gaat, wat 
betekent dat alles opnieuw kan verlopen zoals 
in de periode voor de coronapandemie.

De mondmaskerplicht zal niet langer gelden 
op het werk en in winkels. Ook binnen de horeca vervalt de plicht, 
wat belangrijk is voor algemene vergaderingen. Een mede-eigenaar 
is er niet langer verplicht om het mondmasker op te zetten bij 
verplaatsingen (als hij bijvoorbeeld naar het toilet gaat). Het mond-
masker is alleen nog verplicht als er meer dan 500 aanwezigen zijn.

Bezoeken zonder mondmasker

Ook bij het bezoeken van panden valt de mondmaskerverplichting 
weg. Toch zullen de habicom-vastgoedexperten te allen tijde een 
mondmasker bij zich hebben en dit dragen indien onze klanten 
dit wensen.

Naranjo Decamps
habicom

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.

Wil je nog meer 

handige 

vastgoedtips? 

Neem eens 

een kijkje in ons 

WONEN-magazine!



38

Glazen wanden 
verwelkomen daglicht

Glazen scheidingswanden

“In de badkamer zijn er geen ramen. Daarom is één wand uitgewerkt 
in gezuurd glas, dat het inkomend daglicht van de overloop doorlaat 
en evengoed maximale privacy verzekert”, legt de eigenaar uit. “Het is 
een discrete maar heel effectieve oplossing waarvoor we te rade zijn 
gegaan bij Interieurglas in Puurs. Zij hebben trouwens ook onze steel-
lookdeur en de glazen wand op de overloop gemaakt en geplaatst. 
Wij hebben twee jonge kinderen en wilden geen gewone balustrade 
aan de trap. Interieurglas kwam daarop met een oplossing van vloer 
tot plafond: een volledig glazen wand met steellookkader dat niet op-
valt maar wel optimale veiligheid garandeert. Het is een esthetische 
oplossing die er bovendien voor zorgt dat de ruimte voldoende open 
en licht blijft.”

In Hingene, de pittoreske deelge-
meente van Bornem, staat een mi-
nimalistische houten woning die 
op een natuurlijke manier opgaat 
in de landelijke omgeving. 

De eigenaars wilden een open huis 
met zoveel mogelijk daglicht. Daar 
werd op diverse manieren voor 
gezorgd. Achteraan is er een ka-
merbreed hoekraam en een cen-
trale vide die zorgt voor een enor-
me toestroom van licht. 

Dat het licht telkens weer anders 
aanvoelt, afhankelijk van het mo-
ment van de dag en het seizoen, 
ervaren de eigenaars als een 
enorm pluspunt.

» Wil je nog meer weten over deze prachtige woning? 
Lees dan Home Sweet Home nr. 111 of 
lees via de qr-code het volledige artikel.

Rijksweg 63 - 2870 Ruisbroek - 03 866 49 97 - www.interieurglas.be

Laten we je project bespreken!
Samen met u bekijken we uw project 

geheel op maat van uw budget.

Advertentie - Archtechtenmagazine.indd   1 24/08/2021   09:29
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N a @ p e n

1
8
1 Zelfbeeld

Spontaan creëer je een beeld van anderen. Je schat hen hoog 
of laag in, op basis van ervaringen en gevoelens: ontmoe-
tingen, sympathie, vooroordelen, antipathie. Op die manier 
ontstaan vijand- en vriendschappen, relaties, kringen van 
gelijkgestemden. Best mogelijk dat een gesprek met één ie-
mand je naar een beroepskeuze, studie, vrijetijdsbesteding 
of zelfs een relatie leidt. Evenzeer mogelijk dat je nooit met 
een sumoworstelaar zal kennismaken, met een bebaarde wal-
visvaarder of een getatoeëerde motard. Samen in dezelfde 
wereldse bokaal zwemmen zorgt dus voor ragfijne golfjes 
en stromingen die je een plaats toebedelen in je biotoop. 
Aantrekken of afstoten. Vergelijk het met magneten, gelijke 
en tegenovergestelde polen.

Waar komen onze beoordelingsnormen vandaan? Hoe 
kan het dat tweelingzussen uiteindelijk kiezen voor totaal 
verschillende partners? De ene zus zit ondertussen in een 
schaduwrijk hoekje te lezen en te puzzelen. De andere on-
derneemt enge expedities in de jungle van Nieuw-Guinea. 
Hoe kan dat? God mag het weten en de schepping is ondoor-
grondelijk. Wat wel een rol speelt, is het zelfbeeld. Ervaringen 
bepalen je identiteit en je eigenwaarde. Vroege negatieve 
ervaringen genereren een laag zelfbeeld. Wie ooit overdreven 
kritisch of negatief benaderd werd, zal waarschijnlijk zo’n 
zelfconcept ontwikkelen. Als kind kan je het gevoel krijgen 
dat je niet goed genoeg bent. Je voldoet niet aan de soms 
onrealistische verwachtingen van je ouders en je omgeving. 
Iedereen heeft nood aan warmte, genegenheid, liefde en ook 
bevestiging en aanmoediging van de directe omgeving.

Dat lage zelfbeeld kan je in stand houden, maar je kan ook 
stappen zetten om het te ‘verbeteren’. Die stap ‘moet’ dan wel 

worden gezet. Mensen met een laag zelfbeeld vermijden die 
meestal. Een psychotherapeut kan je een zetje geven. Wat hij 
zal aanraden, stemt overeen met de lijstjes die circuleren in 
zelfhulpgroepen, maar die je ook eenvoudig op de koelkast 
kan hangen. Jammer genoeg bestaan ze vooral uit ‘doe-dit’- 
en ‘vermijd-dat’-zinnen. De psychotherapie lijdt een beetje 
aan directief taalgebruik, zoals bevelzinnen. Als je daarvoor 
gevoelig bent, hebben ze een averechts effect. De essentie 
bestaat uit een stap naar openheid, belangstelling en mildheid 
voor jezelf en anderen, waardoor je heksenkring doorbroken 
wordt. Wie uitdagingen ziet en daarop wil ingaan, legt con-
tacten, krikt zijn dapperheid en eigenwaarde op en reduceert 
stress en eenzaamheid. Je ‘moet’ het willen en daadwerkelijke 
aanknopingspunten vinden. Bruuske overgangen zijn taboe 
en kleine succeservaringen zetten de deuren op een kier. “Ik 
ben toch niet de slechtste, saaiste, lelijkste, domste” en “Het 
lijkt wel of mensen mij een beetje aanvaarden en zelfs wat 
sympathiek vinden.”

De wijze lessen voor wie een laag zelfbeeld heeft, klinken 
als: “Zorg voor jezelf ”, “Wees niet te kritisch voor jezelf en 
anderen”, “Breng tijd door met mensen die enthousiast en 
positief zijn”, “Maak opnieuw contact met iemand met wie 
je een onopgelost conflict hebt”. Daarbovenop tientallen 
andere adviezen om uit te breken en je zelfbeeld te versterken. 
Wij kijken hier wat wantrouwig tegenaan. Mensen met een 
‘hoog’ of ‘sterk’ zelfbeeld dreigen in de richting te gaan van: 
aanstellers, tafelspringers, hysterici, aandachtstrekkers. Als 
we nu moeten kiezen tussen beide zelfbeelden … 

• Marc van Riel

“Het beeld dat je hebt van jezelf is de filter waardoor je naar de wereld kijkt” 

(changeofheart.nl)
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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

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

HERFSTACT IE -10% 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



42

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 070 344 344 
Kankerfoon           0800 15 802 
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

De wereldoorlogen. 
Ze lijken al zo lang geleden. 

Bij sommigen staan ze nog op hun netvlies 
gebrand. De een spreekt erover, 

voor de ander lukt dat niet.
In de Westhoek blijven ze leven. 

De streek ademt oorlogsherinneringen. 
En gelukkig ook vrede. 

In Antwerpen hebben we musea. 
En niet te vergeten de forten die vandaag 

onderdak bieden aan verenigingen en andere 
activiteiten die mensen op een positieve 

manier samenbrengen.
Opdat het nooit weer zou gebeuren, 
is het goed om er elk jaar minstens 

een keer bij stil te staan.
Geen betere maand om dat te doen 

dan november.  
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VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

www.hemixheide.be   verkoop@vooruitzicht.be

WEES SNEL VOOR 

DE LAATSTE MOOIE 

HEMIXHEIDE WONINGEN!

MAAK EEN AFSPRAAK OP

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

Dag!

Goesting in een verse dagschotel met soep erbij? 

Dat is het standaard menu bij Dagschotel, dé nieuwe 
plek voor gewoon goed eten. U kan online dagvers 
bereide gerechten bestellen via www.dagschotel.be 
om af te halen of om aan huis te laten leveren, als u in 
Hoboken, Kiel of Valaar woont. 

De dagschotels en soepen zijn koud zodat u ze thuis kan 
opwarmen wanneer u honger hebt. De levering aan huis 
gebeurt door onze medewerkers in activering. Mensen 
met een laag inkomen en senioren genieten van een 
verlaagd tarief. 

Daarnaast is Dagschotel een gezellige plek om te komen 
buurten en van een heerlijke maaltijd te genieten in ons 
restaurant.

Spring gewoon eens binnen!  
Of kijk op www.dagschotel.be

P R A K T I S C H
 
 Open maandag tot zaterdag van 11 uur 
tot 19 uur
 Paul Vekemanslaan 60, 2660 Hoboken
 03 288 90 24
 hoboken@dagschotel.be

levering in 
hoboken, 
kiel en 
valaar



www.woneninchapelle.be

Eigentijdse charme met 
een groen karakter.

����������

6%
Verlaagd

btw-tarief

Contacteer ons 
voor de 

voorwaarden

�������������� ��� �� ��

In de gemoedelijke dorpskern van Aartselaar startte DCA in 
september 2021 met de bouw van een mooi geïntegreerd 
project. 34 appartementen en 5 penthouses opgetrokken uit 
duur zame materialen en bijna energieneutraal, liggen rond een 
grote gemeenschappelijke tuin, de groene long van Chapelle.

Het leven in Chapelle wordt bijzonder charmant. 
De ruimtelijke en lichtrijke wooneenheden zijn standaard 
uitgerust met een Smart Home domotica systeem om uw 
leven te vergemakkelijken en bovenal aangenamer te maken. 
De vlakbij gelegen handelszaken en recreatieve infrastructuren 
maken het leven aangenaam. 

Toch de baan op? Chapelle is makkelijk bereikbaar met het 
openbaar vervoer en de wagen, dankzij de centrale ligging 
aan invalswegen.


