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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.
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Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

HÉT GOEDKOOPSTE ONTBIJT
VAN MORTSEL & OMSTREKEN

€2,50

KLASSIEK ONTBIJT:
WIT EN BRUIN BROOD
KOFFIEKOEKJE
BELEG VERANDERT DAGELIJKS
STUKJE FRUIT OF YOGHURT 
OF EIERGERECHT

Carpe Diem

VERSE HUISBEREIDE PAELLA
MET ZEEVRUCHTEN

ALLE DAGEN MOGELIJK VANAF 17U
RESERVATIE VERPLICHTT

€25 PP

10 + 1 GRATIS ONTBIJT
ALLE DAGEN VAN 9U TOT 11U

Statielei 76 - 2640 MORSEL
Info & reservaties: www.carpediemmortsel.be of 035 013 213
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  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017
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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

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

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 

42

“De pionier in 
de infraroodtechnologie.”
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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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

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

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

Alle dagen de lekkerste maaltijd bij u thuis geleverd.

Wij leveren tussen 10h en 13h

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

Contact en info:

Liersesteenweg 5 - 2547 Lint

03 454 68 22

info@belis-maaltijden.be

www.chefcarl.be

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

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

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

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

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

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

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske krijgen 
bij aankoop van dit boek bij 

De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van 

de kortingscode MZM2021. 
Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil

Misschien is dit wel het moment 
om jouw eigendom te verkopen!

Ontvang een correcte waardebepaling.
Volledig kosteloos & geheel vrijblijvend.

Wil jij weten hoeveel jouw eigendom waard is?
Vraag dan een gratis schatting aan!

Een bezichting of schatting inplannen?

+32 3 225 50 00

Maak nu een 
afspraak

info@goetstouwers.be
Kantoor Mortsel 
Antwerpsestraat 158 – 2640 Mortsel www.goetstouwers.be
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

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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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Informatie aangaande dienstverlening n.a.v. Covid-19
Het Overlegcomité zette het licht op groen voor meer vrijheid waardoor de weg naar fysieke 
bijeenkomsten nu eindelijk volledig open ligt. Vanaf 1 september kunnen we voor onze families 
opnieuw een uitvaart verzorgen, bijna zonder beperkingen, zoals we dat gewoon waren vóór de 
coronacrisis die onze gewoontes volledig omgooide. Een verademing voor de nabestaanden! 

Wat houdt de versoepeling vanaf 1 september precies in? 
We zetten het hieronder nog even op een rijtje.

Plechtigheden / begroetingen / regelingen / winkelbezoek 
Alle maatregelen vervallen, behalve het verplicht dragen van een mondmasker.

Koffietafels
Alle maatregelen vervallen, behalve het verplicht dragen van een mondmasker door alle 
aanwezigen bij verplaatsingen en degenen die de bediening verzorgen. Er dient een lucht-
kwaliteitsmeter in de ruimte aanwezig te zijn.

Thuisopbaring
Niet toegelaten indien Covid-19-positief.

Erediensten
Geen beperkingen meer op burgerlijke huwelijken, begrafenissen, de individuele en collectieve 
uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening binnen een filosofisch-levens-
beschouwelijke vereniging, het individuele of collectieve bezoek aan een gebouw voor de 
eredienst of niet-confessionele morele dienstverlening. De mondmaskerplicht blijft behouden. 
 
Mondmaskers en basisregels
Het dragen van een mondmasker en het respecteren van veilige afstand blijven belangrijke 
instrumenten om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarnaast blijven verluchting, 
ventilatie en handhygiëne eveneens essentieel.
Bij voorkeur vragen wij de uitvaart te regelen bij ons op kantoor.

Natuurlijk blijven wij 24/7 telefonisch bereikbaar op het nummer 03 449 68 61.
Heb je nog vragen? Bel of mail ons gerust!
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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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mortsel
Meidoorn 5/2, Ruim en instapklaar appartement 
met terras en garage! EPC: 147 kWh/m² VP: 
€289.000

mortsel
Oude Baan 131/6, Hoogwaardig afgewerkt 
appartement met garagebox! EPC: 149 kWh/m² 
VP: €375.000

edegem
Buizegemlei 47, Gerenoveerde gezinswoning 
(257m²) met praktijkmogelijkheden ! EPC: 208 
kWh/m² VP: €479.000

te
koop

te
koop

Lindelei 241/glv, Zeer ruim gelijkvloers met 
garage in centrum Hemiksem! EPC: 211 kWh/m² 
VP: €229.000

hemiksem

te
koop

te
koop

mortsel
Doolhoflaan 17/1eV, Zeer mooi appartement met 
1 slpk in klein gebouw ! EPC: 274 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf 1/10/21 HP: €750 + €25 MK

mortsel
Kardinaaal Cardijnlaan 27/2eV, Ruim app met 
2slpk en garagebox in Mortsel! EPC: 270 
Beschikbaar vanaf 15/11/21 HP: €695 incl. MK

boechout
Provinciesteenweg 552/1eV, Leuk app met groot 
terras, garagebox en staanpl.! EPC: 150 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf 1/12/21 HP: €765 + €50 MK

mortsel
Antwerpsestraat 131/3, Volledig instapklaar 
2-slpk appartement met ruim terras! EPC: 128 
kWh/m² VP: €258.000

te
koop

kontich
Altenastraat 40, Leuke HOB met 3 slaapkamers, 
tuin rondom rond en garage in de populaire 
Altenawijk ! EPC: 444 kwh/m² VP: €349.500

te
huur

te
huur

kontich
Kruisschanslei 12, Gerenoveerde HOB met 3 
slpks, zonnige tuin en garage. EPC: 464 kWh/m² 
Beschikbaar vanaf heden. HP: €1.350

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

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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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
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Bij zelfstandig hoorcentrum Gehoord kan je
terecht voor een gratis hooranalyse. Onze
vaste audiologe Sofie geeft je vrijblijvend
advies. 

Boek nu je afspraak via onze website:
www.gehoordinboechout.be/maak-een-afspraak

Schransstraat 24, 2530 Boechout

03 297 00 63info@gehoordinboechout.be

Heb je 't al gehoord?

GEWORTELD FàS Collectief in situ

9 tot 31 oktober 2021
zaterdag | zondag van  11 tot 17 uur

FORT 5 |  binnenfort  

Vestinglaan 55 | Edegem

INE LAMMERS |  ALEXANDRA COOL |  BIE  GARCET 

m.m.v.  GUIDO DE BRUYN

www.orfeo.be/geworteld

KNSTWRK
K  U  N  S  T  W  E  R  K  

Adv.Geworteld.D.indd   1 19/09/2021   22:21

HOF VAN REYEN · SALONS PAUWELS

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

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

met open armen

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

Contacteer ons voor meer info
Notaris Knevels 
Liersesteenweg 135 - 2640 Mortsel
Tel. 03 448 12 20
e-mail: info@notarisknevels.be

Verdere inlichtingen, zie verkoopsvoorwaarden op Biddit.be en op het kantoor van 
de verkoophoudende notaris

EDEGEM

INDELING: glvl: inkomhal, garage, ruimte met apart toilet en douche, tuin;  
1e verd: hal, leefruimte met terras en keuken; 2e verd: hal, drie slaapkamers, 
badkamer.

BEZICHTIGING: iedere woe van 14u tot 16u, en zat van 10u tot 12u; dit vanaf woe 
15/09/2021 tot en met 9/10/2021.

STEDENBOUW: Vergunning (bouwen terras 
(2002) - bouwen woning (1957) - bouwen 18 
woningen (1958) - vervangen twee ramen tot 
één groot raam (2005)); woongebied, geen 
verkavelingsvergunning; geen rechterlijke of 
bestuurlijke maatregel; geen voorkooprecht.

EPC: 236 kWh/m² - unieke code: 2458346

ONLINE VERKOOP: via www.biddit.be 
START BIEDINGEN: ma 4/10/2021 om 13u
EINDE BIEDINGEN: di 12/10/2021 om 13u
BIEDEN VANAF: €260.000
BODVERHOGING: €1.000

Referentie van het pand op biddit.be:
203431

Ruime woning met garage en tuin
Sorbrechtshofstraat 6
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50 jaar Ed Kooyman
HOVE – Op donderdag 21 oktober om 20.15 uur viert ludieke 
zanger Ed Kooyman en zijn vrolijke bende zijn 50ste verjaardag als 
artiest. De groep bestaat uit Ed en dochter Lien Kooyman, Bart 
Vanpeteghem en Frank Bierque. Ze brengen originele, Antwerpse 
chansons en gezellige Antwerpse ambiance op het podium. Iedereen 
amuseert zich met nummers zoals Kongee, Sneeuwwitje, ’t Is niet 
meer wat ’t geweest is of met nieuwe nummers zoals Goeiendag 
Antwerpen, De Senioren, Corneel, Grootouders, Zeven Poppemiekes 
enzovoorts.             FM 

Toegang: 10 euro - zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1a

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 interdisciplinair werkt. De leden ontmoetten elkaar 
op het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen, waar ze als 
kwartet afstudeerden 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

Beweeg mee-dag
BOECHOUT – Op dinsdag 26 oktober van 9 tot 12 uur en van 
13 tot 14 uur organiseert de gemeente in het sportpark Sneppenbos 
(Vremdsesteenweg 224) een Beweeg mee-dag voor 50-plussers. 
Ben jij een 50-plusser en heb je zin in wat beweging? Dan is dit je 
kans om een dagje recreatief te sporten, zodat je lichaam gezond 
blijft. Je kan komen proeven van verschillende sporten.     FM 

Deelnameprijs: 5 euro

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

Raymond van het Groenewoud solo
VREMDE – Zijn werk behoort tot het betere Nederlandse 
chanson. Zijn naam staat garant voor kwalitatieve ontspannings-
muziek: Raymond van het Groenewoud. Woensdag 20 oktober om 
20.15 uur komt hij met zijn solorepertoire naar de Sint-Janskerk. 
Hij maakt met zijn unieke repertoire de geestelijke gezondheid 
in Vlaanderen bespreekbaar en zet in op een humane, geestelijke 
gezondheidszorg. De Open Geest- tournee met Raymond van het 
Groenewoud kadert in de Te Gek!?-campagne die aandacht heeft 
voor depressies.            FM

Toegang: 18 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

Heropening Den Alf
KONTICH – Sinds september is buurthuis Den Alf opnieuw geo-
pend. Den Alf is een ontmoetingsplaats voor en door de buurt aan 
de Holle Weg 2. Je kan er vrijblijvend terecht voor een kopje koffie, 
een  gezellige babbel, een boeiende cursus of een fijne activiteit. De 
naam Den Alf verwijst naar de nabijgelegen eeuwenoude Alfsberg 
en naar de Alvermannekes. Dat waren volgens de overlevering 
kabouters of elven die ’s nachts de boeren kwamen helpen bij het 
dagelijkse werk.         FM
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DE STAP NAAR JOUW DROOMWONING

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

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

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

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

Dat renoveren niet altijd rozengeur 

en maneschijn is, weten we bij ASBL 

maar al te goed. Maar het levenslange 

comfort van je woning weegt vaak 

toch op tegen het tijdelijke ongemak 

van renovatiewerken. 

Of je nu kiest voor een rustieke toets 

of een moderne look: bij ASBL vind je 

een ruim assortiment aan ramen en 

deuren, rolluiken en garagepoorten 

die jouw woning helemaal af maken. 

Zowel binnen als buiten, en volledig 

volgens jouw persoonlijke wensen.

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Oktober_2021_200x264_DEF.indd   1 14/09/21   12:03
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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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MORTSEL-DORP CONCERTEN
www.mortse ldorpconcerten.be

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

Zondag 17 oktober 2021 - 15 uur 

Sint-Benedictuskerk, Mortsel
Strijkkwartet Arco Brillante
 Edith Haesendonckx, viool
 Marleen Valvekens, viool
 Veerle Demey, altviool
 Ingrid Switsers, cello

Zondag 20 februari 2022 – 15 uur
Ensemble SAHF4
 S Sopraan: Danny Van Hoof
 A Altviool: Wim De Cock
 H Harp: Karen Peeters
 F Fluit: Vera Van Eyndhoven
 4

Zaterdag 23 april 2022 – 20 uur
Vocaal ensemble Just for Fun
 o.l.v. Johan De Lombaert

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

ORGELMAKER 
DE MUNCK - CLAESSENS

Orgels en historische 
klavierinstrumenten

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas
 

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

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

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

van de verkoop  voor extra financieel comfort 

Interesse? Stuur een mailtje naar

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

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%
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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

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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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.
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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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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.
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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.

Cultuurproject Dieseghem heeft 
zijn 41ste cyclus op stapel staan
Na het ‘coronareces’ programmeert Cultuurproject Dieseghem voor het 
seizoen 2021-2022 drie concerten. Deze vinden plaats om 20.15 uur 
in de St.-Lodewijkkerk, Osylei 74 in Mortsel.

Die Kunst der Fuge

De aftrap op dinsdag 12 oktober 2021 wordt gegeven door het 
Helix strijkkwartet en Masako Honda, orgel, met Die Kunst der 
Fuge (BWV 1080). Het werk is een compositiecyclus van Johann 
Sebastian Bach in eerste aanleg gecomponeerd omstreeks 1742. 
Enkele jaren daarna, met het oog op publicatie werd het uitgebreid, 
herzien en postuum uitgegeven in 1751. In deze publicatievorm 
betreft het een collectie van veertien fuga’s en vier canons. Het 
werk is een samenballing van de uiterste technische eisen op het 
gebied van contrapunt. Het strijkkwartet en Masako Honda spelen 
afwisselend een selectie fuga’s. Vermits Bach nooit de bezetting 
heeft gedefinieerd, vormt dat in het bijzonder voor een strijkkwartet 
een interessant uitgangspunt. 

Volgende concerten  

Op dinsdag 7 december 2021 brengt Flanders Boys Choir o.l.v. 
Dieter van Handenhoven de prachtige Messe de Minuit van 
Marc-Antoine Charpentier. Verder werken van minder bekende 
Vlaamse kapelmeesters zoals Henricus Liberti, Petrus Hurtado 
en Franciscus Munninckx. Tot slot sluit het duo Zeitspiel (Bart 
Rodyns, harmonium en Nicolas Callot, piano) op dinsdag 8 
maart 2022 de cyclus af. Met als titel Bach Sessions worden aria’s 
en koralen van Bach in arrangementen voor Harmonium & Piano 
gebracht, hierover later meer.

Praktisch: kerk Sint-Lodewijk, Osylei 74 in Mortsel op dinsdag 
12 oktober 2021 om 20.15 uur

Zoals altijd blijven we trouw aan het motto ‘kwaliteit voor een 
schappelijke prijs’. Een abonnement voor de drie concerten kost 
maar 49 euro voor een gezin en 26 euro  individueel. De toegang 
per concert is 12 euro. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Cultuurproject 
Dieseghem (BE59 0689 0002 4126), Neuris 7, tel: 03 295 02 04 of 
in de kerk voor het concert. De kaarten zijn niet genummerd - wie 
vroeg komt, kiest dus uit de beste plaatsen.

Wil je nog meer 

handige 

vastgoedtips? 

Neem eens 

een kijkje in ons 

WONEN-magazine!
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VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

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

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

Parkappartementen 

vanaf €161.000 (excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60

Wellicht het gro� ste a� ortiment tuinplanten en bomen uit de streek !
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I Herentalsebaan 59
 2240 Viersel
 T 03 485 53 36
 F 03 475 00 26
 info@mampay.be

www.mampay.be
 Alle weekdagen:

8u. - 18u.
 Zaterdag:

8u. - 17u.   

18.000 m2 plantencenter

*Siergrassenpromotie vanaf 6 september zolang de voorraad strekt.

Volg ons op facebook.

*Siergrassenpromotie vanaf 6 september zolang de voorraad strekt.

*
SIERGRASSEN-MAAND  

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

Speciale ACTIE*
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Weinpanorama aus Bernkastel
Corona heeft ook impact gehad op ‘Globetrotter Gust’. Tijd was er genoeg om het geheel eens onder de loep te nemen en wat te 
herbronnen. Noodgedwongen begonnen we het dichter bij huis te zoeken om zelfs geheel in België te blijven en dat viel heel goed 
mee. Misschien, ook door het ouder worden, ons vizier een beetje aanpassen? We gaan verder met ‘Globetrotter’, al zoeken we het 
niet meer te ver. Geen ellenlange autoritten, vliegreizen of citytrips meer voor ons. Wel nog het lawaai wat ontvluchten. Ben Crabbé 

indachtig voeren we geen naamsverandering door, het eigen merk blijft bestaan!

Voor de eerste keer sinds lang gaan we de 
grens weer over, richting Midden-Moezel, 
ongeveer 270 km van Antwerpen met als 
uitvalsbasis Bernkastel-Kues. De Engelse 
schilder William Turner schilderde zo’n 150 
jaar geleden deze tweelinggemeente aan de 
voet van de Landshutburcht als een drome-
rig stadje. Nu is ze het middelpunt van de 

Midden-Moezel met een en al leven in het 
hoogseizoen. Het middeleeuwse Bernkastel 
op de rechteroever is gespaard gebleven van 
oorlogsgeweld en verwoestende branden. 
De straten en steegjes worden omringd 
door zorgzaam gerestaureerde en rijkelijk 
versierde vakwerkhuizen uit verschillende 
periodes. De overdadig met kunstwerken 

versierde Michaeliskerk is ruim 600 jaar 
oud. En de vrijstaande natuurstenen toren 
van de kerk maakte oorspronkelijk deel uit 
van de verdedigingswerken van de stad.

Bernkastel impliceert ook het verhaal van 
de Bernkastel Doctor. Een legende uit de 
14de eeuw vertelt ons dat de toenmalige 

1
2
2
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aartsbisschop van Trier zeer ziek was en 
verbleef in de burcht Landshut. Arts en 
medicatie konden hem niet helpen. Tot-
dat iemand hem een tonnetje wijn van een 
wijndomein in Bernkastel bracht. De aarts-
bisschop genas wonderwel en noemde de 
wijn de enige echte dokter. Zo ontstond de 
‘Doctor Weinberg’ en de ‘Doctor Wein’. Op 
geregelde tijdstippen is er een rondleiding 
van anderhalf uur in gezelschap van een 
“Bernkastel Doctor” doorheen het stadje 
(alleen in het Duits). Je vindt de naam ook 
terug in Hotel Doctor Weinstube, een his-
torisch pand met authentiek houtsnijwerk, 
een familiehotel met 25 kamers en lande-
lijke, verfijnde streekgerechten.

Als bezienswaardigheden heeft Bernkastel 
ook nog een modern multimediamuseum 
over de wijn en het St. Nikolaus Hospital, 
waar alles verteld wordt over Nikolaus von 
Kues (alias Cusanus), een belangrijke filo-
soof en theoloog uit de 15de eeuw. Helaas 
kan ik er verder weinig over vertellen, tij-
dens mijn bezoek waren beide musea door 
de coronabeperkingen nog gesloten. Mis-
schien iets voor een later tripje?

Geen nood, Bernkastel is het ideale ver-
trekpunt voor wandelingen. Heel wat goed 
bewegwijzerde wandelingen vetrekken 
vanaf het centrum en de meeste hebben 
het voordeel circulair te zijn. Er is natuur-
lijk een Doctor Rundweg (4,1 km) en een 
wandeling die je tot de burchtruïne brengt. 
De wandeling die we zelf hebben uitgetest 
is de Maria Zill Panoramaweg (6,2 km), 
ook circulair en je start bij het toerisme-in-
formatiekantoor van Bernkastel. Na het 
historische centrum kom je al vlug in een 
bosrijke omgeving en na een drietal km ge-
stadig klimmen, maakt het bos plaats voor 
een prachtig panorama over de Moezel. Bij 
Maria Zill zijn er verschillende rustbanken 
en zelfs een schuilhut. Ja, het kan er soms 
ook regenen. Deel twee van de wandeling 
is een constante afdaling door de wijngaar-
den met afwisselende vergezichten op de 
terrasbouw, de Moezel, de oude stad en het 
moderne Kues. Je bereikt Bernkastel terug 
via de Graacher Tor, de enige nog bestaande 
stadspoort. Nu is het tijd voor het welver-
diende glaasje wijn of een schuimende pint 
Bitburg, ‘Bitte ein Bit’.

Een andere leuke wandeling, minder 
stijgend, maar iets langer (7,8 km) is de 
Jufferweg. Hiervoor moet je in een van de 
dorpjes buiten Bernkastel zijn, in Braune-
weg, ook circulair met begin- en eindpunt 
aan de Wanderparkplatz Brauneberg. Het is 

een wandeling op harde ondergrond tussen 
de talloze wijnvelden van de Brauneberger 
Juffer met weerom mooie Moezelpano-
rama’s. Even uitblazen kan je op een leuk 
terras in Brauneberg zelf waar het minigolf 
ook snacks en drank in de aanbieding heeft.

Wil je met de wagen genieten van panora-
ma’s, dan kan je van Piesport tot Minheim 
de Panoramastrasse volgen, niet lang, wel 
met prachtige vergezichten over de lus die 
de Moezel hier maakt en over de wijnvel-
den die zich als rijen boven elkaar voordoen 
als een gigantisch amfitheater.

Bernkastel heeft ook een reuzenrad dat je 
uitzichten geeft vanaf 35 meter hoogte. Blijf 
je liever op de begane grond? In de zomer-
maanden is er een panoramisch treintje dat 
door de binnenstad rijdt.

Wil je ten slotte de wijngaarden eens uit 
een ander perspectief bekijken? Dan zijn 
er voor jou in Bernkastel de Moselkönigin 
of de Moselprinzessin: twee boten waar-
mee je een rondvaart van een uur op de 
Moezel kan maken. Met een drankje op 
het bovendek is het genieten. Hou je echt 
van het water, dan zijn er nog verschillende 
dagtrips.

Nog een leuk plaatsje dat we ontdekten, 
is Pünderich, gelegen richting Cochem. 
Pünderich is als een wijndorp uit een pren-
tenboek. Het ligt als een van de weinige 
direct aan de Moezel en is niet door een 
weg van de rivier gescheiden. In het cen-
trum staan heel wat stijlvolle, gerestaureerde 

vakwerkhuizen waar je de stijlontwikkeling 
van de 16de tot de 18de eeuw goed kunt 
volgen. De naam Pünderich komt van het 
Latijnse pontariacum, wat veer betekende 
en je kan hier nog op geregelde tijdstippen 
de Moezel per veer oversteken (zelfs met 
de auto!). Het in de 19de eeuw gebouwde 
Pünderichter Hangviadukt behoort met 
zijn 97 bogen tot de langste in zijn soort 
in Europa.

Tot slot kwamen we in Bernkastel per 
toeval een Vlaamse kunstenares tegen, Ilse 
Michielsen, die al bijna 20 jaar haar stekje 
heeft in het oude, historische stadscentrum. 
Artistiek, ambachtelijk creëert ze juwelen, 
sjaals en schilderijen. De schilderijen heb-
ben een balans van sterke kleuren tegen een 
zachte ondergrond. Haar echtgenoot is een 
wijnexpert. We hadden helaas geen tijd om 
de combinatie wijn en kunst dieper uit te 
spitten, maar we beloven er later op terug 
te komen.

In Bernkastel ben je Immer auf dem rich-
tigen Weg!

Voor verdere info
www.bernkastel.de
www.doctor-weinstube-bernkastel.de
herman.taelman@skynet.be

• Tekst en foto’s: A. Charrin

Alle teksten, gepubliceerd in het Perio- 
diekske, kan je ook lezen op de website
allkindsofeverything.be.



‘Arco Brillante’ of ‘Schitterende 
boog’ op 17 oktober in 
de St.-Benedictuskerk
Beste muziekliefhebbers

Ik mag jullie opnieuw uitnodigen, met héél veel plezier uiteraard, 
op ons eerste Mortsel-Dorp concert van het negende seizoen.

Op zondag 17 oktober om 15.00 uur verwelkomen wij het 
strijkkwartet ‘Arco Brillante’: Edith Haesendonckx en Marleen 
Valvekens, viool, Veerle Demey, altviool en Ingrid Switsers, cello.

Dit ensemble serveert ons een ‘bourgondische’ menukaart met 
glansrijke werken. Wie houdt daar nu niet van - en hiermee 
licht ik een héél klein tipje van de sluier op - het menuet van 
Boccherini!!! En op hun ‘dienblad’ liggen nog andere prach-
tige werken, van de 18de eeuw tot nu. Beethoven, Dvorak, 
Shostakovitch, Grieg en enkele hedendaagse componisten (zelfs 
met filmmuziek) komen aan bod.

Kom je een uurtje helemaal ontspannen! En blijf nadien nog wat ‘des-
serten’, want, als er geen verstrengingen komen, kunnen wij eindelijk 
weer ‘socialisen’ bij een hapje 
en een drankje. Gezelligheid is 
opnieuw troef!

je dirigentje

Praktisch

Reserveer door overschrij-
ving van 11 euro op BE36 
7380 3925 2181 van Mortsel-
Dorp Concerten of bij Jean 
Verslype, Rubensstraat 54 b 
Mortsel.

Zonder reserveren betaal je 
bij de kassa 13 euro.

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

Subsidie voor wijkactiviteiten
EDEGEM – De gemeente stelt een budget van (in totaal) 12.000 
euro beschikbaar waarmee inwoners buurtinitiatieven kunnen waar-
maken. De subsidie bedraagt per activiteit maximaal 2500 euro en 
is geldig voor zowel privépersonen als verenigingen.  Het voorstel 
moet draagvlak hebben in de buurt en mag niet alleen het indivi-
duele belang dienen. Wie zich aangesproken voelt, kan zijn/haar 
voorstel indienen bij www.edegem.be/wijkbudget.                  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 
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vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
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Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

a u d i o l o g i e

openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur
www.hoortoestel.be

BERCHEM
Grote Steenweg 680

2600 Berchem
Tel. 03 458 62 14

LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

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

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

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

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

EPC:62kWh/m² Ref. 2334234

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

EPC:104kWh/m²-UC1811586  Ref 2312001

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

EPC:300kWh/m²-UC1840355. Ref.2326876

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

EPC:169kWh/m²-UC1796036. Ref. 2195257

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

EPC: 372kWh/m²-UC1854352. Ref.2423584

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

EPC:528kWh/m²-UC1590488. Ref.2371118

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

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

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

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Wij vinden reeds 45 jaar 
de koper voor uw eigendom!

Instapklaar en licht dakapp. te Fruithofl aan met 
2 terrassen op de 12de verdieping met prachtig 
uitzicht.
VP: ¤ 370.000

EPC: 684 kWh/m2 - UC6011 - Ref. 4453236

BERCHEM

WILRIJK WILRIJK

EDEGEM MORTSEL

2 2 186m2

WILRIJK

Unieke duplex penthouse met dakterrassen in 
parkdomein Residentie ‘Nachtegalenhof’ nabij 
Park den Brandt. Kelder, dbb parking.
VP: ¤ 559.000

EPC: 317 kWh/m2 - UC2256544 - Ref. 4499014  

ELSDONCK - Gelijkvloerse villa op ZW perceel, 
biedt veel uitbreidingsmogelijkheden, extra ver-
dieping mogelijk. 
VP: ¤ 597.000

EPC: 1.137 kWh/m2 - UC7240 - Ref. 4495765  

Halfopen bebouwing met Zuid oriëntatie met 
uitbreidingsmogelijkheden. Vergunning uitbrei-
ding aanwezig. Oprit voor meerdere wagens.
VP: ¤ 625.000

EPC: 434 kWh/m2 - UC9647 - Ref. 4455402  

Nieuw gerenoveerd 2 slpk hoek-app. op parket 
in kleinschalig gebouw, rustig gelegen, inclusief 
2 kelders.
VP: ¤ 277.500

EPC: 216 KwH/m2 - UC2381671 - Ref. 4515394

ELSDONCK - Charmante en uitstekend onder-
houden villa gelegen in zeer gegeerde wijk met 
mooie en ruime tuin 
VP: ¤ 975.000

EPC: 396 kWh/m2 - UC8889 - Ref. 4495792

Uw eigendom vakkundig en zorgeloos verkopen? 
Contacteer ons!

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

EPC:62kWh/m² Ref. 2334234

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

EPC:104kWh/m²-UC1811586  Ref 2312001

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

EPC:300kWh/m²-UC1840355. Ref.2326876

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

EPC:169kWh/m²-UC1796036. Ref. 2195257

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

EPC: 372kWh/m²-UC1854352. Ref.2423584

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

EPC:528kWh/m²-UC1590488. Ref.2371118

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

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

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

VP: €380.000 - Ref. 3817522

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

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

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

VP: €395.000 - Ref. 3788540

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

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

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

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

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Uw eigendom vakkundig en 
zorgeloos verkopen?

contacteer ons 

VERKOCHT 

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

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

Uw eigendom vakkundig 
en zorgeloos verkopen?

Contacteer ons!

2 2 135m2 4 1 703m2 2 1 85m2

3 1 142m2 489m2 5 1 180m2 260m2



30

Geworteld - hedendaagse  
beeldende kunst in Edegem

Alexandra Cool, Ine Lammers en Bie Garcet vormen het kunstenaarscollectief FàS, dat zijn projecten realiseert in situ. Op die 
manier wil hun kunst een dialoog aangaan met bijzondere locaties, werkend met het palet dat de omgeving hen biedt.

KNSTWRK is zo’n bijzondere locatie. Deze site voor hedendaagse 
kunst in het fort van Edegem ademt geschiedenis. Gebouwd tus-
sen 1860 en 1864 uit bak- en zandsteen heeft het gebouw diverse 
transformaties ondergaan: van militair domein tot coworkingspace 
en vleermuizenreservaat. 

Geïnspireerd door de bijzondere lichtinval, de gulzige natuur van 
de omgeving en de uitgesproken conische vorm van de gangen van 
het binnenfort, realiseerde FàS de belevingsexpo ‘Geworteld’. Voor 
de catalogus werkten ze samen met Guido De Bruyn.

Een organisatie van KNSTWRK, FàS en lokaal bestuur Edegem

‘Geworteld’

bomen raken elkaar

in het oneindige, in het tussen

herschikken op de ritmiek van het bos

poriën op poriën, tasten op schors

tegen een boom spreken

is spreken tegen jezelf

tegen je diepste ik

stil

niet weten wat je treft

het licht wuift

schaduwen knikken

takkenvingers zoeken

filteren

verdelen

stilte

die geen stilte genoemd kan worden

een gesprek tussen hemel en aarde

Ine Lammers

Praktisch

Vestinglaan 55 - 2650 Edegem - Antwerpen

Tentoonstelling: 8-31 oktober 2021
Vernissage: vrijdag 8 oktober 19.30 uur
Openingsuren: elke zaterdag en zondag van 11.00 - 18.00 uur

www.orfeo.be/geworteld

Alexandra Cool   -   www.alexandracool.com
Ine Lammers  -  www.inelammers.com
Bie Garcet  -   www.biegarcet.com

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

BRASSCHAAT
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EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN
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IMMOPOINT.BE�
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MODERNE WOONST MET TUIN EN 
ATELIER. Opp 247m²: hal, WC, vestiaire, 
waspl, berging, tuinkamer met pergola, tuin, 
atelier 420m².Living, open kkn, berging, 
bureau. 3 slks, dressing en badk.
EPC: 157 kWh/m²
Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Vv
 03 443 21 15 € 1 190 000

MORTSEL

HEMIKSEM

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

EPC: 409 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 266 000

KONTICH

TE RENOVEREN HOB MET OPTIONEEL 
NAASTGELEGEN BOUWGROND. Opp 
528 m²: leefruimte, keuken, berging, was-
plaats, badkamer, veranda, tuin, garage, 3 
slpks, bureau, zolder, bouwgrond optioneel.
EPC: 507 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr
 03 443 66 50 € 398 500

EDEGEM

OP TE FRISSEN BEL ETAGE OP TOP-
LOCATIE. Opp 180m², bew opp 155m²: 
inkomhal, garage, wasplts, ruime leefruimte, 
keuken, 3 slaapkamers, badkamer terras 
1e verdieping met zonneluifel, 
mooie West tuin.
Vg, Wg, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 349 000

BORGERHOUT

PRACHTIG, TRENDY APPARTEMENT! 
Opp 77m²: hal, living, open kkn, berging, 
2 slks, badk, terras en 2 kelders. 
Garage €75/mnd.

EPC: 154 kWh/m2

Vg, Wche, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15                 € 259 000

KONTICH

RUIME MEERGEZINSWONING OF 
OPBRENGSTEIGENDOM. Opp 146 m²: 
inkomhal, 2x leefruimte, 2x keuken, 
2x badkamer, 2 slpks, tuin met terras, 
kelder, wasplaats.
EPC: 635 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 443 66 50                € 325 000

ANTWERPEN

PRACHTIG INSTAPKLAAR APP. Opp 
110m²: hal met apt toilet, living, kkn met 
inpandig terrasje, 2 slks, badk en kelder.

EPC: 133 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 298 000

EDEGEM

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

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 880 50 80 € 349 000

BOECHOUT

LUXUEUS INSTAPKLAAR APP. Centraal 
gelegen. Bew Opp 185m²: Zeer ruime en 
lichte living, luxe kkn, 2 ruime slks,  
2 badks, bureau, 2 bergingen, tuin, terras 
en 2 gar. 
EPC: 200 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 725 000

WILRIJK

CHARMANTE VILLA OP TOPLOCATIE. 
Opp 528 m², bew opp. 190m²: inkomhal 
met gastentoilet, keuken, 2 salons oh, 
eetkamer, garage, 3 slaapkamers, dressing 
en badkame, grote bergzolder. Zuid tuin 
met garage.
EPC: 638 kWh/m² - Vg, Wg, Gvkr, Gvv
 03 880 50 80 € 649 000

DEURNE

2 SLAAPKAMER APPARTEMENT MET 
LIFT. Bew. opp 106 m²: leefruimte, keuken, 
badkamer, 2 slpks, terras 3m², goed 
onderhouden app. met autostaanplaats.

EPC: 200 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 215 000

BORGERHOUT

STIJLVOL GERENOVEERD APP. MET 2 
SLAAPKAMERS. Opp 80m²: hal vestiaire 
WC, berging/waspl, living 28m², open kkn 
6m² + bijkkn, 2 slks 10m² en 13m², badk 
5m², terras, kelder, mnd kost € 200. 
EPC: 168 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 269 000

HEMIKSEM

CHARMANTE EN RUSTIG GELEGEN 
WONING NABIJ CENTRUM. Opp 262 
m²: Woonkamer, eetkamer, keuken, 
badkamer, tuin, bergruimte, fietsenstalling, 
3 slaapkamers.
EPC: 941 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 271 000

EDEGEM

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

 03 880 50 80 € 219 000

TRENDY HOEKAPPARTEMENT. Opp 
94m²: living op parket, open kkn, 2 slks op 
parket, badk, berging/waspl, terras voor en 
achter, kelder. Autospl € 20.000.

EPC: 524 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 21 15 € 290 000

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

EPC: 200 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 215 000

BERCHEM BERCHEM

EDEGEM

OPEN BEBOUWING MET GROOT 
MAGAZIJN/WERKPLAATS. Opp 192m²: 
inkomhal, woonkamer, veranda, mooie
leefkk, badkamer, 4 slaapkamers, kelder, 
2 toiletten, tuin met versch terrassen, 
zwembad en vijver.
EPC: 683 kWh/m2

Vg, Wche, Gmo, Gvkr
 03 880 50 80 € 975 000

EDEGEM

LICHT APPARTEMENT MET 2 SLAAPKA-
MERS. Opp 86m²: Inkomhal met gastentoi-
let, leefruimte, gesloten keuken, berging, 
2 slaapkamers, badkamer met bad/douche, 
2 lavabo’s en aansluiting wasmachine, oost 
geörienteerd terras en privé kelderberging. 
EPC: 217 kWh/m2 - Vg, Wg

 03 880 50 80 € 190 000

MORTSEL

WONING HOB IN RESIDENTIËLE TOP-
WIJK. Opp 158m²: hal apt WC, living, kkn, 
tuinkamer, 3 slks, badk, NW-tuin, garage, 
zolder en kelder.
EPC: 420 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 425 000

BORSBEEK

OP TE FRISSEN CHARMEWONING 
CENTRUM BORSBEEK. Opp. 235 m², 
bew opp 153m²: inkomhal, leefruimte, 
ruime keuken, badkamer, 4 slaapkamers, 
zolderkamer (mogelijke slaapkamer), 
grote Zuidoost tuin.
EPC: 518 kWh/m2 - Vg, Wg, Gmo

 03 880 50 80 € 269 000

in optie
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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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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. 
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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 
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FREDDY MICHIELS

ANTWERPSE HUMOR & 
STRAFFE VERHALEN

voor beginners en gevorderden

NOG MEER
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IS JARIG

KNUFFELPAARD RIJDEN!

20 OCTOBER 2021 

MUZIEK!
GRATIS POPCORN

SPEELGOED TESTEN
TOT -50% PLAYMOBIL

GEPERSONALISEERDE PENNENZAK OF SPAARKVARKEN€40
KIES EEN GEPERSONALISEERDE ITEM€60
KIES 2 GEPERSONALISEERDE ITEMS€100

DOE MEE MET ONZE WHATSAPP STATUS
EN MAAK KANS OM TE WINNEN

SCAN DEZE QR CODE, 
SLA HET NUMMER OP ONDER TOYVS 

EN STUUR JE NAAM DOOR.

BIJ AANKOOP VAN
JOUW

NAAM
HIER

OPENINGSUREN
MA-DO 10.00-19.00
VRIJ 10.00-12.30
ZON 11.00-18.00

PIETER RYPENSLEI 7
+32 3 422 64 03

INFO@TOYVS.COM
WWW.TOYVS.COM

SPEELGOEDWINKEL
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

‘DE ZIEKENKAS’
 Theater Paljas

Zondag 24 oktober 2021

15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum

Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01

DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021
20.15 uur zaal Da Capo

DE ZIEKENKAS
Theater Paljas

Zondag 24 oktober 2021
15 uur zaal Da Capo

Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01  
Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa 

Online via https://hove.recreatex.be of aan de balie van de dienst Vrije Tijd, in de bib of het dienstencentrum

DE INKOMSTEN VAN 
DEZE VOORSTELLINGEN 
GAAN NAAR 
‘HOVE TOONT Z’N HART’

ORGANISATIES: DE VUURTOREN • HOVEBERG • RITMICA • RODE KRUIS HOVE-LINT • SAMANA
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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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.

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR 
Scheidingen, Co-ouderschap,

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

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

Sigrid.van.gelder@telenet.be • www.advocaatsigridvangelder.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

BIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICE
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BOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZEN

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

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

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

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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Vakmensen tot uw dienst

22

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

22

Vakmensen tot uw dienst

22

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

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

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

Bridgeclub Boechout bestaat  
25 jaar!
In 1996 houdt wijlen Georges Bruggeman Bridgeclub Sint-Bavo 
boven de doopvont. De gedreven voorzitter organiseert 2 cursussen 
wat niet minder dan 30 leden oplevert. Met veel oog voor de sociale 
cohesie en de organisatie van gezellige randactiviteiten groeit het 
ledenaantal gestaag.

De club kent een bewogen geschiedenis, waarbij de focus op de 
bridgesport altijd wordt gecombineerd met veel aandacht voor het 
sociale karakter van de club. In 2004 sluit de club zich aan bij de 
Vlaamse Bridge Liga. Vanaf dan is Bridgeclub Boechout erkend 
en kan  de club op meer steun rekenen bij de organisatie van haar 
activiteiten.

In april 2013 geeft voorzitter Bruggeman de fakkel door aan huidig 
voorzitter Willy Mertens. Vanaf 2014 tot vandaag organiseert de 
club, naast haar wekelijkse tornooien en vele andere activiteiten, 
tweejaarlijks een beginnerscursus om nieuwe leden te werven. Eind 
2018 telt de bridgeclub meer dan 100 leden!

Hoopvolle toekomst na moeilijke periode

Vanaf eind maart 2020 tot eind juli 2021 legt de club, uit bezorgd-
heid voor de gezondheid van haar leden, de activiteiten stil. Met 
pijn in het hart moet Bridgeclub Boechout enkele leden afstaan, 
op een manier die een afscheid onwaardig is, maar de liefde voor 
elkaar en voor de bridgesport blijft en zal altijd blijven.

In dit jubileumjaar neemt de bridgeclub dan ook een vliegen-
de doorstart onder een nieuwe naam én op een nieuwe locatie. 
Bridgeclub Boechout Capenberg viert haar jubileum en kijkt vol 
vertrouwen uit naar de komende 25 jaar!

Meer info vind je op www.bridgeboechout.be

Sportlandschap Mortsel:  
nu ook padelminded!
Het Sportlandschap aan de Krijgsbaan fungeert al enige tijd als 
een aantrekkelijke trekpleister voor recreatieve sporters uit de 
Antwerpse Zuidrand. De al aanwezige infrastructuur wordt nu 
sterk uitgebreid.

De fonkelnieuwe accommodatie wil  inspelen op de sport die mo-
menteel tot een heuse hype is uitgegroeid: padel, een leuke mix van 

Arttilia - Programma 
september 2021
06 oktober 2021 t/m 10 oktober 2021: 
Bob Boven - schilderkunst

13 oktober 2021 t/m 17 oktober 2021: 
SAGAPO - Sonia Grootjans – schilderkunst

21 oktober 2021 t/m 31 oktober 2021: 
PUUR - Hilde Picard - beeldhouwkunst

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

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

Arttilia - Programma maart 2021 

 

10 maart 2021 t/m 21 maart 2021 

BEAUTIFUL BODIES - vzw Kunstkring Sirkel Mortsel 

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

24 maart 2021 t/m 04 april 2021 

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

Triotentoonstelling teken-, schilder- en grafiekkunst 

tennis en squash. Padel wordt almaar populairder en dat heeft onder 
meer te maken met het laagdrempelige karakter ervan: even af-
spreken met collega’s, vrienden of familie en je kan zó aan de ‘slag’.

Op het Sportlandschap verrijzen nu 6 padelvelden (waarvan 3 
overkapt). De opening is gepland rond 1 oktober 2021.

De terreinen zijn dagelijks open van 8 tot 23 uur. Vlotjes reserveren 
via de App Playtonic, waar je eerst een account aanmaakt, waarna 
je jouw reservering kan delen met 3 medespelers.  Inwoners uit 
Mortsel krijgen voorrang bij de reservering.

Tarief: 20 euro per daluur - 28 euro per piekuur
Info: padel@mortsel.be

Veel padelplezier!

Frank Kloeck - (Info en foto: stad Mortsel)

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
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

Elektromic Sergeyssels  Kapelstraat 23, 2540 Hove
      03 455 76 13                www.elektromic.be

DEMO BIJ SERGEYSSELS
ZATERDAG 9 OKTOBER

MET: 
VACUÜMPOMP (INCL. USB KABEL)
VACUÜM GLAZEN BEWAARDOZEN

 1 X 750 ML + 1 X 1600 ML
VACUÜMZAKKEN, 2 STUKS VAN 23 X 20 CM + 2 STUKS 

VAN 35 X 25 CM
VACUÜM WIJNSTOP

Set van
€ 115

NU VOOR 
€ 89,50

 

 

AGENDA OKTOBER 2021  
voor senioren en hulpbehoevenden 

 

DATUM ACTIVITEIT/INFOSESSIE UUR TARIEF 

4/okt/21 Naaiatelier “raad met naald en draad” 13u30 - 15u00 € 12 
5/okt/21 Etentje Basiliek & bezoek Grot Edegem* 09u30 - 14u00 € 50 
6/okt/21 Uitstap naar markt Mortsel* 09u30 - 11u00 € 10 
7/okt/21 Wandeling naar natuurgebied Frijthout* 9u30 - 10u30 € 7 
8/okt/21 Infosessie zorgadvies 9u30 - 10u30 € 7 
9/okt/21    

10/okt/21 BBQ bone4kids-Day 17u00 - 20u00 € 25 
11/okt/21 Infosessie alarmsystemen 14u00 - 15u00 € 7 
12/okt/21 Uitstap naar markt Edegem* 09u30 - 11u00 € 10 
13/okt/21 Museumbezoek Middelheim* 09u00 - 11u30 € 20 
14/okt/21 Wandeling met scootmobiel* 09u00 - 10u30 € 7 
15/okt/21 Infosessie internet 14u00 - 15u00 € 7 
16/okt/21    
17/okt/21    
18/okt/21 Infosessie zorgadvies 19u00 - 20u00 € 7 
19/okt/21 Uitstap Sint-Anneke met mossellunch* 09u30 - 14u00 € 60 
20/okt/21 Uitstap naar markt Mortsel* 09u30 - 11u00 € 10 
21/okt/21 Privé-shopping in Marie-Fleur (Lier)* 19u00 - 21u00 € 10 
22/okt/21 Koopnamiddag UNIK hulpmiddelen 14u00 - 17u30 gratis 
23/okt/21    
24/okt/21    
25/okt/21 Naaiatelier “raad met naald en draad” 13u30 - 15u00 € 12 
26/okt/21 Uitstap naar markt Edegem* 09u30 - 11u00 € 10 
27/okt/21 Museumbezoek Red Star Line* 09u00 - 13u00 € 30 
28/okt/21 Infosessie Hoorapparaten Van Looveren 09u30 - 10u30 € 7 
29/okt/21 Infosessie alarmsystemen 14u00 - 15u00 € 7 

 

Na alle activiteiten gratis koffie/thee en gebak! 
Inschrijvingen tot 3 dagen vóór de activiteit 

Meer info op www.zonder-zorgen.be of 0468/06.55.05 
 

*Vervoer vanaf kantoor en begeleiding inbegrepen  
(Vervoer vanaf thuisadres apart aan te vragen) 

 

 

 

AGENDA OKTOBER 2021
voor senioren en hulpbehoevenden

DATUM ACTIVITEIT/INFOSESSIE UUR €

4/10/21 Naaiatelier “raad met naald 
en draad” 13u30 - 15u00 € 12

5/10/21 Etentje Basiliek & bezoek 
Grot Edegem* 9u30 - 14u00 € 50

6/10/21 Uitstap naar markt Mortsel* 9u30 - 11u00 € 10

7/10/21 Wandeling naar natuur- 
gebied Frijthout* 9u30 - 10u30 € 7

8/10/21 Infosessie zorgadvies 9u30 - 10u30 € 7

9/10/21

10/10/21 BBQ bone4kids-Day 17u00 - 20u00 € 25

11/10/21 Infosessie alarmsystemen 14u00 - 15u00 € 7

12/10/21 Uitstap naar markt Edegem* 9u30 - 11u00 € 10

13/10/21 Museumbezoek Middelheim* 9u00 - 11u30 € 20

14/10/21 Wandeling met scootmobiel* 9u00 - 10u30 € 7

15/10/21 Infosessie internet 14u00 - 15u00 € 7

16/10/21

17/10/21

18/10/21 Infosessie zorgadvies 19u00 - 20u00 € 7

19/10/21 Uitstap Sint-Anneke met 
mossellunch* 9u30 - 14u00 € 60

20/10/21 Uitstap naar markt Mortsel* 9u30 - 11u00 € 10

21/10/21 Privé-shopping in  
Marie-Fleur (Lier)* 19u00 - 21u00 € 10

22/10/21 Koopnamiddag UNIK  
hulpmiddelen 14u00 - 17u30 gratis

23/10/21

24/10/21

25/10/21 Naaiatelier “raad met naald 
en draad” 13u30 - 15u00 € 12

26/10/21 Uitstap naar markt Edegem* 9u30 - 11u00 € 10

27/10/21 Museumbezoek Red Star 
Line* 9u00 - 13u00 € 30

28/10/21 Infosessie Hoorzorg 
Van Looveren 9u30 - 10u30 € 7

29/10/21 Infosessie alarmsystemen 14u00 - 15u00 € 7

Na alle activiteiten gratis koffie/thee en gebak!
Inschrijvingen tot 3 dagen vóór de activiteit

Meer info via info@zonder-zorgen.be of 03/375.69.40 
of 0468/06.55.05

*Vervoer vanaf kantoor en begeleiding inbegrepen 
(Vervoer vanaf thuisadres apart aan te vragen)

www.zonder-zorgen.be - Kapelstraat 70, 2540 Hove



4746

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.



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
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REUZENFEEST 
Zomerfoto’s 
van Mortsel
De zomer van Mortsel startte met een reuzenfeest. De drie 
reuzen werden van stal gehaald en vier cryptische omschrij-
vingen brachten de wandelaar bij de verborgen hoekjes in 
Mortsel. Je kwam ook veel te weten over de geschiedenis van 
de stad. Meer foto’s en het volledige verslag van Dirk Brentjes 
vind je op mensenzijnmedia.be.

Foto’s: ©Ronny Mullens
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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
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VZW DE KOMPANIE draait weer OP VOLLE TOEREN ! 

CHRISTINE LOOPT 582KM OP 8 DAGEN 1 tot 9/10/2021 
Sponsort u ook ? 
Stort een gift voor vzw De Kompanie op het rekeningnummer 
BE53 0016 9957 1453 met vermelding “GIFT – Christine loopt” 
(Giften vanaf 40euro zijn fiscaal aftrekbaar.) 

WIJNDEGUSTATIE 29/10/2021  
Waar: Robijnzaal Kaleidoscoop - Molenstraat 50, 2640 Mortsel 
Deuren open: 18u00  
Reserveren niet nodig !  

LICHT KLASSIEK CONCERT 13 & 14/11/2021 
Waar: Sint-Benedictus kerk - Dorpsstraat 1, 2640 Mortsel 
Wanneer: 13/11/2021 om 20u00 & 14/11/2021 om 15u00 
Prijs: VVK 18euro of kassa 20euro  
Reserveren via: annelies@dekompanie.net      

KAAS- & WIJNAVOND 27/11/2021 
Waar: Scouts Impeesa - Peter Benoitlaan, 31 - 2100 Deurne  
Deuren open: 17u30 - Startuur eten: 18u00 
Prijs: 20 euro volwassenen (kaas- of vleesschotel) en 10 euro kinderen 
Reserveren via: evenementkompanie@gmail.com  

KERSTMARKT AAN ONS WOONHUIS 18/12/2021  
Waar: Pastoor Van der Auwerastraat 18, 2640 Mortsel  
Deuren open: 16u00  
Reserveren niet nodig !  

VZW DE KOMPANIE heeft open plaatsen dagwerking 
Wij bieden 5 dagen per week dagbesteding aan voor personen met een beperking, 
vanaf januari 2022 is er een ruim aanbod aan ateliers: kaarsen, muziek, hout, soep, 
etiketteren, koffiehuisje, winkeltje, moestuin, onderhoud kleine dieren, snoezelen,…  
 
Heb jij een PAB of PVB budget en ben je geïnteresseerd ? 
Neem dan snel contact op met Rita Van der Spiegel  
  0475/85.85.35 of via mail   rita.vanderspiegel@telenet.be 

Prof. Dr. Marc Van Ranst, viroloog, 
was maandenlang niet weg te denken 
van het kleine scherm en in de pers. 
Willens nillens ontpopte hij zich tot 
een mediafi guur. Natuurlijk heeft 
deze bijzondere man nog veel meer 
in zijn mars.

In “De Wereld van het Virus” zal 
spreker ons wegwijs maken in het 

kluwen van de virussen dat er, naast COVID-19, nog circuleert op onze pla-
neet. Wat is een virus eigenlijk? Is er een groot verschil tussen een virus en 
een bacterie? Hoe is het virus opgebouwd? Spelen dieren, zoals vleermuizen 
in het geval van corona, altijd een grote rol? Hoe verspreidt het zich? Enz.

Datum: dinsdag 19 oktober 2021, 14u00
Locatie: Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel
Inkom: 13,00 EUR - 10,00 EUR (leden NEOS Mortsel) - inschrijving door 
overschrijving op rekening van NEOS Mortsel BE35 7895 5445 3937 met 
mededeling “Van Ranst”.
Organisatie: NEOS Mortsel, de dynamische seniorenclub uit Mortsel!
Info: www.neosmortsel - 0476/50.55.45

NEOS Mortsel 
ACTIEVE SENIORENCLUB VAN MORTSEL! 

U bent een actieve senior met een ruime belangstelling 
voor allerhande activiteiten zoals: halve dag-, volledige 
dag- en meerdaagse uitstappen, lezingen, culinaire 
belevingen, groepswandelingen, enz? Dan bent u bij 
ons aan het juiste adres! NEOS Mortsel is een lokale 
afdeling van de overkoepelende seniorenvereniging 
NEOS Vlaanderen vzw. 

Door corona zijn wij noodgedwongen maandenlang quasi inactief geweest maar nu onze vrijheid 
wenkt, gaan wij er terug volledig tegenaan.

Voor slechts 35,00 EUR p.p. en per jaar bent u lid van NEOS Mortsel. U bent dan meteen 
verzekerd en geniet van het ledentarief inzake onze evenementen.

Wenst u meer info over NEOS Mortsel? Contacteer dan Martha Verwerft: 
verwerft.martha@gmail.com of 0497/50.85.82

Raadpleeg alvast onze website www.neosmortsel.be waarop u, naast een overzicht van de 
evenementen, ook de inschrijvingsmodaliteieten kan terugvinden.

Tot gauw, bij de meest actieve seniorenclub van Mortsel, NEOS Mortsel!

Prof. Dr. Marc Van Ranst, viroloog, was
maandenlang niet weg te denken van het kleine 
scherm en in de pers. Willens nillens ontpopte hij 
zich tot een mediaÞguur. Natuurlijk heeft deze 
bijzondere man nog veel meer in zijn mars.

In “De Wereld van het Virus” zal spreker ons 
wegwijs maken in het kluwen van de virussen dat 
er, naast COVID-19, nog circuleert op onze 
planeet. Wat is een virus eigenlijk? Is er een groot
verschil tussen een virus en een bacterie? Hoe is 
het virus opgebouwd? Spelen dieren, zoals 
vleermuizen in het geval van corona, altijd een 
grote rol? Hoe verspreidt het zich? Enz.

Datum: dinsdag 19 oktober 2021, 14u00 
Locatie: Kunstencentrum Kaleidoscoop, Molenstraat 50, 2640 Mortsel
Inkom: 13,00 EUR - 10,00 EUR (leden NEOS Mortsel) - inschrijving door overschrijving op 
rekening van NEOS Mortsel BE35 7895 5445 3937 met mededeling “Van Ranst”. 
Organisatie: NEOS Mortsel, de dynamische seniorenclub uit Mortsel!
Info: www.neosmortsel - 0476/50.55.45

“DE WERELD VAN HET VIRUS”



50

Witte oren 
- Louis Van Dievel -

Velen zullen zich verkneukelen in de hoop op uren leesplezier: de nieuwe Van Dievel is uit, en het gelijk is aan hun kant: reken maar 
dat je je kan onderdompelen in hilarische situaties.

In Witte oren bewijst de auteur andermaal dat 
hij het recept heeft om leesvoer te kruiden. 
Louis Van Dievel op dreef dus, in zijn beken-
de stijl. Waarover gaat het? Over Kerkevoort 
of all places. De oude Lucienne Stassen ligt 
er op sterven, haar kleur 
trekt weg, ze heeft witte 
oren. Voor sommigen lijkt 
dat geen slecht nieuws, 
een goed hart kan je haar 
immers bezwaarlijk toe-
dichten. Lucienne heeft 
heel haar leven anderen be-
gluurd en bespioneerd, en 
woorden en daden van haar 
medemens zijn in haar lijf 
gekropen. Probleem is dat 
die er op de valreep weer 
uit moeten.

Als laatste daad wil ze 
haar gal spuwen over haar 
dorpsgenoten. Spuit ze 
leugens, zijn het halve waarheden, of is het 
rauwe werkelijkheid die draait rond overspel 
en pedofilie …? Stonden Bart en Dirk heus te 
kussen achter de glascontainer? En wou Ma-
rina haar liefdesrivale vermoorden? Op café 
worden de roddels nog eens uitvergroot tot 
op den duur argwaan wantrouwen wordt en 
afkeer groeit. Kan het anders dan dat er wordt 
gedreigd en op wraak gezonnen? In het dorp 
lijkt dat alles nogal normaal te zijn, in Kerke-
voort bakkeleien ze in de kerk voor de micro, 
de rijkste man van de gemeenschap speurt 
elke zondag op de parking van de Carrefour 
naar verloren kleingeld, en een pornobaas is er 
de duistere held. Maar de ene vraag roept de 
andere op, de ene daad lokt de andere uit, en 
ondertussen ligt Lucienne Stassen op sterven.

Je weet bij Van Dievel waaraan je je kan 
verwachten. Witte oren laat gevoelige zielen 
blozen. Een stoet aan personages zorgt daar-

voor, kleurrijk volk in een levendig verhaal dat 
loopt als een trein. Een aantal onder hen baadt 
in marginaliteit of ligt met zichzelf overhoop, 
voormalige huurmoordenaars, dorpsmoeial-
len, ‘curieuzeneuzen’, ‘allumeuses’ die stenen 

doen vechten, verpleegsters 
met gewetensproblemen en 
diesmeer. Ze verschijnen 
sijpelgewijs en de auteur 
typeert ze in een handige 
intro als leidraad.

Ik citeer er maar  een paar: 
‘Fernand Van Hamel, gepen-
sioneerde postman, levend 
geheugen van het dorp, zit 
graag op café, kent iedereen 
in Kerkevoort,’ of ‘Martha 
Lodewijckx, buurvrouw van 
Lucienne Stassen, weduwe, 
laat zich overtuigen om een 
beroep te doen op de viriele 
loodgieter en schaamt zich 

daar na afloop diep over’, ‘Jaak De Bie, stunte-
lende inbreker, paria van Kerkevoort, pechvogel, 
laat zich voor andermans kar spannen en zal zich 
dat berouwen.’

Dorpsroddel eerste klas lijkt het allemaal wel, 
met de nodige intriges, wie zet wie een hak 
en waarom? Spuugt Lucienne Stassen haar 
terminale venijn, leiden woorden een eigen 
leven, of zijn haar uitspraken op de enige echte 
waarheid gebaseerd? Enkele dorpsgenoten 
proberen het uit te vissen, samen met de lezer.

Als humor zoals van Dale definieert, ‘de 
neiging is om het vrolijkmakende in gebeur-
tenissen het meest te doen uitkomen’, dan 
slaagt Van Dievel daar voortreffelijk in. De 
kleine kantjes van zijn personages te kijk stel-
len en ze met elkaar in de clinch laten gaan 
in spitse dialogen, is misschien ook een van 
zijn sterke punten.

Witte oren lees je als een rollercoaster, hi-
larische literaire fictie met een klare kijk op 
maatschappelijke problemen gepuurd uit 
aardse werkelijkheden. O ja: de personages 
zijn zoals gezegd van in het begin nauwkeurig 
geduid, en de titels van de hoofdstukken lok-
ken je om verder te lezen. Dat hebben we snel 

en gretig gedaan. Hou je 
dus in, want je vindt het 
jammer als de laatste van 
de 376 bladzijden weeral 
is omgedraaid.

Witte oren - L. Van Dievel 
- EAN 9789464340600 
- 376 bladzijden - Uitge-
verij Vrijdag

b o e k e n f o y e r

• Roland Bergeys

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Lezers van het Periodiekske krijgen 
bij aankoop van dit boek bij De Boekuil 

10% korting 
mits vermelding van de kortingscode 
MZM2021. Niet cumuleerbaar met 

andere promoties. 

de boekuil
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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

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (7-12)

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

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

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

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

www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 22.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

• Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook stuk of defect 
zijn. Tel Peter 0496 43 30 07 - geef goede prijs.                              (8-9)

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

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

• 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.

• Gezocht omgeving Boechout, Hove, Lier, Mortsel: droge, vorstvrije  
gelijkvloerse bergruimte voor opslag van enkele antieke meubelen, tel. 
0497 61 34 70.

• 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. 

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

Lees het PERIODIEKSKE, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor het wordt verdeeld www.mensenzijnmedia.be
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p e r s o n e e l

lokaal bestuur Hove wenst haar team
te vervolledigen met (m/v/x)

.

deskundige ICT - B1-B3
Onbepaalde duur

Functie: 
Je staat in voor een adequaat ICT-beleid en -beheer. Je zorgt
voor de automatisering van diensten en uitbouw van digitale
dienstverlening aan de burgers. Achter de schermen zorg je
ervoor dat informaticamateriaal, netwerken en telefonie beheerd
en onderhouden worden zodat de organisatie haar taken
optimaal kan vervullen.
Je blijft op de hoogte van nieuwe technieken en evoluties en
vertaalt deze naar beleidsadviezen en realiseerbare projecten
met het oog op verbetering van dienstverlening of interne werking.
Je werkt een visie uit op de smart city van de toekomst waarbij
informatietechnologie en het internet der dingen gebruikt worden
om doelstellingen te realiseren.
Profiel: 
Je hebt interesse en een grondige kennis op het vlak van IT
(netwerken, cybersecurity, serverbeheer, courante office
toepassingen, …).

Aanbod: 
Voltijdse contractuele functie 38 uur/week - contract onbepaalde
duur 
Aanleg wervingsreserve 3 jaar
Een toffe job in een rustige groene en leefbare gemeente, waar
het aangenaam wonen, werken en vertoeven is. 
Functiebeschrijving, aanbod, informatie over de aanvangswedde,
aanwervingsvoorwaarden en het selectieprogramma is terug te
vinden in de informatiefolder op www.hove.be/vacatures.

Interesse: 
Solliciteren kan tot en met zondag 7 november 2021.
Solliciteren en meer informatie via www.hove.be/vacatures

Lokaal bestuur Hove (Gemeente) - Geelhandlaan 1 - 2540 Hove
03/460.33.35 - www.hove.be - kandidaturen@hove.be
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• Gezelschapsheer voor dames. Discretie verzekerd. Geen reactie op privé- 
nummers. 0497 67 28 28.                                                             (8-9)

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

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

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

• 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.

• GEDIPLOMEERDE KAPSTER KOMT AAN HUIS - DAMES, HEREN EN 
KINDEREN - TEL.: 0479 78 19 08.
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WoonZorgNetwerk Edegem is op zoek naar (m/v/x)

LOGISTIEKE HULP AANVULLENDE THUISZORG
met aanleg wervingsreserve voor één jaar

 
Deeltijds: 20 tot 32 uren/week - Werkuren van: 08.30 – 12.30 uur
en 13.00 – 17.00 uur
Preselectie op basis van cv
Examen: 21-10-2021, in het WZN (adres onderaan), bestaan-
de uit een mondelinge en praktische proef.
Uiterlijke datum inschrijving: 12-10-2021

GASTVROUW -HEER  
DIENSTENCENTRUM DEN APPEL 

met aanleg wervingsreserve voor één jaar 

Deeltijds (19 uren/week) - Werkuren van: 10.24 – 14.12 uur.
Preselectie op basis van cv
Examen: 07-10-2021, in het WZN (adres onderaan), bestaan- 
de uit een mondelinge en praktische proef.
Uiterlijke datum inschrijving: 28-09-2021.

Wat bieden wij:
• Loon volgens barema’s publieke sector
• Maaltijdcheques van 8 euro per volledige dag
• Hospitalisatieverzekering
• Fietsvergoeding en volledige terugbetaling openbaar
 vervoer woon-werkverkeer
• Tweede pensioenpijler (3% bruto-jaarsalaris)

Hoe solliciteren?
Richt uw kandidatuur met motivatiebrief en CV aan:
WZN Edegem, t.a.v. mevr. Kirsten Van Eyck, verantwoordelijke 
zorgzame buurt, Oude Godstraat 110 – 2650 Edegem of via 
e-mail: personeel@wznedegem.be. 
Meer info op www.wzc-immaculata.be. 

WZN EDEGEM IS OOK NOG OP ZOEK NAAR:

• Verzorgende aan huis 
• Zorgkundige dag 
• Verpleegkundige

Meer info en functiebeschrijving op onze website: www.wzc-immaculata.be

• Ergotherapeut
• Medewerker reactivatie

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

p e r s o n e e l

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL zoekt:

WINKELBEDIENDES VOLTIJDS / FLEXI
Uren overeen te komen volgens

eigen beschikbaarheid

03 449 96 25 (vragen naar Sandy)
Gezocht iemand die ingeefwerk kan verrichten voor boekhoudkantoor 

(adsolut, Yuki, …) - TCC jan@taxcalcul.be  of 0475 45 25 90

i m m o
• Te huur: app. 2 personen, 1e verdieping, 2 slpkrs, aparte wc, ligbad, 
Arteveldestraat 32 in Mortsel, tel.: 03 440 31 35.
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RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE, VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN - KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove
Tel.  03 455 30 27 - Fax 03 454 07 00 - e-mail :  csc.hove@tomnollekens.be

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE,
VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

e-mail: csc.hove@tomnollekens.be
open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

Stap binnen en ontdek onze vertrouwde service 
in een vernieuwde en stijlvolle winkel.

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E
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Stap binnen en ontdek onze vertrouwde service 
in een vernieuwde en stijlvolle winkel.

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E

BRENG SFEER IN JE INTERIEUR
 MET DE JUISTE KLEUR
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WoonZorgNetwerk Edegem is op zoek naar (m/v/x)

LOGISTIEKE HULP AANVULLENDE THUISZORG
met aanleg wervingsreserve voor één jaar

 
Deeltijds: 20 tot 32 uren/week - Werkuren van: 08.30 – 12.30 uur
en 13.00 – 17.00 uur
Preselectie op basis van cv
Examen: 21-10-2021, in het WZN (adres onderaan), bestaan-
de uit een mondelinge en praktische proef.
Uiterlijke datum inschrijving: 12-10-2021

GASTVROUW -HEER  
DIENSTENCENTRUM DEN APPEL 

met aanleg wervingsreserve voor één jaar 

Deeltijds (19 uren/week) - Werkuren van: 10.24 – 14.12 uur.
Preselectie op basis van cv
Examen: 07-10-2021, in het WZN (adres onderaan), bestaan- 
de uit een mondelinge en praktische proef.
Uiterlijke datum inschrijving: 28-09-2021.

Wat bieden wij:
• Loon volgens barema’s publieke sector
• Maaltijdcheques van 8 euro per volledige dag
• Hospitalisatieverzekering
• Fietsvergoeding en volledige terugbetaling openbaar
 vervoer woon-werkverkeer
• Tweede pensioenpijler (3% bruto-jaarsalaris)

Hoe solliciteren?
Richt uw kandidatuur met motivatiebrief en CV aan:
WZN Edegem, t.a.v. mevr. Kirsten Van Eyck, verantwoordelijke 
zorgzame buurt, Oude Godstraat 110 – 2650 Edegem of via 
e-mail: personeel@wznedegem.be. 
Meer info op www.wzc-immaculata.be. 

WZN EDEGEM IS OOK NOG OP ZOEK NAAR:

• Verzorgende aan huis 
• Zorgkundige dag 
• Verpleegkundige

Meer info en functiebeschrijving op onze website: www.wzc-immaculata.be

• Ergotherapeut
• Medewerker reactivatie

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

p e r s o n e e l

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL zoekt:

WINKELBEDIENDES VOLTIJDS / FLEXI
Uren overeen te komen volgens

eigen beschikbaarheid

03 449 96 25 (vragen naar Sandy)
Gezocht iemand die ingeefwerk kan verrichten voor boekhoudkantoor 

(adsolut, Yuki, …) - TCC jan@taxcalcul.be  of 0475 45 25 90

i m m o
• Te huur: app. 2 personen, 1e verdieping, 2 slpkrs, aparte wc, ligbad, 
Arteveldestraat 32 in Mortsel, tel.: 03 440 31 35.
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
1
6

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

(changeofheart.nl)
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GEGARANDEERD DAT JE BIJ ONS EEN MATRAS VINDT 

DIE PERFECT AANSLUIT OP JOUW BEHOEFTEN.

IN JOUW BELANG ZORGEN WIJ 

VOOR PERSOONLIJK BEDADVIES.

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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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

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.  



58

bizzy ontwerp 12-4-21.indd   19 25/03/21   10:01

bizzy ontwerp 12-4-21.indd   19 25/03/21   10:01

Trappen moeilijk? Tuin te groot?
Grote onderhoudskosten aan je woning?

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

Maak nu een afspraak 
voor een bezoek uw nieuwe thuis!

HofvanWaerloos_Per09_2021.indd   1 16/09/2021   14:38:11



WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

Erkende assistentiewoningen

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

Silver
✓ Volwaardige appartementen

✓ Eén of twee slaapkamers 

✓ Grote terrassen

✓ Gezellig & stijlvol Grand Café 

✓ Kwalitatief zelfstandig wonen
   met diensten op maat

✓ Uitbating door Meridia

✓ Ideaal als investering

Maak een afspraak voor een bezoek aan onze assistentiewoning Silver.

bezoek ons modelappartement

ELYSIA PARK SILVER 

KOOP NU, 
VERHUIS WELDRA! 


