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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

W W W . O U D G O U D M O R T S E L . B E
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HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT  Zilverkwartier in Berchem 

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

Superior

WWW.ZILVERKWARTIER.BE

TIJDELIJK SLECHTS 6% BTW*

project van: fides • 03 232 54 00 • www.fidesinvest.be
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VOORUITZICHT LANCEERT

HEMIXPARK APPARTEMENTEN

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

penthouses

 Ruime leefterrassen met zicht op het park

 Oase van groen op wandelafstand van 
Schelde en winkels

LAATSTE FASE 

IN VERKOOP

MAAK SNEL EEN AFSPRAAK 

 OP WWW.HEMIXPARK.BE 

OF BEL 03/260 95 60

www.hemixpark.be
verkoop@vooruitzicht.be

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

K I O S K P L A A T S  8 1 - 8 3  ·  2 6 6 0  H O B O K E N  ·  0 3  8 3 0  2 1  1 2  ·  I N F O @ A N N I K D E M E Y . B E  ·  ·  D O N D E R D A G  G E S L O T E N

P A N D O R A  M E 
EEN NIEUWE, FLEXIBELE COLLECTIE UNIEKE SIERADEN WAARMEE JE PRECIES 
KUNT L AT E N  Z I E N  W I E  J I J  BENT. REMIX JE LOOK ELKE DAG.

K R I J G  J O U W  P A N D O R A  M E  S TA R T E R  S E T 
K O O P  4  P A N D O R A  M E  J U W E L E N ,
B E TA A L  E R  S L E C H T S  3

VOORWAARDEN IN WINKEL - ACTIE LOOPT TOT 15 NOVEMBER 2021

WINKEL 
GESLOTEN VAN 

MA 1-11-2021 T.E.M. 
ZO 7-11-2021
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10Leven en welzijn: 
Oorlog en vrede

20De Vlindertuin 
in Borsbeek 

Na@apen: 
Lowieke

12
Het geschreven woord: 
De Tovenaar 
van Colm Tóibín

In november herdenken we de wereldoorlogen en eren we de soldaten 
die sneuvelden. We denken aan de erbarmelijke omstandigheden waarin 
de mensen toen leefden. Maar wie vertelt er ons nog over? Wie heeft 
de oorlog nog meegemaakt? Het aantal getuigen wordt alsmaar kleiner. 
Esther, Maria en Carlo zijn er nog en vertellen je hun pakkende verhalen.

Kristel heeft het in Leven en Welzijn ook over de oorlog. Ze zoekt naar 
wat ons verbindt. Want door met elkaar te (blijven) praten, begrijpen we 
elkaar beter. Het maakt bovendien ons leven rijker. Freddy wikt en weegt 
het belang van Wapenstilstand. 

Colm Tóibín schreef een boek over Nobelprijswinnaar Thomas Mann. 
Die maakte beide oorlogen mee. De Tovenaar is het verhaal van zijn 
complexe familie en diens zoektocht naar vrijheid. Daarover schijft Kim 
in Het geschreven woord.

Neem zeker eens een kijkje op onze website, daar vind je nog meer in-
teressante verhalen.

Ik wens je veel leesplezier.

#gelukkigverbonden

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg ons ook op  Mensen zijn Media en  Mensen zijn 
Media

Coverfoto: © Wilfried Deferme

De Vlindertuin 
in Borsbeek 

Na@apen: 
Lowieke

Leven en welzijn: 
Oorlog en vrede

Het geschreven woord: 
De Tovenaar 
van Colm Tóibín
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8 nov Parmentiersoep Gebakken kipfilet met dragonsaus, snijboontjes 
en wortel/aardappelgratin

9 nov wortel- 
pastinaaksoep

Vis van de dag met Provençaalsesaus,  
ratatouillegroenten en peterseliepuree

10 nov Kippen- 
bouillonsoep 
met balletjes

Gebakken braadworst met jus nature, rode 
kool met appeltjes en gekookte aardappeltjes 

11 nov Kervelroom- 
soep

Hongaarse Goulash met gestoofde wortel en 
rijst met erwtjes

12 nov Champignon-
roomsoep

Pasta rode pesto met gebakken scampi, 
Zuiderse groenten en parmezan

13 nov Ajuinsoep met 
geraspte kaas

Parelhoenfilet met Jagersaus, gestoofd witloof 
en waterkersstoemp 

15 nov Tomaat -  
courgettesoep

Chipolatta met vleesjus, bloemkool in 
béchamel en gekookte aardappel

16 nov Minestronesoep 
met Vermicelli

Sliptongetjes met Peterseliesausje, geroosterde 
kerstomaatjes en broccolipuree

17 nov Pompoen -  
wortel 

crèmesoep

Hertenragout met peertje, veenbessen, 
wintergroenten en knolseldergratin

18 nov Witloofsoep met  
dille

Kippenblokjes in zoetzure saus met Oosterse 
groentjes en nasi goreng

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   1Passant 1/2 pagina.indd   1 19/10/2021   10:2519/10/2021   10:25

d e z e  m a a n d

Meer informatie: 03/432 04 04   info@elysiapark.be   www.elysiapark.be

Zondag 14 + 28 november (10u-13u) & maandag 15 + 29 november (14u-17u). 
Schrijf je in voor onze opendeurdagen via www.elysiapark.be

✓ Volwaardige appartementen

✓ Eén of twee slaapkamers 

✓ Grote terrassen

✓ Gezellig & stijlvol Grand Café 

✓ Kwalitatief zelfstandig wonen
   met diensten op maat

✓ Uitbating door Meridia

✓ Ideaal als investering

Silver

Erkende assistentiewoningen

WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

opendeurdagen in november

Zondag 14 en 28 november van 10u tot 13u

Maandag 15 en 29 november van 14u tot 17u

Inschrijven verplicht via www.elysiapark.be
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F I K  B L O G T

Ontmaskerd

Een belangrijke vraag waar het in ons leven vaak om gaat: 
‘Hoeveel en welke maskers verbergen ons ware gelaat?’

Fik Verbiest

Het doet enorm deugd om sinds enkele weken opnieuw 
‘volledige gezichten’ te zien. De ogen mogen dan wel de 
spiegels van de ziel zijn - zonder de glimlach die hen be-
geleidt, vertellen ze maar weinig. Reeds voor de maskers 
aan de orde waren, was de communicatie tussen mensen al 
enorm verarmd door digitalisering. Toen tante Maggy ons 
kordaat aanraadde om ‘in ons kot’ te blijven en we 
ons vervolgens toch moesten verschuilen achter 
mondmaskers was de lol er helemaal af.

Eerste indruk

Je kan slechts eenmaal een eerste indruk 
nalaten op mensen en vice versa; en blijk-
baar is die eerste indruk heel belangrijk … 
Voor mij zijn beide onmogelijk wanneer 
een mondkapje de helft van ieders gelaat 
verbergt. Persoonlijk contact is nu eenmaal 
boeiend en iedere kennismaking kan een ver-
rijking zijn. Ik was dan ook zeer opgelucht dat op 1 
oktober de verplichting tot het dragen van mondmaskers 
wegviel. Hoewel je nooit volledig kunt inschatten wat diep 
vanbinnen in mensen omgaat, kreeg elkaar in de ogen 
kijken toch opnieuw zin.

Rechtstreeks contact

In een wereld waarin communicatie heel vluchtig en 
oppervlakkig werd, is persoonlijk contact bijzonder 
waardevol. De energie van rechtstreeks contact tussen 
mensen overstijgt mijlenver die van een skype-sessie of 
een zoom-meeting. Persoonlijk contact doet mensen op-
nieuw ervaren wat het betekent om vreugde en verdriet 

met elkaar te delen. Andere vormen van contact leggen 
vaak een eeltlaag over onze empathie en verarmen ons 
gevoel en onze liefde voor elkaar.

Contact geeft energie

Fysiek contact tussen mensen is een belangrijke 
bron van energie. Ons bestaan is relatief. De 

kwaliteit ervan hangt in grote mate af van 
de relaties die we met elkaar onderhouden. 
Bij persoonlijk contact kun je elkaar in de 
ogen kijken, aanraken en door subtiele 
lichaamstaal laten voelen dat je volledig 
‘aanwezig’ bent. Het is dan ook veruit 
de edelste vorm van contact, omdat het 

de energie geeft die we nodig hebben om 
krachtig, gelukkig en met vertrouwen in het 

leven te staan.

Alle maskers af

Dus laten we alle maskers afzetten. Niet alleen de stof-
fen ‘mondluiers’, die ons lichamelijke gezondheid moeten 
garanderen. Ook de digitale maskers, die ons toelaten 
elkaar te veroordelen en zelfs te pesten op sociale media. 
Of mails en andere tekstberichten, waarmee we elkaar 
boodschappen sturen, zonder werkelijk stil te staan bij het 
effect ervan. In plaats daarvan, kunnen we beter de moeite 
doen om elkaar opnieuw persoonlijk te leren kennen.

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem
03 644 89 05
info.merksem@veranneman-audio.be
www.hoortoestel.be
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
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waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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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.
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Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD
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IMMO POINT
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+32 (0)3 383 50 60
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Immo Point Drie Eiken - Strijdersstraat 24 - 2650 Edegem
tel. 03 880 50 80 - edegem@immopoint.be
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Een goede matras vinden: het is geen sinecure, 
maar zo belangrijk. Je brengt er uiteindelijk 
heel wat uren op door. Bovendien is een goede 
nachtrust essentieel om goed te functioneren 
en heeft het een grote impact op je mentaal 
welbevinden. De juiste informatie hebben, 
is een goede start in je zoektocht naar jouw 
perfect bed. Daarom staan we vandaag graag 
even stil bij de pocketverenmatras. 

Een pocketveermatras bestaat uit 
allemaal aparte pocketveren die telkens 
in een apart sto� en zakje zitten.

Elke pocketveer werkt onafhankelijk. 
Dat betekent dat een pocketveer 
enkel werkt wanneer er druk op komt. 
Hierdoor lig je erg stabiel en geef je 
weinig beweging door. Handig als jij - of 
je partner - veel beweegt in je slaap.

Elk deel van je lichaam wordt voldoende 
ondersteund. Gezien elke pocketveer 
apart werkt, worden drukpunten zoals 
schouders en heupen volgens hun 
gewicht ondersteund. 

Niet het aantal veren, maar de kwaliteit 
van de veren primeert. 

Net als bij gewone matrassen kan je 
bij een pocketveermatras de zacht- 
of hardheid van je matras kiezen en 
verschillende hardheden in één matras 

pocket springs
Een sprong in de lucht voor Wat zegt de slaapadviseur?

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

Axel, slaapadviseur bij Bedtime: “Bij Bedtime 
gaan we enkel voor kwaliteit. Vispring is 
echt de overstijgende trap wat luxe en 
comfort betreft. Ik ben trots dat we dit merk 
in ons aanbod hebben. Slapen op een bed 
van Vispring is echt hemels.”

De geschiedenis van het Engelse beddenmerk 
Vispring is er eentje om in te kaderen. Met hun 
kwaliteitsmatrassen mochten ze in de vroege jaren 
1900 lijnschepen als de Titanic of de Queen Mary 
bevoorraden. Ze liggen zonder twijfel aan de basis 
van ultiem slaapcomfort. 
Wekelijks maakt Vispring ongeveer 1,2 miljoen 
pocketveren in hun fabriek in Plymouth (Engeland). 
Traditie boven alles, zo blijkt, want Vispring 
bestaat dit jaar 120 jaar. Hartelijk gefeliciteerd!

Uiteraard kunnen deze met de hand gemaakte 
luxebedden niet ontbreken in ons assortiment. 
Interesse? Kom dan zeker proefl iggen in een 
van onze winkels of contacteer ons voor meer 
informatie. Samen vinden we de geschikte 
oplossing voor jou.

7 weetjes op een rij

Merk in de kijker: Vispring

The classic collection

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

combineren. Ideaal als jij en je partner een 
andere voorkeur of gewicht hebben.

Door de specifi eke opbouw van een 
pocketveermatras is er een betere 
luchtcirculatie. Je bed voelt altijd fris 
en luchtig aan. Bedek je de matras met 
natuurlijke materialen, dan krijg je een 
optimaal slaapklimaat. 

Vispring is de enige echte uitvinder van de 
pocketveer en tot vandaag dé referentie in 
luxebedden. 

“Slapen op een bed van 
Vispring is hemels!”

Beka - Bali

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Vispring Baronet superb
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Oorlog en vrede
Begin november herdenken we onze overledenen en sinds 1918 betekent 11 november de dag van de Wapenstilstand, 

het einde van de ‘Groote Oorlog’.

Vrede brengt voorspoed

Wie zijn geschiedenis kent, weet dat een 
rustige periode in regio of land voorspoed 
en vooruitgang brengt. Hoe dikwijls waren 
de gewone mensen het slachtoffer van de 
veroveringsdrang van de heersers uit hun 
tijd. Oorlogen en veldslagen veroorzaakten 
grote schade aan oogsten die soms zo goed 
als helemaal vernietigd werden of opgeëist 
door de legers om de soldaten te voeden. 
Daardoor leed de lokale bevolking honger 
en verzwakte, ten prooi aan ziektes. Sinds 
het einde van de Tweede Wereldoorlog in 
1945 zijn we in Europa gespaard gebleven 
van oorlog, op enke-
le uitzonderingen na. 
De oudere generatie 
die een oorlog mee-
maakte, weet hoe 
belangrijk het is om 
zich veilig te voe-
len, gerust, zonder 
de dreiging van een 
bom die op je huis 
kan vallen.

Het grote gelijk

Vandaag zijn er nog altijd diverse regio’s ter 
wereld waar men strijd levert, de verdeeld-
heid zit soms diep. Wie bereid is naar de 
andere te luisteren en wie focust op de ge-
meenschappelijke zaken in plaats van op de 
verschillen is al op goede weg. Helaas blijkt 
dit in realiteit niet zo evident, de bewind-
voerders regeren met harde hand. Jammer  
genoeg voor de mensen die daar wonen, 
want dat zijn altijd de slachtoffers. Terwijl 
ze niets liever willen dan gewoon hun leven 
leiden, hun kinderen veilig naar school laten 
gaan en werken om hun gezin te onder-

houden. Ze worden opgeroepen om mee 
te vechten en in het beste geval overleven 
ze het.  De slachtoffers zijn, zoals Willem 
Vermandere het zo mooi verwoordde in 
zijn lied 1000 Soldaten ‘altijd iemands vader, 
altijd iemands kind …’

Muziek verbindt

Hoe komt het dat wat in die onlustgebieden 
niet lukt, wel lukt met muziek? Hoeveel 
nationaliteiten spelen er mee in een orkest? 
Waarom kunnen bijvoorbeeld Israëlische 
en Palestijnse muzikanten wel samen 
musiceren? Is het dan echt waar wat ze 

zeggen, dat muziek 
de zeden verzacht? 
Misschien, maar ze 
werken wel allemaal 
samen naar één en 
hetzelfde doel. Hun 
boodschap brengen 
met muziek, op de 
mooist mogelijke 
manier met al hun 
gevoel en virtuosi-
teit die ze in zich 
hebben. Ongeacht 

hun achtergrond, religie, cultuur … allemaal 
onderdeel van een groter geheel.

Verbeter de wereld

Het is een cliché dat zegt : ‘verbeter de 
wereld, begin bij jezelf ’. Het lijkt zo een-
voudig, maar wat er ook gebeurt, we hebben 
zo snel ons oordeel klaar. Een verhaal heeft 
altijd twee kanten. In plaats van direct een 
standpunt in te nemen, luister een keer naar 
wat de andere kant van het verhaal is en 
leg dan beide naast mekaar. Geef datzelfde 
verhaal aan 10 mensen, zij interpreteren dat 

ieder op zich anders, vanuit hun eigen ach-
tergrond, opvoeding, cultuur, ervaring … 
Hoeveel versies krijg je als ieder van ons zijn 
eigen interpretatie eraan geeft? Dus laten 
we eerst vegen voor eigen deur en zien wat 
we in onze directe omgeving kunnen be-
tekenen voor elkaar. Zeg eens goedendag 
tegen een passant, doe een boodschap voor 
een buur die ziek is of slecht te been of sla 
een praatje met iemand die weinig sociale 
contacten heeft. Voor die mensen maakt dat 
alvast een groot verschil. Beter een goede 
buur dan een verre vriend ...

Gezellig samen

Op 31 oktober vieren velen onder ons 
Halloween, met pompoenen voor de deur, 
spinnenwebben en verkleedpartijen, een ge-
bruik dat is overgewaaid uit Amerika. Ik 
ben eerder voorstander van ‘Thanksgiving’, 
dat gevierd wordt op de laatste donderdag 
van november met de traditionele kal-
koen. Dankbaar zijn voor het eten dat op 
de tafel staat, dankbaar voor de mensen 
om je heen, familie en vrienden. Die kal-
koen is groot genoeg om te delen met veel 
mensen, dat wel. Maar het belangrijkste is 
het samen-zijn. Mensen zoeken weer hun 
familie op die ze soms lang niet hebben 
gezien. Daar draait het om. Zeker nu, na 
het voorbije jaar is dit wat telt, mekaar op-
nieuw ontmoeten. Praat met mekaar, dat 
is de start van een goede verstandhouding, 
van vertrouwen en een veel betere oplossing 
dan de strijd aan te gaan.

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be - Foto: Treurend ou-
derpaar (Käthe Kollwitz) in Vladslo (B) (c)
Kristel Van Doorslaer
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Kantoor Schelle
Provinciale Steenweg 87
2627 Schelle

Kantoor Wilr� k
Kleinesteenweg 9
2610 Wilr� k

Kantoor Berchem
Grotesteenweg 152 
2600 Berchem

EERL� KE EN CORRECTE SCHATTING
ZONDER VERPLICHTINGEN

GRATIS

Plannen om te verhuizen of om te verhuren? 
Op zoek naar een andere woning?
Onze deur staat alt� d open voor een eerl� k gesprek.

Plannen om te verhuizen of om te verhuren? 
Op zoek naar een andere woning?
Onze deur staat alt� d open voor een eerl� k gesprek.
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De Tovenaar
- Colm Tóibín -

Colm Tóibín won niet voor niets verschillende literaire prijzen. Met romans als Brooklyn, De meester en Het huis van de namen bewijst hij 
keer op keer dat hij een meesterlijk schrijver is. Met De Tovenaar keert hij terug naar het format van De meester en vertelt hij het levens-
verhaal van een wereldbekende schrijver die zijn stempel op de literaire wereld drukte: Thomas Mann. Mann wordt alom beschouwd als 
een van de belangrijkste Duitse schrijvers uit de twintigste eeuw, maar achter de impressionante schrijver schuilde een getormenteerde 
man. De Tovenaar is het verhaal van de Manns, een complexe familie die te maken kreeg met de wereldoorlogen, en hun zoektocht naar 

vrijheid en veiligheid.

Als kind was Thomas Mann al een introverte 
jongen met een voorliefde voor poëzie, literatuur 
en muziek. In 1901 verscheen zijn eerste roman 
De Buddenbrooks, gevolgd door romans zoals De 
Toverberg, De Dood in Venetië, Doctor Faustus en 
Felix Krull. In 1929 won hij de Nobelprijs voor 
Literatuur, wat de start van een grootse 
literaire carrière betekende. Hij worstelde 
met zijn seksualiteit, maar trouwde toch 
met de rijke Katia Pringsheim, met wie 
hij zes kinderen kreeg. Tijdens WO I 
ontpopte hij zich - zoals vele Duitsers 
- tot een heuse patriot, die hoopte dat 
deze oorlog ervoor zou zorgen dat zijn 
geboorteland weer het Duitsland van 
weleer zou worden. Duitsland werd 
echter verscheurd door de kloof tus-
sen rechts en links, een verdeling die 
ook duidelijk merkbaar was in zijn familie. In de 
aanloop naar WO II begon hij zich af te vragen 
of zijn patriottisme wel gerechtvaardigd was en 
werd hij een nadrukkelijk tegenstander van het 
opkomende nationaalsocialisme en antisemitis-
me. Zijn vrouw en schoonfamilie hadden joodse 
roots, waardoor hij vluchtte naar Zwitserland en 
uiteindelijk naar Amerika verhuisde toen Hitler 
de oorlog verklaarde. Thomas vervulde tijdens WO 
II een prominente rol als antifascist door middel 
van lezingen en gepubliceerde brieven, en verwierf 
wereldwijd bekendheid als ‘de Duitser die de goede 
kant koos’.

Colm Tóibín baseerde De Tovenaar op Manns 
dagboeken die na zijn dood werden vrijgegeven 
en spendeerde jaren aan onderzoek. Hij creëerde 
hierdoor een heel intieme roman met een zekere 
afstandelijkheid waardoor je het gevoel hebt dat je 
Thomas niet helemaal kent. Op die manier blijft 
Thomas een mysterieuze, onaantastbare, intelli-
gente en waardige man, iets wat Tóibíns schrijfstijl 
perfect complimenteert. Hij zorgt voor een diep-
gaand inzicht in de complexe relatie tussen het 

innerlijke en publieke leven van Thomas, die ge-
teisterd werden door tragedie. Thomas Mann was 
een gesloten, gekwelde man met een rijk innerlijk 
leven en een voorliefde voor al het mooie dat de 
wereld te bieden heeft. Op de tonen van Mahler, 
Wagner en consoorten schreef Tóibín een prach-

tige, gelaagde roman waarin de politieke 
en persoonlijke onrust duidelijk voelbaar 
zijn. Sommigen zeggen dat het te veel 
als non-fictie aanvoelt, maar die mening 
volg ik niet. De afstandelijkheid zorgt 
er wel voor dat je iets minder een emo-
tionele band vormt met de personages, 
maar ze zijn zo perfect uitgewerkt, elk 
met hun uitgesproken karaktertrekken, 
dat het voor mij meer aanvoelt als histo-
rische fictie. Hier en daar leest de roman 
wat traag, maar het kan nu eenmaal niet 

altijd snel en opwindend zijn. We lezen tenslotte 
over een familie die meerdere keren zit te wach-
ten tot een oorlog uitbreekt, wat zorgt voor een 
afwachtende sfeer. Het neemt absoluut niet weg 
dat dit een fascinerende familie is met complexe 
relaties. Fantastisch ook om even in het hoofd van 
een gerenommeerde schrijver te kruipen en te leren 
hoe wereldbekende romans tot stand kwamen.

Met De Tovenaar geeft Colm Tóibín een opmerke-
lijk beeld over de Duitsers tijdens WO I en II. Het 
is enorm interessant om te leren over de aanloop 
naar de oorlogen en revoluties vanuit een Duits 
perspectief en alle politieke spelletjes die aan de 
oorsprong lagen. Zulke materie kan soms droog 
of saai zijn, maar Tóibín vond een manier om dit 
toch lyrisch te brengen. De Tovenaar toont ook 
perfect aan dat we de Duitsers niet allemaal over 
dezelfde kam mogen scheren, dat de meesten ge-
woon mensen zoals jij en ik waren die slachtoffers 
werden van iets waarover ze geen controle hadden. 
Net zoals in de rest van Europa stierven Duitsers 
in bomaanslagen en concentratiekampen en sloe-
gen ze de vlucht op, op zoek naar veiligheid als 

staatlozen. En zoals in elke oorlog zijn er voor- en 
tegenstanders, die hun meningen lieten kleuren 
door propaganda. Thomas Mann is daarvan een 
goed voorbeeld; hij liet zich beïnvloeden door de 
mening van kennissen, maar begon voor zichzelf te 
denken na beide kanten te horen en liet uiteindelijk 
zijn conservatieve standpunten varen om zich tot 
een waar humanist te ontpoppen.

Als jij - zoals ik - iemand bent die boeken uitkiest 
aan de hand van seizoenen en gebeurtenissen en 
even wil stilstaan bij de oorlog en Wapenstilstand, 
geef De tovenaar dan zeker een kans. Het boek 
biedt je een ander perspectief op gebeurtenissen die 
al uitvoerig besproken werden in literatuur en film. 
En wanneer je de soldaten en burgers herdenkt op 
Wapenstilstand, sta dan misschien ook even stil bij 
de Duitse burgers die hun leven lieten.
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Hamnet
- Maggie O’Farrell -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 • Kim Jönsson

Hier jouw boekhandel, 
webshop, …
 promoten? 

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be

Hier jouw boekhandel, 
webshop ... promoten?

Contacteer ons via 
03 448 16 63 of 

info@mensenzijnmedia.be

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

• Kim Jönsson
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 afmeting 5 handwerken 10 nageslacht 11 plechtige gelofte 
12 waaghals 15 meubelstuk 17 vordering 18 beddengoed 

19 loofboom 20 middels 21 gebogen been 23 pl. in Duitsland 
25 doelverdediger 27 verenwissel 28 waterdier 29 epiloog 

32 geraamte 34 hertje 35 grote hoeveelheid 36 lichaamsdeel 
38 gezicht 39 vlezige vrucht 41 schone jongeling 

43 Oostenrijks componist 45 deel v.d. week 46 water in 
Utrecht 47 meisje 48 ouderwets

Verticaal
1 deel v.e. bureau 2 onvriendelijk 3 venijn 4 spijl 6 hereniging 
7 glorie 8 ingeving 9 reukorgaan 13 vanzelfsprekend 14 weg 

met bomen 15 loofboom 16 omnivoor 20 heester 
22 commando 24 tijdstip 26 geneesmiddel 30 ontwerp 31 op 
een keer 32 spraakorgaan 33 boomwol 36 karakter 37 trend 

39 Chinees voedsel 40 defect 42 grappenmaker 44 stoot

Win het boek 
‘Alsof de Weg ons zocht’
Alsof de Weg ons zocht is het verhaal van zuster Jeanne 
Devos. Haar nichtje Julie Hendrickx, lerares geschiede-
nis en godsdienst, vertelt over het immense levenswerk 
van de zuster in India. Daar nam ze het op voor de vele 
huisarbeiders die mede dankzij haar inzet, vandaag erkend 
zijn en werken betere omstandigheden.

Wil je kans maken op dit boek? 

Los dan snel de puzzel op en mail je oplossing voor 24 
november naar puzzel@mensenzijnmedia.be m.v.v. je 
naam en adresgegevens. Of vul de oplossing in op mzm.
nu/puzzel. 

De winnaars worden geloot op woensdag 24 novem-
ber 2021 en bekendgemaakt via mensenzijnmedia.be/
oplossing-puzzel. 

Veel puzzelplezier en misschien ben jij wel de gelukkige 
winnaar!
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Oorlogsgeschiedenis 
in en rond Krakau

Polen … onbekend en onbemind door velen, maar zeker de moeite waard om te ontdekken: prachtige natuur en boeiende, historische 
steden. Deze keer belicht ik graag Krakau en omgeving, bekend om de oorlogsgeschiedenis.

Hoewel ik aanvankelijk twijfelde om over Polen te schrijven, omdat het de mensenrechten schendt door o.a. de LGBTQIA+-rech-
ten niet te respecteren. Maar misschien moet ik dit nét wel onder de aandacht brengen. Want niet alleen Joden werden vervolgd 
en gruwelijk om het leven gebracht, ook homoseksuelen wachtte hetzelfde lot. Laten we leren uit de geschiedenis, opdat dit nooit 

meer gebeurt!

Krakau (Kraków) is zonder twijfel de 
mooiste (Unesco)stad in Polen en een van 
de weinige Poolse steden die nog authen-
tiek en ongeschonden uit WO II bewaard 
is  gebleven. Het Wawel-kasteel torent 
majestueus boven de rivier Wisła uit. Tot 
het begin van de 17de eeuw was dit 300 
jaar lang de verblijfplaats van de Poolse 

koningen. Het paleis met de koninklijke 
vertrekken, met een ongelooflijk rijke col-
lectie Vlaamse tapijten, de kathedraal en 
de graven getuigen hier nog van. Later 
kwam de stad in handen van de Habsbur-
gers. Middeleeuwse poorten en stadswallen 
omvatten een veelvoud aan kerken en bur-
gerlijke gebouwen, zoals het stadhuis en 
de gotische markthal Sukiennice. De oude 
stad is bijna volledig wandelgebied. Vanaf 
de Grote Markt, het grootste middeleeuwse 
stadsplein in de wereld, kan je de markthal, 
de gotische Mariakerk en de drukte op het 

plein bekijken. In de vroegere Joodse wijk 
Kazimierz keert na jaren de oude sfeer terug 
in de vele restaurantjes waarin Jiddische 
muziek weerklinkt. Aan de overkant van 
de rivier Wisła kan je de metaalfabriek van 
Schindler nog zien. Sommige fragmenten 
van de film Schindler’s List zijn ook in deze 
wijk opgenomen.

Interessante uitstappen buiten 
de stad voeren naar het beruchte 
concentratiekamp Auschwitz-Bir-
kenau en naar de ondergrondse 
zoutmijn Wieliczka.

Een bezoek aan Krakau is niet 
compleet zonder de twee heel ver-
schillende stukken werelderfgoed 
die in de buurt liggen: Birkenau en 
Auschwitz. Op 65 km van Krakau, 
de gruwelijkste vernietigingskam-
pen van de nazi’s, waar miljoenen 

Joden werden omgebracht in de 
gaskamers. Ze getuigen van de 
zwartste bladzijde in de geschie-
denis van de 20ste eeuw. Je wordt 
er geconfronteerd met de cynische 
efficiëntie en de gigantische gruwel 
waarmee de nazibeulen hun End-
lösung tot uitvoer brachten. Bezoek 
ook de Plaszów- werkkampen, in 
1942 door de nazi’s ingericht als 
werkkamp. De locatie was niet toe-
vallig gekozen: op dat moment lag 
er een Joodse begraafplaats.

De ondergrondse zoutmijn Wieliczka is 
een van de oudste zoutmijnen ter wereld. 
Het winnen van zout werd hier voor het 
eerst vermeld in 1044. De gangen van 
de mijn zijn in totaal 300 kilometer lang 
en hebben een diepte van 327 meter. De 
zoutmijn kwam voor op de allereerste We-
relderfgoedlijst ooit in 1978. Tussen 1989 
en 1998 stond ze ook op de lijst van be-
dreigd erfgoed, omdat de zoutsculpturen 
werden aangetast door vocht. Een groot 
conservatieprogramma heeft dit tij weten 
te keren. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd de zoutmijn door de Duitsers gebruikt 
als opslagplaats. In 1992 is de productie van 
zout stilgelegd, na een grote overstroming.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis 
#reisgerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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wilrijk
Gemzenstraat 37, Gelijkvloers appartement met 
zonnig terras en garage 
EPC: 366kWh/m² VP: €260.000

wilrijk
Pater Verbiststraat 35, Lichtrijk appartement op 
topligging!  
EPC: 252kWh/m² VP: €249.000

antwerpen
Cyriel Buyssestraat 86, Gerenoveerde woning 
met 4 slpks en zonnige tuin 
EPC: 532kWh/m² VP: €395.000

te
koop

te
koop

Plantin En Moretuslei 333, Ruim appartement 
met 3 slpk en terras met leuk uitzicht! 
EPC: 190kWh/m² VP: €209.000

borgerhout

te
koop

te
koop

berchem
Elisabethlaan 152, GEMEUBELD appartement te 
huur voor korte termijn te Berchem (Pulhof)! 
EPC: 199kWh/m² HP: €1.100

wijnegem
Turnhoutsebaan 373, Gelijkvloersappartement in 
centrum Wijnegem met garage 
EPC: 255kWh/m² HP: €865

antwerpen
Dijlestraat 4, Gelijkvloers appartement met cosy 
terras vlakbij Park Spoor Noord! 
EPC: 145kWh/m² HP: €650

kontich
Drabstraat 42, Totaal vernieuwde woning met 
tuin en mogelijks garagebox 
EPC: 134kWh/m² VP: €379.500

te
koop

berchem
Karmelietenstraat 83, 2-SLK appartement op 
toplocatie in Berchem! 
EPC: 181kWh/m² VP: €219.500

te
huur

te
huur

borsbeek
Karel Soetelaan 75, Recent gerenoveerd 2 
slaapkamerappartement op centrale locatie! 
EPC: 143kWh/m² HP: €825

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

    Topervaring! 
Zeer professioneel team dat 
zijn klanten volledig ontzorgt.

Review van Marc
via Trustpilot
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Het verschil tussen Health Mate®

en een ander merk?

HET VERSCHIL ZIT ‘M IN ONZE STRALINGS ELEMENTEN

Health Mate® is de enige infraroodsauna-fabrikant ter 
wereld die Tecoloy  stralings elementen gebruikt die 
op een golfl engte zitten van 6.340 nanometer. 
Deze golfl  engte is als het ware ‘gemaakt’ voor ons 
lichaam en heeft een  therapeutisch eff ect. De helende 
werking ver taalt zich in een afname van pijn aan de 
spieren, gewrichten of zelfs organen. De lange golf 
infrarood energie die dus enkel op deze manier in ons 
lichaam binnenkomt, stimuleert het im muun systeem, 
geeft impulsen aan het cel ver nieuwingsproces, biedt 
een heilzame onder steuning bij medische klachten en 
verbetert de bloed doorstroming. Dit zodat we sterk, 
gezond en energiek blijven. De goed kopere versies 
werken met minder waardige stralings elementen die 
géén langdurige gezond heids  voordelen opleveren. 
De warmte doet wel deugd, maar het eff ect is hetzelfde 
als een warm bad nemen.

3rd Party tested
Low EMF Certification

Heating benefits
NO other infrared sauna heaters create

Dual Micron: 2 infrared wavelenghts Certified 100% Non Toxic

UL Recognized heater

Highest watt density 
industry wide360 full circle heat

HET EFFECT ERVAN OP JE 
GEZONDHEID
Er zijn veel infraroodsauna’s op de 
markt, vaak ook goedkopere dan die 
van Health Mate®. Maar laat je niet 
misleiden. Niet alle infrarood straling 
heeft hetzelfde eff ect op je lichaam. 
Health Mate® is reeds 42 jaar markt-
leider en voor zovelen on mis baar 
geworden. We ge bruiken de beste 
materialen en technieken waar door 
we als enige fabrikant levenslange 
garantie kunnen bieden.

“Niet alle infrarood-
straling heeft hetzelfde 
eff ect op je lichaam.”

Kom gratis testen in een van onze gratis 
testruimtes en overtuig uzelf!

World Leader in the Infrared Sauna

Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Surf naar www.healthmate.be voor 
getuigenissen, heilzame toepassingen 
en  wetenschappelijke studies.(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood sauna wil gebruiken om medische redenen.

Bereid je voor 
op de winter
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

Bestel je Health Mate®

infrarood sauna in de maand 
november / december en 
krijg een welkomstgeschenk.

Profiteer 
nu van de 

wintercondities

Health Mate® shop Edegem
Oude Godstraat 103  |  2650 EDEGEM
tel.: 0477 51 17 53

info@healthmateshop-edegem.be
www.healthmateshop-edegem.be

spier- en  gewrichtspijnen

HealthMate_DePassant_november2021_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_DePassant_november2021_2pages_400x264mm.indd   2 19/10/21   08:1819/10/21   08:18
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Wapenstilstand moeten we 
jaarlijks blijven herdenken

Je moet soms iets missen om te weten wat je eraan hebt (gehad). Mijn grootouders hebben mij altijd gezegd dat er twee soorten mensen bestaan: zij 
die de oorlog hebben meegemaakt en de anderen. De huidige generatie kan zich niet of nauwelijks voorstellen wat een beperking van de vrijheid 
door oorlog betekent. Het is niet te vergelijken met de vrijheidsberoving die de corona-epidemie ons anderhalf jaar heeft opgelegd. De oorlogen 
die de vorige generaties in ons land hebben meegemaakt (1914-18 en 1940-45) duurden respectievelijk 4 en 5 jaar. De vijand was meedogenloos. 
Weerbarstigheid werd tijdens de Tweede Wereldoorlog beantwoord met gevangenisstraf of deportatie naar concentratiekampen - die uiteindelijk 

uitroeiingskampen werden. Alleen zij die de oorlog hebben meegemaakt, kunnen ten volle beseffen wat ‘vrede’ betekent.

Het is belangrijk om de Wapenstilstand van de 
Eerste Wereldoorlog op 11 november te blijven 
herdenken. Ook al weet de huidige generatie niet 
wat een echte wereldoorlog inhoudt, toch moe-
ten we dit jaarlijks onder de aandacht brengen 
om herhaling van deze 
gruwel te voorkomen. 
Vandaag zien we wat 
de gevolgen van oorlog 
zijn. In alle continenten 
zijn er mensen die de 
oorlog ontvluchten en 
elders hun geluk en een 
menswaardig bestaan 
zoeken. In sommige 
oorlogen is het zelfs niet meer mogelijk om op 
een redelijke manier te achterhalen hoe twisten 
ontstaan zijn en tot bloedvergieten hebben geleid.

Vrede is een kostbaar goed

Uit elk wetenschappelijk onderzoek blijk telkens 
weer dat haast iedereen vrede wil, een toestand van 
rust, van kalmte zonder achterdocht. En toch blijft 
op vele plekken op deze aarde vrede een onmoge-
lijkheid. Iedereen kijkt uit naar een samenleving in  
harmonie. Bijna alle psychologen zijn het erover 
eens dat geweld en oorlog bewijzen van zwakte 
en machtsmisbruik zijn.

Hoe komt het toch dat zoveel mensen oorlog en 
geweld nodig hebben om hun mening door te 
drukken? Je zou denken dat verstandige mensen 
rond een tafel plaatsnemen en na het aanhoren 
van alle argumenten van wrevel, het gezonde 
verstand laten zegevieren. Maar niet iedereen is 
blijkbaar in staat zijn/haar vooroordelen, overtui-
ging naast die van de gesprekspartners te leggen. 
Meestal ontstaat dan een compromis dat alle 
partijen gedeeltelijk gelijk geeft. Het is jarenlang 
een hooggewaardeerd Belgisch concept waarmee 

de politiek in ons land heeft leren te leven, ook 
al doet ze er vaak vele maanden over om tot dit 
besef te komen. Het wordt pas echt moeilijk als 
extreme godsdienstbeleving of andere fanatieke 
overtuigingen aan de basis van conflicten liggen. 

Het respect voor andere 
meningen is de voorbije 
jaren sterk afgenomen. 
De actualiteit van van-
daag bewijst dat vrede 
een kostbaar goed is en 
tegelijk een zeldzaam 
kruid.

Daarom blijft het be-
langrijk de vrede als een ideaal te koesteren. 
Daarom blijft het nuttig om jaarlijks ‘wapenstil-
stand’ te blijven herdenken.

Hoe kwam de wapenstilstand tot stand?

Op 11 november 1918 (ondertussen 103 jaar ge-
leden) om 5 uur ’s morgens werd de capitulatie 
van de Duitse troepen bevestigd in een treincoupé 
nabij Rethondes bij het bos van Compiègne. De 
Franse maarschalk Foch, twee Britse officieren en 
een Duitse delegatie ondertekenden de wapen-
stilstand die om 11 uur precies zou ingaan. Het 
rijtuig zou later (op 24 juni 1940), op bevel van 
Hitler, overgebracht worden naar Berlijn waar het 
eerst tentoongesteld werd voor de Brandenburger 
Poort. Een jaar later werd het rijtuig in brand ge-
stoken, waarschijnlijk door de SS die dit symbool 
van vrede associeerde met de Duitse nederlaag, 
een zwakte waaraan zij niet wilde herinnerd wor-
den. Vandaag staat een replica van de treincoupé 
in Rethondes als een blijvende herinnering. In 
ons land (net zoals in Frankrijk en Servië) is de 
herdenking van deze wapenstilstand een nationale 
feestdag, opdat we de wreedheid van de oorlog 
nooit zouden vergeten.

Als we de wapenstilstand herdenken, focussen 
we ons altijd op de Eerste Wereldoorlog, terwijl 
de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog nog 
erger waren voor een groter gebied. Nederland 
was bijvoorbeeld niet betrokken bij de Eerste 
Wereldoorlog, maar wel zeer intens bij de Tweede 
Wereldoorlog. De capitulatie van de Duitsers te-
genover de overmacht van de geallieerden vond 
plaats op 8 mei 1945. Nederland werd drie dagen 
eerder bevrijd - 5 mei wordt daar nog altijd ge-
vierd. In ons land wordt de bevrijding nog wel 
jaarlijks onder de aandacht gebracht, maar het is 
geen nationale feestdag. Sommige overheidsin-
stellingen en ministeries geven hun personeel een 
vrije dag, hoewel het geen verplichting is.

Het einde van de Tweede Wereldoorlog had grote 
gevolgen voor ons land: het moest nagenoeg vol-
ledig heropgebouwd worden. De economie kreeg 
opnieuw kansen met een sterk stijgende tewerk-
stelling als gevolg. Nooit eerder kwamen mensen 
zo snel aan een job als na de bevrijding. Ook al 
is het ondertussen 103 jaar na de wapenstilstand, 
we moeten dit blijven herdenken.

Stad Antwerpen is ook deze mening toegedaan. 
Zij stelt in het vooruitzicht dat tegen 2024 er-
gens in Antwerpen een herdenkingsmonument 
zal worden onthuld met daarop de naam van alle 
oorlogsslachtoffers.

• Freddy Michiels - Foto: Bij de bevrijding van Ant-
werpen werden overal vreugdetaferelen genoteerd, een 
toeloop die we vandaag alleen nog maar kennen als de 
Rode Duivels tijdens een Europees- of Wereldkampi-
oenschap voetbal de halve finale hebben bereikt. Op 
8 mei 1945 zag de Grote Markt in Antwerpen er zo 
uit nadat bekend gemaakt werd dat nazi-Duitsland 
zich overgegeven had. (© Archief stad Antwerpen)

g e w i k t  e n  g e w o g e n
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Pauwelslei 166 • 2930 Brasschaat • Tel 03 651 57 22
www.HERFIL.be

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

“Voor uw comfort en gezondheid kan u 
vanaf heden enkel terecht na afspraak”
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De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op 
zaterdag 20 november 2021 van 12u tot 18u en zondag 21 

november 2021 van 10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, 
edelstenen- en fossielenbeurs ‘INTERGEM 2021’, in het ‘Event 

Center’ van KINEPOLIS – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. 
Bereikbaar met tramlij n 6.

Iedereen die beroepshalve of als liefhebber met deze tak van de 
natuurwetenschappen te maken heeft, maar ook de toevallige 
bezoeker raakt ongetwij feld geboeid door die fascinerende wereld 
van mineralen, door die wonderbaarlij ke pracht aan kleuren en 

kristalvormen ... Ook juwelen met mineralen en fossielen 
schitteren in al hun pracht.

Men kan gratis zij n edelstenen op hun echtheid laten onder-
zoeken. Kinderen mogen zelf aan de slag bij  de demonstraties 
fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan 

de wedstrij d om een mooi mineraal te winnen. 
In het cafetaria zij n broodjes en drank verkrij gbaar.

Inkom 5€ per persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking.                                                 
Voor meer inlichtingen: Suzy Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 0496-14 65 03 of 

per e-mail: suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be - website: www.acam.be

                                        

De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op zaterdag 20 november 2021
van 12u tot 18u en zondag 21 november 2021 van 10u tot 17u30 haar Internationale 
mineralen-, edelstenen- en fossielenbeurs ‘INTERGEM 2021’, in het ‘Event Center’ van
KINEPOLIS – Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlijn 6.
Iedereen die beroepshalve of als liefhebber met deze tak van de natuurwetenschappen te 
maken heeft, maar ook de toevallige bezoeker raakt ongetwijfeld geboeid door die 
fascinerende wereld van mineralen, door die wonderbaarlijke pracht aan kleuren en 
kristalvormen...Ook juwelen met mineralen en fossielen schitteren in al hun pracht.
Men kan gratis zijn edelstenen op hun echtheid laten onderzoeken. Kinderen mogen zelf 
aan de slag bij de demonstraties fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis
deelnemen aan de wedstrijd om een mooi mineraal te winnen. In het cafetaria zijn broodjes 
en drank verkrijgbaar.
Inkom 5€ per persoon – kinderen tot 12 jaar gratis. Gratis parking.                                                                                                              
Voor meer inlichtingen: Suzy Hofmans, Tel.03/569 01 75 – GSM: 0496-14 65 03 of per e-
mail: suzy.hofmans@telenet.be - info@acam.be  website: www.acam.be

                                        

VOORUITZICHT BOUWT

HEMIXHEIDE WONINGEN

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

WEES SNEL VOOR 

DE LAATSTE MOOIE 

HEMIXHEIDE WONINGEN!

MAAK EEN AFSPRAAK OP

www.hemixheide.be 

of bel 03/260 95 60

www.hemixheide.be
verkoop@vooruitzicht.be
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Een bijzondere herdenkingsplek 
in Borsbeek: de Vlindertuin

De Vlindertuin is een idee van Bjorn en Dominique Van Laere en staat midden in het Geboortebos. Beschermd door de bomen 
die elk jaar geplant worden voor de Borsbeekse kinderen die in het vorige jaar zijn geboren. Grote, houten vlinders vormen er een 
kring en doen dienst als bankje of speeltuig. In de bomen hangen kleine vlindertjes met daarop berichtjes en lieve woordjes voor 

de overleden kindjes, broertjes of zusjes.

Dominique vertelt ons wat de Vlindertuin precies inhoudt.

Dominique, waarom de Vlindertuin? 

“In 2015 was ik zwanger van ons zoontje 
Kjell. Omdat hij een open schedeltje en 
ruggetje had, moesten we de zwangerschap 
afbreken. Onze hele wereld stortte in en 
we wisten geen blijf met ons verdriet. We 
hebben Kjell laten 
cremeren en zijn 
urne staat veilig bij 
ons. Toch misten we 
een herinnerings-
plekje. Op sociale 
media las ik dat veel 
lotgenoten kamp-
ten met datzelfde 
gevoel. 

Na lang piekeren, 
heb ik een e-mail 
gestuurd naar Dis 
(Van Berckelaar, 
burgemeester Borsbeek, red.) met de vraag 
of het mogelijk was om voor ouders zoals 

wij, zo een plekje te creëren. Een plaats 
waar je rust vindt, die open staat voor ver-
driet en zeker ook voor vreugde. En waar 
groot en klein naartoe kan gaan.”

Hoe kwamen jullie op het Geboortebos?

“Dis heeft contact 
opgenomen met het 
Kempens Landschap 
om te vragen of zo 
een plekje mogelijk 
was in Borsbeek. 
Het kwam met het 
voorstel om dat in 
het Geboortebos te 
integreren en met 
een ontwerp.”

Wat vinden jullie 
van het resultaat?

“Prachtig! We gaan er geregeld een kijkje 
nemen. De vlinderbanken zijn echt onze 

favoriet en ook die van onze kindjes. Ze 
weten welke boom we zelf hebben geplant 
- die hangt dan ook vol met boodschapjes 
voor ons eigen vlindertje. Onze dochter 
komt er tot rust. En mist ze haar broer-
tje? Dan wandelen we sowieso naar 
de Vlinderkring. Je kan er het hele jaar 
door naartoe. Zeker in de zomer is het 
er prachtig! Dan bloeien er volop bloe-
men. De vlinderkring is er trouwens voor 
iedereen! Niet alleen voor inwoners van 
Borsbeek. Al wie er nood aan heeft, is van 
harte welkom.”

Heb je zelf, in je familie- of vriendenkring 
een vlinderkindje dat je wil herdenken? Op 
het gemeentehuis van Borsbeek kan je de 
houten vlindertjes halen. Daarop kan je 
een boodschap schrijven voor jouw ‘vlin-
dertje’ en ophangen in een van de bomen.

• Marianne Moyson - Foto: © Filip Spoelders

Boven De Wolken: foto’s als warme herinnering
Als je als ouder je baby verliest - voor, 
tijdens of kort na de geboorte - stort 
je wereld in. Nog voor je de kans hebt 
gekregen om je kindje te leren kennen, 
moet je al afscheid nemen.

“Tegelijk ben je heel fier op jouw 
zoontje of dochtertje”, vertelt Sharon 
Geirnaert, zelf mama van sterrenkindje 
Nina en samen met Anneleen Fransen 
oprichtster van Boven De Wolken. “Je 

hebt nood aan iets tastbaars, je wil je 
kindje tonen aan familie en vrienden, 
als deel van je gezin.”

“De foto’s maken voor de ouders een 
groot verschil”, weet Anneleen die 
vroedvrouw en fotografe is. “De tast-
bare herinnering helpt hen in hun 
verwerkingsproces. Daarom helpen we 
sterrenouders door hen gratis een fo-
toreportage van hun overleden baby’tje 

aan te bieden. Met hart en ziel en met 
respect voor het gezin en het kindje.”
De ruim 300 vrijwilligers van Boven 
De Wolken fotografeerden al meer dan 
3500 sterrenkindjes. 3500 keer maakten 
zij voor gezinnen een verschil op een van 
de moeilijkste momenten in hun leven.
(Foto: © Boven De Wolken)

Meer informatie vind je op bovende-
wolken.be.
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

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

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

DE NIEUWE BOOST CX1
KRACHTIG, COMPACT EN FLEXIBEL

Sledestofzuiger zonder zak voor maximaal 
zuigvermogen in een compact ontwerp

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Nu vanaf

€ 289



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

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

Als ik op een begraafplaats kom, lees ik altijd de opschriften op de grafstenen. Sommige zijn ontroerend, sommige vermelden alleen 
naam en data. Bij een jong overleden persoon word ik automatisch een beetje triest. Bij mensen, die op hoge leeftijd gestorven zijn, 
gebeurt dat minder, maar toch raken de aanwezige stilte en de zwijgende stenen me ook dan meer dan ik soms wil laten blijken. Wie 

waren deze mensen, hoe leefden zij, zijn ze gelukkig geweest, wie mist hen, wie denkt nog aan hen ...?

Er is heel merkbaar een groot verschil 
in het onderhoud van de grafstenen. Op 
sommige prijken verse bloemen. Die wor-
den blijkbaar nog regelmatig bezocht door 
familieleden, die er een traan wegpinken, 
een gesprekje met de over-
ledene voeren of met een 
glimlach terugdenken aan 
de mooie herinneringen. 
Andere zien er afgetakeld, 
verwaarloosd en vergeten 
uit. Het lijkt of niemand 
ze nog bezoekt. Ik vraag 
me dan af of de overlede-
ne nog wel familieleden 
heeft, die aan hem of haar 
denken.

Grafstenen worden veel-
al met veel liefde voor de 
gestorvene uitgezocht. 
Ze blijven jaren staan als 
tastbare plek voor fami-
lieleden en vrienden. Daar 
komt echter een einde aan als het graf ge-
ruimd wordt. Het is dan aan de familie om 
te beslissen wat er met het grafmonument 
moet gebeuren. In een artikel daarover las ik 
het volgende ‘Wat doe je met de grafsteen? 
Moet je die thuis neerzetten in de tuin 
of op het balkon een plekje geven?’ Dat 
kwam me heel bizar over. Wie zou het in 
zijn hoofd halen om met die zware, moeilijk 
hanteerbare stenen te gaan sleuren? Ik zou 
denken dat de meeste mensen ervoor zou-
den kiezen om de steen niet mee te nemen 
en hem tot puin te laten verwerken.

Maar ... soms denk je verkeerd, want in 
lang vervlogen tijden was er toch iemand 
die de grafsteen meenam. Waarschijnlijk 
speelde de leeftijd van de jongen daarbij 
een rol. Die steen had immers het graf 

gesierd van een 13-jarige 
en niettegenstaande het 
maar een steen is, zal het 
toch een troost voor ie-
mand geweest zijn. Die 
grafsteen kwam dus echt 
op een terras terecht, 
op een terras in Bonsin, 
een dorp in de provincie 
Namen. Daar vond Bart 
Landeloos hem, toen hij 
zijn intrek in die woning 
nam. Ergens maakte het 
feit dat dit ‘knaapje’ daar 
zo was achtergelaten 
wat los bij Bart en kreeg 
dat monument een sen-
timentele waarde voor 
hem. Na het lezen van 

het opschrift, besloot hij meteen deze 
steen niet te verwijderen. Meer zelfs, hij 
maakte de belofte aan de jongen dat hij 
voor hem zou zorgen, dat hij hem altijd 
bij zich zou houden. ‘Jij wordt door nie-
mand meer in de steek gelaten!’ Dus, toen 
hij verhuisde naar Maffe, een ander dorp 
in Wallonië, nam hij de steen, niettegen-
staande het gewicht, met zich mee. En 
ook toen hij zich vestigde in Verlaine sur 
Ourthe, kreeg de steen van de jongen daar 
een plaatsje. Het is daar, tegen de gevel van 
het huis, naast het vakantiehuis ‘Le Vieux 

Tribunal’, waar wij vorig en ook dit jaar 
verbleven dat ik hem ontdekte.

AU PIED DE CETTE
TOMBE REPOSE LE
CORPS DE HENRI J

HOUYOUX DE BONSIN
DECEDE A MARCHE LE

1 DEC bre 1855
AGE DE 13 ANS

Ja, ook bij mij bracht het lezen van dit op-
schrift wat teweeg. Een jongen van dertien 
jaar, het leven moest voor hem nog begin-
nen. Wie was hij? Wie was zijn familie? 
Waaraan is hij gestorven? Ik ben direct 
beginnen te zoeken, maar heb het tot op 
heden nog niet kunnen achterhalen. Op 
internet heb ik enkele mensen met dezelf-
de naam gevonden, maar niemand van hen 
stierf in 1855.

Ondertussen opende Bart een ‘auberge’ 
waar hij woont en staat de grafsteen daar 
nu op het terras , waar hij regelmatig bezoek 
krijgt van klanten. Henri houdt onbewust 
de bezoekers gezelschap en zonder dat hij-
zelf of zijn familie het weten, wordt meer 
dan 150 jaar na zijn dood nog aan hem 
gedacht. Henri J Hoyoux, voor altijd 13 jaar, 
blijft in volkomen stilte, op de achtergrond 
van een kleurrijk terras vol leven, voor altijd 
aanwezig. Dankzij Bart.

P o r t r e t

• Annie Poelmans
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

P R I N TJ E C O N T E N T
S N E L  &  G E M A K K E L I J K

VERZORGD DRUKWERK NODIG?
BESTEL SNEL EN GEMAKKELIJK
VIA ONZE HANDIGE WEBSHOP.

W W W . P R I N T J E C O N T E N T . N U
nieuwe badkamers en keukens

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

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

W W W . W I N D I S T R I B U T I E . B E
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 rioleringen
Leveren en plaatsen van 
 septische- en regenwaterputten
Camera-inspecties

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

P R I N TJ E C O N T E N T
S N E L  &  G E M A K K E L I J K

VERZORGD DRUKWERK NODIG?
BESTEL SNEL EN GEMAKKELIJK
VIA ONZE HANDIGE WEBSHOP.

W W W . P R I N T J E C O N T E N T . N U
nieuwe badkamers en keukens

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

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

24 25



schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!
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B a n d  m e t  d e  b o n d

Ik kan zoveel van jou leren
Jij ziet, jij ziet wat ik niet zie.
Jij weet, jij weet wat ik niet weet.
Jij zoekt, jij vindt wat ik niet vond.
Jij bent anders door je jaren.
Jij bewandelt wegen waar ik nooit was.
Jij luistert en hoort een nieuwe melodie.
Jij viel en stond zo mooi op.
Jij bent anders door jouw ervaren.
Ik kijk naar jou.
Ik beluister jou.
Ik bewonder jou.
Ik kan zoveel van jou leren.

• September 2020

Wist je dat ...

Wist je dat ... Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 
100.000 gezinnen inspireert met haar maandelijkse spreu-
ken. Met uw steun kan Bond zonder Naam dit blijven doen 
en ook die mensen ondersteunen die weinig of geen kansen 

krijgen in onze samenleving. 
Elke gift maakt wel degelijk een verschil en is bovendien 

45% f iscaal aftrekbaar: online op www.bzn.be of op BE33 
5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur.



Carlo
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Carlo Demesmaeker is een levenslustige negen-
tiger. Samen met zijn echtgenote Mia woont 
hij op het Mortselse kasteeldomein Cantecroy. 
Bij het uitbreken van de oorlog woonde Carlo 
nabij het Ter Rivierenhof in Deurne.

“In mei 1940 was ik tien jaar”, vertelt 
Carlo, “een kind nog. Moeder trok samen 
met mijn grootmoeder, mijn zus Josée en 
mij naar Gent. Mijn vader was zeeman en 
voer op dat ogenblik langs de Azoren. Van 
hem hadden we geen nieuws. Met de trein 
van het Rode Kruis zijn we van Gent naar 
Oostende geraakt. Mijn grootmoeder had 
daar gediend bij de moeder van geschied-
schrijver en journalist Pierre Maes. Die was 
destijds heel bekend en zijn invloed reikte 
tot ver buiten de grenzen. We verbleven 
enkele dagen bij hem, en hij beloofde dat 
hij alles zou doen om ons te helpen.

De bedoeling was om naar Dieppe te varen. 
Het was al laat en we geraakten met moei-
te op de laatste maalboot. De onzekerheid 
was groot. Opeens zwenkte de boot en even 
vroegen we ons bang af of hij terugkeerde. 
Dan werd duidelijk dat we koers zetten 
richting Engeland. Na acht uur varen kwa-
men we aan in Folkestone. Daar zetten ook 
in WO I talloze vluchtelingen voet aan wal. 
We werden ondergebracht in Ilford Essex. 
Kort daarna trokken we naar Dagenham, 
waar sinds 1931 de Fordfabrieken geves-
tigd waren. Niet veel later verhuisden we 
naar Loughton. Mijn moeder en mijn zus 
verbleven er bij een oorlogsweduwe, mijn 
grootmoeder en ik enkele straten verderop. 
We hadden nauwelijks kleren en die dame 
had met ons te doen. “Come on”, zei ze, 
“let’s go shopping.”

Ze nam ons mee naar Stratford. Daar ging 
in de namiddag het luchtalarm af. Loeiende 

sirenes, hels kabaal van motoren, explosies 
… hele huizen stortten in. Geroep, gehuil, 
brandweer die uit alle macht probeerde te 
blussen: in een mum van tijd was het één 
grote chaos. “Run to te church”, hoorden we 
roepen. We schuilden een halve dag in de 
catacomben. De ravage was niet te overzien. 
Ik zie de beelden nog voor me. Met de bus 
reden we terug naar huis. Boven de stad 
hing een rode gloed, en alweer werd een 
nieuwe aanval ingezet.

De Duitsers wilden de Engelsen op de 
knieën krijgen met hun Blitz - bliksem 
- bombardementen. Alleen al tijdens de 
eerste maand kwamen bijna zesduizend 
mensen om en een veelvoud raakte zwaar-
gewond. Die aanvallen duurden tot in mei 
’41. We woonden niet ver van een lucht-
machtbasis. Honderden brede, zilveren 
ballonnen hingen aan touwen in de lucht 
en lichtten ’s nachts op in de zoeklichten, 
om vijandelijke vliegtuigen te hinderen. We 
sliepen in schuilkelders, maar wij, kinderen, 
ruilden overdag stukken van schrapnels die 
we vonden ...

In januari ‘41 liepen we door delen van 
het gebombardeerde Londen. Door een 
gat in een muur, tussen puinhopen, zag 
ik de zwaar beschadigde St. Paul’s Cathe-
dral. De situatie werd te gevaarlijk. Pierre 
Maes zorgde ervoor dat onze familie naar 
Cornwall werd geëvacueerd. Daar kwamen 

we terecht op een boerderij. Eigenlijk had 
ik daar the time of my life: van het drukke, 
gevaarlijke Londen naar het rustige plat-
teland. Ik leerde er de boerenstiel, met de 
tractor te rijden en koeien te melken. De 
oorlog leek zo ver weg. We zijn daar maan-
den gebleven zonder te weten waar mijn 
vader was. Via Pierre kwamen we te weten 
dat hij onderweg was naar Liverpool. Niet 
lang daarna waren we weer samen. Dan 
besef je wat geluk is!

Ik heb mijn kinderen meegenomen naar 
alle belangrijke herdenkingsplaatsen, in 
Normandië en elders. Telkens weende ik. 
Ik doe dat nog - en ik treur, omdat er hier in 
de scholen nauwelijks aandacht aan wordt 
besteed. Hopelijk komt daar nog verande-
ring in.”

Ook Esther Naschelski maakte als kind de oor-
log mee. Niet alleen de wereldbrand zelf, ook 
de naweeën ervan waren erg pakkend. Esther 
is een frêle, lieve dame en onthaalt ons in haar 
appartement in Mortsel. Ze vertelt hoe zij op 
het spoor kwam van haar familienaam en van 

haar ouders, die naar Auschwitz werden 
gedeporteerd. In 1942 woonde Esther in 
Mechelen, ze was toen 3 jaar.

“Ik woonde, samen met mijn zus 
Eva, in een kinderdagverblijf van 
de zusters Franciscanessen naast de 
Dossinkazerne”, herinnert Esther 
zich. “Die werd toen nog niet gebruikt 
voor jodentransport. Twee beelden uit 

die tijd komen me nog altijd voor de geest: 
één op het binnenplein met soldaten en een 
vrachtwagen, en één van een man op een 
stoel, terwijl ik aan het spelen was. Ik weet 
niet of dat mijn vader was. Mij is verteld 
dat de Duitsers me naar de zusters hebben 
gebracht.

Getuigen van de 
Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog heeft onuitwisbare littekens achtergelaten. We luisterden naar drie mensen uit de regio die de oorlog 
meemaakten. Drie verhalen om stil van te worden.

Een kind ondergaat. Wát je hebt 
ondergaan en de tragedie ervan, 
besef je pas later.
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In het dagverblijf is een vrouw ons, laat 
in de oorlog al, komen halen. Ze heette 
Fernande Henrard en nam ons mee naar 
haar huis in Schaarbeek. Ze had 18 Joodse 
kindjes aangenomen. Toch was ze tegen de 
Joden, ze lachte ons uit en was bang van 
ons. Henrard was fanatiek katholiek en pro-
beerde ons weg te houden van onze roots. 
We mochten niet praten, moesten zwijgen 
of bidden. Vier kinderen hield ze bij zich, 
de andere stuurde ze naar kostscholen.

In de loop der jaren heb ik in dertien pen-
sionaten gezeten. In sommige werd ik met 
de zweep geslagen, in andere in een hok 
gestopt ‘als straf ’, al begreep ik niet waar-
om. Henrard had mijn zus elders geplaatst, 
omdat ze niet wilde dat we elkaar zagen. 
Een keer zijn we even samen geweest, in 
een kostschool in Namen …

Henrard heeft me nooit iets verteld over 
mijn Joodse afkomst. Ze had me een andere 
naam gegeven: Berthe Thomas. Ze liet me 
zelfs dopen en tegelijkertijd mijn communie 
doen. Toch wist ik dat mijn moeder Jood-
se was, omdat de kinderen op school me 
soms uitscholden voor ‘vuile Jood’. Mede 
door die andere naam, en omdat ik mijn 
geschiedenis niet kende, vond de Joodse 
gemeenschap na de oorlog geen spoor van 
mijn broer, mijn zus of mijzelf. Mijn broer 
zag ik pas in 1961 terug. Hij werd opgevoed 
in een gezin in Wallonië.

Ik was een heel gesloten, droevig meisje. 
Als Henrard boos werd, zei ze dat mijn 
moeder gek was geworden. Tot in 2005 
geloofde ik dat. Over mijn vader sprak 
ze nooit. Ik draag nu nog altijd de naam 
van mijn moeder. Dat ik Joods ben, ben ik 
trouwens op een bizarre manier te weten 
gekomen. Op een dag gingen we met de 
meisjes van de kostschool wandelen in het 
Brusselse Josaphatpark. We speelden met 
een bal en een van de kinderen riep mijn 
naam: ‘Naschelski!’ Een man die langsliep 
had dat gehoord. De bal rolde naar hem, hij 
stopte hem met zijn voet en zei: ‘Jij bent een 
Jood!’ Geschrokken liep ik naar de zuster, 
die zei: ‘Dat zal je leren om Jood te zijn!’ Die 

man was maar een voorbijganger, toch was 
het tekenend voor de rest van mijn leven.

Na de oorlog heette ik Berthe Naschelski. 
Op mijn eenentwintigste ging ik toch op 
zoek naar mijn moeder. Bij de Joodse ge-
meenschap kon ik inlichtingen inwinnen, 
maar dan moest ik wel lid worden. Ik zei 
dat ik gedoopt was, en door mijn opvoe-
ding ook bang was van Joden. Ze vertelden 
me dat mijn moeder naar Buchenwald was 
gedeporteerd. Tot in 2005 leefde ik in die 
overtuiging. Toen nam Johannes Blum 
contact met mij op. Hij verzamelde gege-
vens over ondergedoken Joodse kinderen. 
65 jaar lang had ik gezwegen over vroeger, 
maar dankzij hem is alles opnieuw boven-
gekomen. Na twee gesprekken met Blum 
besliste ik om naar Vreemdelingenzaken in 
Brussel te gaan, en zelf verder te zoeken. Zo 
kwam ik mijn vader op het spoor.

Mijn moeder werd geboren in 1915 
en woonde lange tijd in Berlijn. Mijn 
zus kwam daar ter wereld, ik in Ant-
werpen. Mijn vader was een koopman 
uit Leipzig. Tijdens het interbellum 
werd hij gevangengenomen, maar 
kwam vrij met de hulp van een ad-
vocaat. Hij ontvluchtte de stad voor 
de Gestapo en belandde zo in België. 

In 1938 meldde de overheid dat ze wegens 
het politieke klimaat het land beter konden 
verlaten.  Mijn moeder had een verzoek-
schrift ingediend om toch te mogen blijven: 
ze had Eva van achttien maanden en was 
zwanger van mij. Tegen alle adviezen in, 
bleef ze. Dat werd haar fataal. Zodra mijn 
ouders opgepakt waren, brachten ze hen 
naar Breendonk. Vanaf het ogenblik dat we 
in de Dossinkazerne aankwamen, namen 
de zusters Franciscanessen Eva en mij op. 
Mijn ouders werden met het eerste trans-
port naar Auschwitz getransporteerd. Mijn 
vader heeft er nog drie maanden geleefd.”

Samen met professor Hans Grietens 
schreef Esther het relaas van haar zoek-
tocht in het boek ‘Achter de stilte’. Haar 
verhaal vertellen is voor Esther Naschelski 
een missie. Ze sensibiliseert nog altijd jon-
geren met voordrachten over de zinloosheid 
van oorlog, en over de gruwelijkheden in 
naam van een regime.

Van het beklijvende verhaal van Esther gaan 
we naar Maria Luyten. Zij is op 28 juli 1930 
in Edegem geboren. Vandaag woont zij in 
Mortsel. Maria -  of in één adem ‘Maria van 
Gusta van ‘t Coppéke en van Pier van Nelle-
ke’ - vertelt ons het verhaal van haar vader.

“In 1940 was ik 10 jaar. Mijn vader, Flor 
Luyten, wist dat hij zou opgeroepen wor-
den. Nog voor de mobilisatie kregen de 
dienstplichtigen al een uniform dat ze mee 
naar huis namen. In het begin kwam hij 
elke dag over en weer, we waren het bijna 
gewend. Tot politieman Charel Verhulst - 
‘Charel de garde’ - zijn bel luid liet schellen 
in de straten. Hij riep alle mannen op om 
zich naar de kazerne te begeven.

Mijn vader was er natuurlijk niet op ge-
brand om te vertrekken, maar hij had geen 
keuze. Hij haastte zich naar zijn eenheid op 
de Antwerpse Paardenmarkt  - dat was op 
10 mei, de dag waarop hij en mijn moeder 
10 jaar getrouwd waren. We konden niet 
vermoeden dat we hem lange tijd niet zou-
den terugzien.

Toen de Duitsers België binnentrokken, 
hadden we geen idee van wat er gebeur-
de. Stel je voor, mijn broertje vroeg zelfs of 
Hitler erbij was! Wat weet een kind? Mijn 
vader was met zijn fiets amper in Gent-
brugge geraakt. Hij werd er krijgsgevangen 
genomen en op de boot naar Linz an der 
Donau gezet. Daar kwam hij terecht in 
Stammlager of basiskamp Stalag 17b en 
moest hij werken in een luciferfabriek. We 
schreven hem brieven en prentbriefkaarten. 
We kregen geen antwoord … We waren 
doodongerust. Elke dag baden we dat hij 
naar huis zou komen. Ik had in huis een 
groot bord opgehangen en daarop geschre-
ven ‘Welkom thuis, lief vadertje!’ Hoop doet 
leven. Kijk, ik heb nog een nieuwjaarsbrief 
die ik stuurde naar mijn vader. Die heeft 
hij kennelijk ontvangen op 1 februari 1941.

Op een dag werd op het rolluik geklopt. 
We schrokken, dachten aan alles, behalve 
dat mijn vader plots voor de deur zou staan. 
Maar hij was het! Kaalgeschoren, maar niet 
vermagerd en ze hadden hem niet geslagen. 
De emotie was onbeschrijflijk.

Mijn laatste herinnering aan de oorlog, is 
de Bevrijding. Toen heb ik Churchill op de 
Antwerpse Meir zien aankomen in een jeep. 
Een massa volk, uitgelaten dansend door de 
straten. En dan was het voorbij. Al is het 
voor sommigen nooit meer overgegaan.”

We bedanken Carlo, Esther en Maria heel 
hartelijk voor hun getuigenis. Hun boodschap 
is unaniem: dit mag nooit vergeten worden!

36 is Eva geworden. Ze pleegde 
zelfmoord, het verleden woog te 
zwaar.

• Roland Bergeys - Foto’s: © Wilfried Deferme
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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

• Eén van de mysteries in het leven: waarom vragen mensen in 
een wachtzaal of de lege stoel naast jou bezet is?
Sam Ewing

• Een reis van 1000 mijl eindigt met een laatste stap.
Michael van Peel

• Thuis is waar je alles mag zeggen wat je wil, omdat er toch 
niemand naar je luistert.
Joe Moore

• -Mijn vrouw heeft een ongelooflijk geheugen.
-Echt?
-Ja, ze vergeet nooit iets.
Eric Morecambe & Ernie Wise

• In mei dit jaar heb ik een pitbull gekocht. In juni heb ik me 
een kunstarm aangeschaft.
Mark Morfey

• Kleefband is de beste vriend van de babysitter.
Mark Morfey

• In veel gevallen is het gevaarlijkste deel van een auto de idioot 
aan het stuurwiel.
Joe Moore

• Vloeibare diëten: poeder gemengd met water dat precies 
smaakt naar poeder dat gemengd is met water.
Art Buchwald

• Ik leende een vriend tienduizend dollar voor plastische chi-
rurgie en nu weet ik niet hoe hij eruitziet.
Emo Philips

• De eerste keer dat we de liefde bedreven, vroeg ik haar: “Ben 
ik de eerste man met wie je naar bed ging?” Ze antwoordde: 
“Mogelijk, je komt me bekend voor.”
Ronnie Bullard

• Ik ben zo verward als een baby in een topless bar.
Lee Daniel Quinn

• Een reis van duizend mijl begint met een gebroken veilig-
heidsriem en een lekke band.
Terry Marchal

• De enige luxe die ik naar een verlaten eiland zou meenemen 
is een televisietoestel dat niet werkt.
Robert Mark

PRATENDE HOND 
TE KOOP
Een man is aan het rondrijden in de bossen en ineens ziet hij een 
bord voor een vervallen boerderij met de tekst: Pratende hond 
te koop. De man gaat naar de voordeur en belt aan. De eigenaar 
doet open en zegt dat de hond in de achtertuin ligt. De man loopt 
de achtertuin in en ziet een labrador in het gras liggen. “Praat 
jij?”, vraagt de man. “Dat klopt”, zegt de hond. Nadat de man is 
bijgekomen van de schrik vraagt hij: “Wat is je verhaal?”

De labrador kijkt hem aan en zegt: “Nou, ik kwam er op jonge 
leeftijd al achter dat ik kon praten. Ik wilde de overheid helpen, 
dus ik ben bij de inlichtingendiensten gegaan. In korte tijd werd 
ik van het ene naar het andere land gevlogen, zittend in kamers 
met spionnen en wereldleiders, aangezien niemand rekening 
hield met een hond die hen zat af te luisteren. Ik was 1 van de 
waardevolste spionnen in de 8 jaar dat ik er zat, maar het heen 
en weer gevlieg sloopte me en ik wist dat ik er ook niet jonger op 
zou worden, dus ik besloot het rustiger aan te doen. Ik nam een 
baan op een luchthaven als undercover beveiligingsagent, zoe-
kend naar verdachte figuren en meeluisterend naar gesprekken. 
Ik heb daar heel veel grote drugstransacties weten te stoppen en 
smokkelwaar tegengehouden. Hiermee heb ik ook meerdere me-
dailles verdiend. Daarna ben ik getrouwd, heb een aantal pupjes 
gekregen en nu ben ik gewoon met pensioen.”

De man is met stomheid geslagen. Hij gaat terug naar de eige-
naar en vraagt hem wat hij voor de hond wil. “Tien euro”, zegt de 
eigenaar. “Tien euro?! Deze hond is geweldig! Waarom verkoop 
je hem zo goedkoop?”, roept de man verbaasd. “Omdat hij zwaar 
uit z’n nek lult. Hij is nog nooit de tuin uit geweest!”

Uit ‘de bevrijding van Sollidee’, 1968
‘Ik wilde maar dat we minder bevrijd werden. 

Alle huisjes gaan kapot.’

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht
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IN DE DUINHALM  

 
 
 

 

 

van 19 NOVEMBER t/m 19 DECEMBER 2021  
 
 

03 324 52 42        www.ewt.be  
 
 
 
 
 

EWT-Theater 
             Hertstraat  2    2100  Deurne-Antwerpen 

IN DE DUINHALM   
 

van vrijdag 19 Nov t/m zondag 19 Dec 2021 
 

extra voorstelling op maandag 13 Dec om 20u15 
 

auteur en regie Jeroen MAES 

 
 

In De Haan opent de nieuwe Bed & Breakfast ‘In De Duinhalm’ 
waar Ronny en Fabienne zich klaarmaken om de vele gasten 
te ontvangen. Eigenlijk is er maar één reservatie maar toch is 
Ronny vastbesloten om er een groot succes van te maken, 
terwijl Fabienne zich meer wil toeleggen op de ‘Feng Shui’    
van de ruimte. Als er onverwachts een recensente opdaagt        
van een belangrijke toeristische website, schakelt Ronny     
hun poetsvrouw Krista in om een betere indruk te maken.         
Maar of dat nu wel zo verstandig is… 
 

Zet de Eindejaarsfeesten alvast schaterend in                                   
met deze dolle komedie van Jeroen Maes! 

. 
Linda DE RIDDER, Chris MATHIEU, Gerdy SWENNEN             

Door VAN BOECKEL en Marc VERBRUGGEN                                             
 
 
 

Op vertoon van deze advertentie krijgt U op zaterdagavond                                                  
1 extra gratis ticket per betaald ticket. 
Reservatie verplicht op 03 324 52 42 

In onze webshop vind je allerlei gadgets die geluk en verbondenheid uitstralen. 
Bovendien kan je er donaties vanaf 5 euro registreren. 

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

Alle inkomsten van de shop ondersteunen de werking van Mensen zijn Media en dragen zo bij 
aan interessante magazines met waardevolle inhoud. 

mensenzijnmedia.be/winkel

Ken je onze webshop al? Neem een kijkje op mensenzijnmedia.be/winkel!

# g e l u k k i g v e r b o n d e n  # m e n s e n z i j n m e e r

Steun ons
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Arttilia - Programma 
november 2021
03 november 2021 t/m 07 november 2021: 
LOCKDOWN EMOTIONS
CHISTIAN MARTIN - schilderkunst

10 november 2021 t/m 14 november 2021: 
LICHT IS LUXE - HILDE VOSSEN 
schilderkunst/mixed media

17 november 2021 t/m 28 november 2021: 
VIER HET LEVEN MET PAPIER! - AN BRULOOT 
papierkunst

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 

Komedie van Neil Simon
KONTICH – Op 19, 20, 21, 26 en 27 november, telkens om 20.00 
uur krijgen we in zaal ‘De Vleugel’ aan de Edegemsesteenweg 116a 
een heerlijke komedie geserveerd van Neil Simon . Het verhaal gaat 
over vriendinnen die elke vrijdagavond bij elkaar komen om Triviant 
te spelen. Tejatergroep Black-Out brengt dit stuk met de elegantie 
die we van hen kennen.        FM

Info en reserveren: 03 455 77 74

Winterrevue
ANTWERPEN – Vanaf 3 december brengt Stany Crets in 
Theater Elckerlyc opnieuw zijn Winterrevue. Wie van revue, 
humor en mooie muziek houdt, zal de avond van zijn leven hebben. 
Stany Crets kan ook deze keer rekenen op de medewerking van 
Ingeborg. Ze wordt geflankeerd door artiesten als Patrick Onzea 
en … Nina Derwael (Helle Vanderheyden), Miss België (Ann 
Van den Broeck), Soeur Sourire (Britt Van der Borght), Peter 
Paul Rubens (Dirk Van Vooren). Het orkest staat onder leiding 
van Eric Melaerts.          FM 

Tickets: 070 691 002 

Z.K.H. Prins Laurent viert mee 20-
jarig jubileum Stomaclub Boechout
Wat een grote eer was het voor stomaclub Boechout om Prins 
Laurent te mogen verwelkomen op het jubileumfeest 20 jaar 
bestaan.

Zijne Koninklijke Hoogheid was ook in 2018 aanwezig bij de 
nieuwjaarreceptie - de Monseigneur weet de werking van de ver-
eniging te waarderen. Zo was Prins Laurent ook mee in 2019 naar 
SAl in Lier waar stomaclub Boechout met verschillende vrijwilli-
gers al jaren aanwezig is voor de dag van de stomazorg ‘Leven met 
stoma’. Voorzitter Eddy Meerbergen bedankte de prins in naam 
van ALLE aanwezige leden en sympathisanten om opnieuw bij 
ons te willen zijn.

Prins Laurent nam plaats tussen de leden en genoot mee van het 
jachthoornconcert van groep Waldo uit Itegem, mooi, mooi, mooi. 
Na het concert nam de prins nog tijd om met enkele leden te praten 
die hij nog herkende van zijn vorige bezoek, hij was geïnteresseerd 
in hun gezondheid en in die van hun familie.

“Als we met mijn aanwezigheid stoma meer bespreekbaar kunnen 
maken, maak ik er graag tijd voor”, aldus de prins. Ook zei hij veel 
respect te hebben voor wat de vereniging doet voor stomadragers, 
een lotgenotengroep kan veel steun bieden. Lotgenoten begrijpen 
beter dan wie ook wat het is om te leven met een stoma.

Er werd nog gezellig nagepraat, iedereen droeg de prins een warm 
hart toe en wuifde hem uit. Tot een volgende keer?

De leden konden nu met de benen onder tafel voor het feestelijke 
diner in Kasteel-restaurant Fruithof, daarna was er een optreden 
van Chris & Chris ‘Lachen is gezond’.

Een memorabele avond voor alle aanwezigen!
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KOOPT
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BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 03 485 58 92 - 03 475 94 27 - 0477 284 807 - 0476 903 329

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN met hoogtewerker, verhak-
selen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te Wilrijk – tel.  
0470 03 75 16.                                                                         (10-1)

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                 (8-10)
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Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

p e r s o n e e l

i m m o

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

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

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

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

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

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

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

• GEZELSCHAPSHEER VOOR DAMES. Discretie verzekerd. Bel op gsm:  
0497 67 28 28.                                                                         (10-11)

c o n t a c t e n

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

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

• SAMEN ZINGEN IS FIJN! Het Don Boscokoor zoekt ZANGERS. 
Repetitie: dinsdag 20u - 22.15u, Salesianenlaan 1a - 2660 Hoboken. 
Kom eens langs om de sfeer op te snuiven ... Gewoon dóen! Of bel:  
0478 320 543.                                                                        (10-11)

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, verwijderen van hagen en terug 
aanplanten. Beste prijs – tel. 0470 61 06 45.                              (10-1)

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

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

• Ik bezit remork-kipper en kan naar stort gaan alsook ALLE tuinwerk 
- eigen gerief - gsm: 0497 890 694.

• Te koop: ruime lichte bel-etage 190m2, 4 slpkrs, douche en bad, grote tuin.  
Verbouwd 2014, EPC B, mobiscore 8.6, Mortsel. 0491 35 77 50.

• Hallo, ik ben op zoek naar een volledig te renoveren of af te breken 
woning. Bent u van plan uw woning te verkopen of kent u iemand? Tel:  
0486 57 24 54.

• GEZOCHT: inpakker – m/v – ma- of woensdag flexijob & chauffeur  
rijbewijs c flexijob 1-2 d per week – goede conditie + beetje kennis NL –  
03 455 28 70 – Boechout.

a l l e r l e i
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Today I kill you
HOBOKEN – Van 21 tot 27 november, telkens om 20.00 uur, 
brengt het Toneelhuis een bijzonder theaterstuk naar de Blikfabriek 
aan de Krugerstraat 232. Het verhaal gaat over moeder en zoon op 
weg met de auto. Ze hebben een hevige discussie. Ze houden halt 
op een parking om het uit te praten en dat duurt de hele voorstelling. 
Boeiend en meeslepend ...         FM

Toegang: 19 euro

Frédéric Chopin en George Sand
WILRIJK – Op zondag 7 november om 11 uur worden we uit-
genodigd kennis te maken met de wereld van Frédérick Chopin 
en George Sand in cc De Kern. Antje De Boeck duikt voor ons 
in briefwisseling, gedachten en dagboekfragmenten en brengt het 
verhaal van George Sand (artiestennaam van Amantine Dupin) en 
haar relatie met de componist Frédéric Chopin tot leven. Thomas 
Boodts vertolkt aan de piano werken van deze romantische compo-
nist. Merkwaardig: hij speelt op een Pleyel-vleugelpiano uit 1846, 
gelijkaardig aan Chopins laatste instrument.      FM 

Toegang: 12 euro bij de kassa en 10 euro in voorverkoop

Vanessa Broes praat met Chris De 
Stoop
WILRIJK – Chris De Stoop is een Vlaamse auteur en journalist 
bij het weekblad Knack. In zijn eerste boek (Ze zijn zo lief meneer, 
1992) beschreef hij als eerste de internationale vrouwenhandel van 
binnenuit. Dat veroorzaakte grote beroering in België en leidde 
o.a. tot de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. 
Nadien schreef hij nog andere spraakmakende boeken. Vanessa 
Broes gaat in gesprek met Chris De Stoop op donderdag 18 no-
vember om 20.15 uur in de Openbare Bibliotheek aan de Bist.  FM

Toegang: 7 euro

Bedankt, zorgsector
SPORTPALEIS – Op vrijdag 19 en zaterdag 20 november vindt 
in het Sportpaleis de ‘Dankeditie voor de zorg’ van Night of the 
Proms plaats. Dit evenement is een grote dankjewel aan alle Vlaamse 
zorgmedewerkers en vrijwilligers voor hun enorme inzet tijdens de 
voorbije pandemie. Sportpaleis, Ziekenhuis Netwerk Antwerpen, 
GZA Ziekenhuizen en de Vlaamse Regering hebben hiervoor de 
handen in elkaar geslagen . Dit grote dankfeest wordt mogelijk ge-
maakt via crowdfunding door het grote publiek en sponsors.      FM

Tickets alleen voor zorgverleners

Proeft Boutique
ANTWERPEN – Op 11, 13 en 14 november vindt ‘Proeft Boutique’ 
plaats in de Waagnatie. Meer dan 50 overheerlijke gerechten staan ter 
beschikking voor maar 6 of 7,5 euro. Elke dag krijgen de eerste 1500 
bezoekers een doosje gratis pralines van Neuhaus. Voor kinderen 
die na 2007 geboren zijn, is de toegang gratis.      FM

Tickets via www.proeft.be

Urban Trail Antwerp
ANTWERPEN – Op zondag 21 november vindt voor de achtste 
keer de Keytrade Bank Urban Trail plaats in Antwerpen. Deelnemers 
lopen dan langs verrassende locaties en door markante gebouwen, 
bijvoorbeeld dwars door het hoofdkwartier van DPG Media, aan 
het Mediaplein waar de kranten Het Laatste Nieuws en De Nieuwe 
Gazet en ook VTM gevestigd zijn.       FM

Info: www.sport.be/urbantrailseries 

Quiz Mondiale t.v.v. 11.11.11
BORSBEEK – Op zaterdag 13 november organiseert de 11-groep 
van Borsbeek de ‘Quiz Mondiale 2021’. Neem deel met je ploeg van 
4 tot max. 6 deelnemers en meet je kennis met gelijkgestemden. En 
vooral: geniet bij een hapje en een drankje van een gezellig avondje 
uit onder vrienden. De quiz vindt plaats in het Sint-Jozefinstituut. 
Deuren open om 19.30 uur, aanvang stipt om 20.00 uur. Inschrijven 
via borsbeek11@hotmail.com m.v.v. ploegnaam en samenstelling. 

Deelname 30 euro/ploeg 

Herdenking gesneuvelden wereld-
oorlogen
BORSBEEK - Op 11 november om 11.00 uur vindt bij het 
monument op het kerkhof de jaarlijkse bloemenhulde plaats ter 
nagedachtenis van de gesneuvelden van de beide wereldoorlogen.

Concert Argimina - 16de-eeuwse 
muziek
BORSBEEK – Op zondag 14 november om 15.00 uur neemt het 
trio Argimina je mee op een muzikale reis naar de grote hoven 
van Europa in de 16de eeuw. Nel Vanhee (zang), Nadia Bierinckx 
(fluiten) en Tom Van Eygen (luit) brengen een stemmig concert in 
de geklasseerde Sint-Jakobskerk. Na afloop van het concert ben je 
welkom op het Fair Café in de refter van de school naast de kerk. 
De opbrengst gaat naar 11.11.11. 

Toegang: 15 euro, uitsluitend in voorverkoop
Reserveer via concertborsbeek@gmail.com
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Week van de senior
HOBOKEN – In Hoboken wordt de week van de senior (15 tot 18 
november) gevierd met een reeks gratis optredens voor Hobokenaren 
die ouder zijn dan 55 jaar.
• Op maandag 15 november vanaf 14 uur brengen François Van 

den Broeck en zijn trio een selectie uit het American Songbook 
in zaal Moretus, Berkenrodelei 36.

• Op dinsdag 16 november om 14.30 uur treedt Micha Marah 
op in de feestzaal van het woonzorgcentrum Lichtenberg, 
Voorzorgstraat 1.

• Op woensdag 17 november vanaf 14 uur wordt muziek uit de 
jaren ’50 tot ’70 gebracht in Gildenhuis Moretusburg, Kapelstraat 
286.

• Op donderdag 18 november vanaf 14.30 uur wordt een Café 
Chantant à la Française gehouden in de feestzaal van woonzorg-
centrum Heydehof, Salesianenlaan 55.

Voor 55-plussers zijn deze optredens gratis.      FM

Dementie, je staat er niet alleen 
voor
HOBOKEN – Het theaterstuk ‘Dementie, je staat er niet allen voor’ 
van ART Verteltheater toont je de vele aspecten waarop je kan bot-
sen tijdens het ziekteproces dementie. Het leidt je door het labyrint 
van mogelijkheden om je daarin te ondersteunen. De fragmenten 
uit deze monoloog zijn gebaseerd op echte verhalen. Jazzmuziek 
en eigen muziek worden geïntegreerd in het stuk, omdat muziek 
zo belangrijk is bij deze ziekte. Het stuk vindt plaats op dinsdag 23 
november van 19.00 tot 21.00 uur in het Gravenhof. Toegang gratis, 
inschrijven verplicht        FM

De geschiedenis van het verzet
KONTICH – In Cultuurhuis Altenakapel (Antwerpsesteenweg 
79) brengt prof. dr. Bruno De Wever de geschiedenis van het verzet 
in België tijdens de Tweede Wereldoorlog op woensdag 10 no-
vember om 20.00 uur. De geschiedenis van het verzet is complex, 
divers en tegenstrijdig. De naoorlogse herinnering doet er vaak geen 
recht aan. Bruno De Wever (°1960) is hoogleraar aan de Vakgroep 
Geschiedenis van de UGent. Ook leidt hij als vakdidacticus leraars 
geschiedenis op. Bovendien is hij een boeiend verteller die de ver-
schillende vormen van verzet en de politieke en sociale achtergrond 
voortreffelijk weet te duiden.        FM

Toegang: 5 euro

Accoustic jazztrio
KONTICH – Op dinsdag 16 november om 20.00 uur brengt Steven 
Cassiers een ‘trip down memory lane’ in cultuurhuis Altenakapel aan 
de Antwerpsesteenweg 79. Steven Cassiers is een ervaren drummer 
die uitblinkt in muzikaliteit en intense interactie. Hij is in meerde-
re bands actief en wordt tijdens deze muzikale trip vergezeld door 
Ewout Pierreux (pianist) en Yannick Peeters (bas).     FM 

Toegang: 12 euro

Vastgoedprijzen blijven 
stijgen, ondanks (verwachte) 
economische terugval

Zullen de prijzen dalen of stijgen? Het is de 
vraag die veel mensen, die op zoek zijn naar 
een nieuwe woonst, bezighoudt. Wacht je 
beter met aankopen, of grijp je best je kans 
als je droomwoning voorbijkomt?

De grootbanken verwachten opnieuw dat de 
vastgoedprijzen zullen dalen. Toch blijft de 
terugval van de prijzen, die jaar op jaar wordt 

voorspeld, tot nu toe uit. In 2020 zorgde de coronapandemie (en 
de lockdowns) niet voor een prijsdaling, maar bleek het juist een 
stuwende factor die de prijzen naar recordhoogte deed stijgen. 
Voor 2021 werd opnieuw een prijsdaling voorspeld: volgens de 
banken zou de coronacrisis de woningmarkt met enige vertraging 
raken. Met name de toenemende werkloosheid en het vermin-
derde gezinsinkomen zouden leiden tot een neerwaartse druk op 
de vastgoedprijzen. Het tegenovergestelde bleek het geval te zijn.

Prijzen opnieuw gestegen

Ook nu blijkt die voorspelling ernaast te zitten. De notarisbarome-
ter laat zien dat, in de eerste 9 maanden van 2021, de prijzen nog 
altijd in de lift zitten. In Vlaanderen betaalden kopers gemiddeld 
4,8% meer voor een woonhuis en voor appartementen stegen de 
prijzen met 3,4% (ten opzichte van 2020).

Economen verwachten dat die stijging zich verder doorzet in de 
komende tijd, mede doordat lenen nog altijd goedkoop blijft door 
de lage rente. Ook blijft vastgoed als belegging een aantrekkelijke 
optie voor investeerders door het stabiele karakter.

Grote vraag blijft

Bovendien merken we, ook bij habicom, dat de vraag nog altijd 
groter is dan het aanbod. Vooral de vraag naar woningen met een 
tuin of appartementen met een mooi terras, is behoorlijk groter 
dan het aanbod. Wie dus zijn of haar droomwoning tegenkomt, 
gaat het best uit van zijn persoonlijke situatie en mogelijkheden 
en wacht beter niet af om over te gaan tot aankoop.

Marlien & Naranjo
habicom

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

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



38 39

HK TRAITEUR-CATERING
DAGELIJKS WARME MAALTJDEN AAN HUIS GELEVERD!

SOEPEN
Tomatensoep met balletjes of

Witloofsoep of
Pompoensoep

VOORGERECHTEN
Duo van wildpaté met aangepaste confi turen of

 Gerookte zalm op klassieke wijze of
Koninginnehapje of
Rundscarpaccio of

Duo kaas-garnaalkroketjes

HOOFDGERECHTEN
Stoverij van everzwijn, appeltje gevuld met 

veenbessen en gestoofd witloof of
Kalkoengebraad met groentenbouquet 

en champignon- of pepersaus of
Tongrolletjes met zalm en kreeftensaus

Aardappelgerecht naar keuze: 
kroketjes (6st/pp), gratin of pommes dûchesse

DESSERTS 
Kerststronk of

assortiment gebak of
panna cotta met bosvruchten

VEGETARISCH OP AANVRAAG

KOUD BUFFET MOGELIJK VANAF 8 PERSONEN

Bestellen mogelijk vanaf 1 persoon - Afhalen of op afspraak
Leveren aan huis € 5,00 - vanaf 4 personen gratis

KERST- & 
NIEUWJAARSMENU

KERST- & KERST- & 
NIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENUNIEUWJAARSMENU

KERST- & 
NIEUWJAARSMENU

2021
Stel zelf uw 4-gangenmenu samen vanaf €41,99 per persoon

HK TRAITEUR-CATERINGHK TRAITEUR-CATERINGHK TRAITEUR-CATERINGHK TRAITEUR-CATERINGHK TRAITEUR-CATERING
P. van den Eedenstraat • 2660 Hoboken (Antwerpen)

Bestellingen worden aangenomen tot 20 december 2021. 
MAANDAG tot vrijdag telefonisch bereikbaar van 10 tot 15u 

op 0496 87 43 67 of via mail hkcatering24@gmail.com

D E E L N E M E N D E 
L I N G E R I E Z A K E N :

L inger ie  F IËLA Kape ls t raa t  46 Hoboken 

www.l ingerie-f ie la.be

L inger ie  JABEAU S in t  Laureysp le in  17 Hove 

www.l ingerie jabeau.be

L inger ie  LADY-LOOK St r i jderss t raa t  10 Edegem  

www.lady-look.be

L inger ie  MARA Jozef  Reusens le i  58  Borsbeek 

www.l ingeriemara.be

L inger ie  MUSSENBURG Molenst raa t  21 Kontich 

www.l ingeriemussenburg.be

L inger ie  SVELTA Turnhoutsebaan 30 Deurne 

www.svelta.be
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N a @ p e n

1
8
2 Lowieke

De draadharige foxterriër is een natuurlijke jager, gefokt 
voor zijn moed en besluitvaardigheid. Hij weegt bijna 10 
kg, is ongeveer 40 cm groot, heeft een langwerpige snuit en 
hangoren. Zijn dichtbehaarde, golvende vachtstructuur is 
overheersend wit, met aftekeningen van zwart en geelbruin. 
Die Britse foxterriërs zijn snelle, alerte vossenjagers die met 
plezier hun baasjes tijdens de jacht vergezellen. Tot zover 
onze kennis over dit ras. Enigszins verwonderlijk voor ons, 
omdat we geen hondenliefhebbers zijn en nauwelijks een 
golden retriever van een boxer kunnen onderscheiden. De 
verklaring is: Lowieke.

Lowieke is de hond van onze sympathieke overburen. We 
leerden hem enkele jaren geleden kennen. Veel te laat. Onze 
toen vierjarige Andreas was een beetje bang voor honden. 
Liefde en vriendschap overwinnen echter angst en stilaan 
werd Lowieke een trouwe gezel, eerst tijdens wandelingen 
en daarna als huisgenoot. Op regelmatige uitleenbasis - na 
een sms’je - stak hij de straat over en werd deel van ons 
gezin. Kamerplanten en dieren zijn doorgaans niet aan ons 
besteed. We slagen er niet in de mooiste planten te laten 
bloeien en alle konijnen, kippen en hamsters werden na een 
tijd weer naar de eigenaar gebracht, omdat het niet klikte. 
Of ze stierven. Toch wil een kind een dier in huis. Een vaak 
irrationele wens. Het laatste idee van Pieter-Jan: een eend. 
“Schattig, want ze volgt je altijd. Vanaf de geboorte”. Zolang 
Lowieke er is, worden dergelijke plannen gedempt.

Afscheid doet pijn. Dat geldt voor het aangekondigde vertrek 
van Lowieke. Ingrijpende gebeurtenissen zoals zijn verhui-
zing doen ons nadenken over de essentie van dit leven, over 
wat en wie er is en niet meer is. Lowieke had als geliefde 

gast een plaats verworven in ons gezin. Zijn voorkeursplekjes 
in ons huis zullen weldra leeg zijn. Er leefde een warme 
concurrentie, om dé beste vriend van Lowieke te zijn. Hij 
was gul en zelfs vergevingsgezind op het moment dat hij een 
voetbal tegen de kop kreeg of er op zijn voet werd getrapt. 
Lowieke straalt rust uit. Geen zenuwachtig gedoe, maar zich 
bescheiden inpassen in die huiselijke sfeer. Werd het voor 
hem te druk - twee opgroeiende, drukke jongens die alles 
naar hun hand willen zetten - dan trok hij zich terug onder 
mijn bureau,  op zijn blauwe kussen of op het wollen tapijt 
met dezelfde kleur als zijn vacht.

De taferelen met honden van vrienden en familie tarten de 
verbeelding: de kleine monstertjes bijten alles kapot, blaffen, 
lopen tussen je benen en stoten vazen om. Onrust. Orde-
verstoring. Niet meer kunnen converseren. Niets is veilig. 
Lowieke representeerde een levenswijze: alles rustig bekijken, 
geduldig, volgzaam, enthousiast wanneer het verwacht wordt, 
niet storen. Probleemloos met Lowieke op reis, op bezoek 
bij oma, op restaurant. We zullen Lowieke uitzwaaien, die 
vermaledijde dag, dat de lieve buren hun laatste pendeltocht 
naar hun nieuwe appartement ondernemen. Lowieke zal 
kwispelen. Zijn baasjes stemden ermee in, dat hij af en toe 
op bezoek mag komen, misschien wel een weekend lang. Dan 
zal hij alles herkennen en zich meteen weer thuis voelen. We 
zullen hem knuffelen en verwennen. Telkens wordt van ons 
onderaan een spreekwoord of gezegde verwacht. We kozen 
niet voor: “ ‘t Moet al een ruige hond wezen, die twee nesten 
warm houden kan”. Het werd iets anders. We menen het.

• Marc van Riel

“My dog is my Valentine”

(Anonymous)
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V L I E G E N R A M E N  E N  - D E U R E N

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

HERFSTACT IE -10% AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 695.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 260.000

AARTSELAAR       E 695.000

AARTSELAAR E 670.000

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

Helenboslaan, goed onderhouden bel-eta-
ge (210m²) met aanpalende bouwgrond 
(420m²) in rustige buurt op wandelafstand 
van centrum, EPC: 516 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 eind 2022, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Kastanjelaan, rustig gelegen villa op 795m² 
met prachtig aangelegde zuidoosttuin in 
doodlopende straat, living met OH, eetkeu-
ken, polyvalente garage, 3 slpk, badk, 273 
kWh/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 71m² en 
94m², prijzen vanaf € 289.000, 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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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel!

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

December is traditioneel de maand van 
feesten en gezellig samenzijn met familie 

of vrienden. Het is de maand waarnaar het 
meeste wordt uitgekeken. De warme, 

winterse sfeer - ook al valt er geen sneeuw - 
heeft een positieve invloed op ons gemoed.

Wat betekent december voor jou? 
Welke herinneringen koester je? Is Kerstmis 
voor jou nog een religieus feest? Wat is het 
leukste cadeau dat je ooit kreeg? Met welk 

recept boek je altijd succes? Of ... welke was 
je grootste blunder?

We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Vertel 
het ons via redactie@mensenzijnmedia.be. 

De mooiste verhalen en anekdotes publiceren 
we op onze website.
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Dé referentie in verf, decoratie en aanverwante producten

Ruime belevingsruimte: behang, raamdecoratie, gordijnen, vloerbekleding, ...

Kleur- en interieuradvies

Voor vakman en particulier

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

Neerlandweg 5 [ 2610 Wilrijk [ 03 829 11 53 [ verf@janssensjanssens.be

Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u00 en zaterdag van 9u00 tot 12u00

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, 
raamdecoratie, gordijnen, vloerbekleding, … 

Meer dan 
65 jaar 
ervaring



N A J A A R S AC T I E S
VERLENGD T .E .M.  15/11

Boonen 
Mechelsesteenweg 476

2650 Edegem
03 230 19 55

www.boonenz onwer ing.be
Toonz aal  open

Week 13u30-18u00
(ges loten op woensdag)
Zaterdag 10u00-13u00

TERRASOVERKAPPINGEN
1000€ c a shba ck

RAAMDECORATIE
15% kor t ing

SCREENS
100€ kor t ing  pe r  s cr een

ZONNETENTEN
G ra t i s  mo to r  a ct i e

SCREENS  ZONNETENTEN TERRASOVERKAPPINGEN  ROLLUIKEN RAAMDECORATIE  OUTDOOR LIVING


