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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

3

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
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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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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

UITZONDERLIJK GEOPEND OP 
DO 23 EN 30
DECEMBER

B L U S H  =  N I E U W E  C O L L E C T I E  1 4 K T  G O U D  T E G E N  B E T A A L B A R E  P R I J Z E N

KOM NAAR DE WINKEL OF BESTEL ONLINE EN LAAT JE PAKJE LEVEREN AAN HUIS OF HAAL HET AF IN DE WINKEL
WWW.ANNIKDEMEY.BE

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
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Vakmensen in jouw regio

Gewikt en gewogen

Frank Focketyn en Sien Eggers 
geven nieuw leven aan 
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6fik blogt:
dialoog

20gelukkig
gezond

portret van een 
beestige vriendschap

10leven & welzijn:
pakjes en zakjes

December, de tijd van samen zijn. Psycholoog Lies Van Assche legt 
ons uit waarom social distancing ons zo zwaar valt. Ook schept ze 
klaarheid over de term ‘huidhonger’. 

Niet alleen mensen, ook dieren spelen een belangrijke rol in ons 
leven. Annie vertelt je over haar schrik voor honden en over haar 
beste vriend... de hond Gucci.

Kristel heeft het over de decemberfeesten. Die zijn niet voor ie-
dereen even vreugdevol. En ze vraagt zich af wat je iemand, naast 
een goede gezondheid, nog zoal kan wensen.

Zoek je nog cadeautjes? Denk dan zeker aan de ontwerpers, auteurs 
en andere creatievelingen in eigen land. Die zijn inventief, origineel 
en duurzaam. We geven je een paar ideetjes op de shoppingpagina.

Ik wens je alvast een heel fijne eindejaarsperiode. Tijd voor familie 
en vrienden, met warme mensen om je heen. En een goed begin 
van 2022!

#gelukkigverbonden

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg ons ook op  Mensen zijn Media en  Mensen zijn Media

fik blogt:
dialoog

gelukkig
gezond

portret van een 
beestige vriendschap

leven & welzijn:
pakjes en zakjes

Coverfoto: © Stefaan Van Brabandt
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6 dec Erwtensoep Gebakken kipfilet met champignonroomsaus, 
wortel en erwtjes en gebakken aardappeltjes

7 dec Tomaat- 
Paprikasoep 
met balletjes

Pasta putanesca met scampi, zuiderse 
groenten, feta en olijven 

8 dec Champignon-
roomsoep

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

9 dec Kervelsoep met 
balletjes

Varkensgebraad met tripelsausje, gebakken 
witloof en champignons met gratin

10 dec Pompoen-  
crèmesoep

Kabeljauwhaasje met graanmosterdsaus, 
gestoofde prei met citroen en peterseliepuree

11 dec Bloemkoolsoep Parelhoenfilet met vleesjus, gestoofd witloof en 
andijviepuree

13 dec Andalusische 
groentensoep

Varkenshaasje met peperroomsaus, groene 
boontjes, spek en krieltjes

14 dec Tomatensoep 
met balletjes

Vis van de dag met beurre blanc van 
Hoegaerden, knolselderblokjes en puree

15 dec Parmentiersoep 
en kruidenkaas

Gehaktballen met selder in tomatensaus en 
gekookte aardappel

16 dec Tomaat-
courgettesoep

Gebakken kipfilet met dragonsausje, 
snijboontjes, champignons en gratin

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.be

Maaltijdservice
Petrus Kok Aan Huis

Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07

€ 10,00

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

Passant dec21.indd   1Passant dec21.indd   1 16/11/2021   10:5516/11/2021   10:55

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 335.000 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

Lindelei, zéér goed onderhouden woning op 
110m² nabij het centrum met tuintje, gara-
ge, living, eetkeuken, terras, 3 slaapkamers, 
badkamer, EPC: 400 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 3 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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F I K  B L O G T

Dialoog

De Waarheid is een kostbaar Geschenk dat rust in de schoot van de Toekomst.

Fik Verbiest

Het jaar loopt ten einde en we bereiden ons voor om dit op 
een gezellige en feestelijke manier te vieren. Toch kan er de 
komende dagen heel wat gebeuren dat onze feestvreugde 
bederft. De evolutie van de statistieken, die kranten, radio en 
tv ons dagelijks voorschotelen, wijst alleszins in die richting.

Cijfers

Waar het aantal Covid-19-‘gevallen’ aanvanke-
lijk verwees naar ‘mensen die overleden door’, 
verschoof de betekenis geleidelijk naar ‘zieken 
door’ SarsCov-2. Ondertussen blijkt dat in 
de statistieken heel wat mensen werden op-
genomen die niet door, maar met Covid-19 
overleden. Momenteel zijn de dagelijkse cijfers 
‘positieve testen’, onafgezien of men echt last 
heeft van symptomen.

Focus

Onze virologen doen hun werk. Hun ambitie om besmet-
tingen te vermijden is lovenswaardig en perfect te begrijpen. 
Gezondheid en welbevinden reiken echter veel verder dan de 
afwezigheid van besmettingen. Hiermee rekening houden is 
niet de verantwoordelijkheid van onze virologen; net zo min 
als de gezondheid van onze economie of de mogelijkheid 
bieden om te genieten van sport of cultuur. Wiens verant-
woordelijkheid is dit dan wel en wordt ze opgenomen? En 
wat is de randschade van de overdreven focus op lichamelijke 
gezondheid bij het nemen van maatregelen?

Prik

Hoewel ondertussen enkele middelen hun degelijkheid be-
wijzen bij de behandeling van Covid-19, genieten ze weinig 
of geen aandacht in onze media. Ook het belang van een 
degelijk functionerend immuunsysteem komt nauwelijks aan 
bod. Laat staan dat men ons hierover dagelijks informeert, 

wat wel lukt met statistieken die angst scheppen. Terwijl 
net angst een bewezen negatieve impact heeft op onze im-
muniteit.

Polarisatie

Wat me het meeste verontrust, is de toenemende pola-
risatie rond vaccinatie. Onze gezondheidszorg staat 

zodanig onder druk dat zich niet laten vaccineren 
getuigt van een egoïstische en onverantwoorde-
lijke houding. Een legitiem argument, ware het 
niet dat zorgkundigen al decennialang strijd 
voeren voor meer middelen. Een strijd waarin 
ze roemloos ten onder gingen. Veel zorgkundi-
gen menen dat ze extra worden belast doordat 

het dossier belangrijker werd dan de patiënt. 
Bovendien zorgden besparingen in de sector voor 

minder i.p.v. meer middelen. Is er overbelasting of 
onderbezetting of beide? - zijn vragen die op zijn minst 

mogen worden gesteld.

Dialoog

Ware wetenschap is het gevolg van voortschrijdend inzicht. 
De motor van dit inzicht is de dialoog tussen wetenschappers 
met elk hun interpretatie van de feiten. In een tijd waarin 
macht en geld zich alsmaar meer concentreren, moeten we 
meer dan ooit opletten voor een eenzijdig verhaal. Daarom 
wens ik iedereen in 2022 de ruimte om te twijfelen en om 
op een respectvolle en open manier met elkaar te blijven 
communiceren. Alleen dat zal ons de weg wijzen naar het 
licht boven de stal of … aan het einde van de tunnel.

Fijne feestdagen en een gelukkig 2022!

• 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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Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

WAAROM ZOU IK 
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geconfronteerd met geluiden die al lang niet meer 
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
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dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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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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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
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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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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 
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
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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.
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
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F I K  B L O G T

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



Ok, december is koud, nat en donker. Maar 
december staat ook voor kaarslicht, dampende 
ovenschotels, cadeautjes én fl anellen lakens. 
Wist je trouwens dat dekbedovertrekken 
in allerlei sto� en bestaan? Elk met z’n 
eigenschappen en dus voor elk wat wils.
We zetten voor jou verschillende sto� en op 
een rijtje. 

Katoen: Katoen is allemans vriend, doordat 
katoen een ademende en vochtabsorberende 
stof is.. Katoen bestaat in heel veel soorten 
en kwaliteiten: informeer je dus goed. 

Percale: 100% katoen, maar gewerven met 
meer en fi jnere garen. Daardoor is het een 
stevige stof, die daarnaast ook soepel en 
zacht is. In tegenstelling tot satijn, glanst 
percale niet. Nog een extra’tje? Het is 
makkelijk in onderhoud. 

Linnen: Een geschenk van de natuur. Het 
heeft een natuurlijke ventilatie waardoor 
het in de zomer fris aanvoelt en in de winter 
warm. Linnen is daarnaast erg duurzaam. 
Er wordt heel wat minder water en energie 
gebruikt in het productieproces. En hoe vaker 
men linnen wast, hoe zachter en sterker de 
stof wordt. 

Jersey: Kortweg t-shirtstof. Heerlijk 
comfortabel en zacht. Deze stof voelt luchtig 
aan, winter of zomer.  

december
Flanellen Wat zegt de slaapadviseur?

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

Annelies, slaapadviseur bij Bedtime: “Kleren 
maken de man, maar de lakens maken het 
bed. Ook voor bedtextiel gaan we tot het 
uiterste. Heel het jaar door volgen we de 
trends en nieuwtjes in de textielwereld om 
de fi jnste en mooiste textielwaren aan te 
kunnen bieden. Dus kom langs en laat je 
inspireren en adviseren.”

Ontmoet NOMO. NOMO is een Belgisch merk 
in luxe bedlinnen. Oprichtsters Isabelle en 
Elke ontwerpen prachtige collecties waarbij 
duurzaamheid centraal staat. Zo worden alle 
sto� en in Europa bedrukt en geweven, kiezen ze 
voor kwaliteitsmaterialen en gaan ze voor tijdloos 
design. Ook deze winter vind je opnieuw prachtige 
fl anellen dekbedovertrekken in hun collectie. Kom 
ze ontdekken in onze winkels!

Sto en op een rij

Merk in de kijker: NOMO

NOMO Anna light grey

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Satijn: Satijn is geen materiaal maar een manier 
van weven. Doordat het garen heel erg dicht op 
elkaar wordt geweven, krijg je een soepele en 
glanzende stof. Satijn voelt zijdezacht en geeft 
daarom een luxueus gevoel. 

Flanel: De winterstof bij uitstek! Flanel is 100% 
katoen, alleen op een andere manier geweven. 
Door het bewerkingsproces voelt het superzacht 
en wollig aan. Daarenboven houdt het makkelijk 
warmte vast. Ideaal voor koukleumen! 

Beka - Bali

NOMO  Hazel Mustard

Wat denk je van een pakje vol slaapcomfort 
onder de kerstboom? Voor iemand anders, maar 
misschien ook gewoon lekker voor jezelf. Kom langs 
in de winkels van Bedtime en vind het dekbed dat 
het beste bij jou(w familie) past. Wij staan alvast 
paraat om je met raad en daad bij te staan.

NOMO  Sophia Luxe
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eigenschappen en dus voor elk wat wils.
We zetten voor jou verschillende sto� en op 
een rijtje. 

Katoen: Katoen is allemans vriend, doordat 
katoen een ademende en vochtabsorberende 
stof is.. Katoen bestaat in heel veel soorten 
en kwaliteiten: informeer je dus goed. 

Percale: 100% katoen, maar gewerven met 
meer en fi jnere garen. Daardoor is het een 
stevige stof, die daarnaast ook soepel en 
zacht is. In tegenstelling tot satijn, glanst 
percale niet. Nog een extra’tje? Het is 
makkelijk in onderhoud. 

Linnen: Een geschenk van de natuur. Het 
heeft een natuurlijke ventilatie waardoor 
het in de zomer fris aanvoelt en in de winter 
warm. Linnen is daarnaast erg duurzaam. 
Er wordt heel wat minder water en energie 
gebruikt in het productieproces. En hoe vaker 
men linnen wast, hoe zachter en sterker de 
stof wordt. 

Jersey: Kortweg t-shirtstof. Heerlijk 
comfortabel en zacht. Deze stof voelt luchtig 
aan, winter of zomer.  

december
Flanellen Wat zegt de slaapadviseur?

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

Annelies, slaapadviseur bij Bedtime: “Kleren 
maken de man, maar de lakens maken het 
bed. Ook voor bedtextiel gaan we tot het 
uiterste. Heel het jaar door volgen we de 
trends en nieuwtjes in de textielwereld om 
de fi jnste en mooiste textielwaren aan te 
kunnen bieden. Dus kom langs en laat je 
inspireren en adviseren.”

Ontmoet NOMO. NOMO is een Belgisch merk 
in luxe bedlinnen. Oprichtsters Isabelle en 
Elke ontwerpen prachtige collecties waarbij 
duurzaamheid centraal staat. Zo worden alle 
sto� en in Europa bedrukt en geweven, kiezen ze 
voor kwaliteitsmaterialen en gaan ze voor tijdloos 
design. Ook deze winter vind je opnieuw prachtige 
fl anellen dekbedovertrekken in hun collectie. Kom 
ze ontdekken in onze winkels!

Sto en op een rij

Merk in de kijker: NOMO

NOMO Anna light grey

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Satijn: Satijn is geen materiaal maar een manier 
van weven. Doordat het garen heel erg dicht op 
elkaar wordt geweven, krijg je een soepele en 
glanzende stof. Satijn voelt zijdezacht en geeft 
daarom een luxueus gevoel. 

Flanel: De winterstof bij uitstek! Flanel is 100% 
katoen, alleen op een andere manier geweven. 
Door het bewerkingsproces voelt het superzacht 
en wollig aan. Daarenboven houdt het makkelijk 
warmte vast. Ideaal voor koukleumen! 

Beka - Bali

NOMO  Hazel Mustard

Wat denk je van een pakje vol slaapcomfort 
onder de kerstboom? Voor iemand anders, maar 
misschien ook gewoon lekker voor jezelf. Kom langs 
in de winkels van Bedtime en vind het dekbed dat 
het beste bij jou(w familie) past. Wij staan alvast 
paraat om je met raad en daad bij te staan.

NOMO  Sophia Luxe
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Pakjes en zakjes
Aan de hoeveelheid reclame voor speelgoed en cadeaus die ons overspoelt, weten we dat het weer die tijd van het jaar is. December, een 
maand met veel pakjes en zakjes. Op 6 december komt sinterklaas langs en op 25 december vieren we Kerstmis. Tijd om er even bij stil 

te staan.

Sinterklaas kapoentje

Begin december stijgt de spanning bij de 
jongsten aanzienlijk, want sinterklaas is op 
komst! Voor vele kinderen betekent dit het 
krijgen van speelgoed en snoep, tenminste 
als ze hun schoentje zetten. Daarin zit een 
brief voor de sint en uiteraard vergeten we 
ook zijn paard niet, dus een suikerklontje 
of wortel bij het schoentje zodat hij zeker 
langskomt. Als je braaf bent geweest, dan 
ligt er ’s morgens zeker iets voor je klaar … 
Maar sinterklaas kan niet overal langskomen, 
helaas, bij sommige mensen is het minder 
evident. Ook al zouden ze dit graag willen, 
soms kan het gewoon niet.

Kerstboom

Na sinterklaas wordt bij kerstliefhebbers de 
kerstboom bovengehaald of aangekocht. Die 
blijft dan bijna een hele maand staan tot na 
Driekoningen. Ik herinner me van vroeger 
nog de geur van de verse kerstboom in huis, 
heerlijk! Sommigen onder ons vieren kerst-
avond, anderen kerstdag zelf. Dan zitten we 
met onze voeten onder tafel, te genieten 
van een heerlijke maaltijd in gezelschap van 
gezin of familie. Toen onze familie stilaan 
uitbreidde met de partner van broer en zus, 
werkten we voor het kopen van de pakjes 
met een verlanglijstje en trokken we uit een 
zakje de naam van 1 persoon uit onze familie. 
Zo beperkten we de uitgaven en had toch 
iedereen een cadeau van zijn lijstje. Ik hoor 
van mensen in mijn omgeving dat ze dat nog 
altijd zo doen. Hoe meer Kerstmis naderde, 
hoe meer pakjes er onder de boom lagen. De 
nieuwsgierigheid ging mee in stijgende lijn!

Niet voor iedereen

Maar wat met personen die geen familie meer 
hebben of waar de gezondheidstoestand het 

niet toelaat om bij mekaar te komen, die er 
dus alleen voorstaan? Voor hen is december 
geen leuke maand. In alle winkels, reclame-
blaadjes, op radio en tv, overal word je om de 
oren geslagen met Kerstmis, gezellig samen 
vieren met de familie. Ze worden met de neus 
op de feiten geduwd, dag na dag. Gelukkig 
bestaan er initiatieven die ook voor die men-
sen een oplossing bieden, door een activiteit 
of feestmaaltijd te voorzien en hen zo samen 
te brengen. Waar een wil is, is een weg. Je kan 
ook zelf het initiatief nemen. 
‘Nodig eens een eenzame uit’, 
die zin kan ik me nog herinne-
ren van toen ik klein was. Ieder 
mens heeft zijn verleden en zijn 
verhaal, wie weet leidt het tot 
een warme ontmoeting en is dit 
voor herhaling vatbaar.

Het echte feest

Achter al die pakjes en zakjes 
zit uiteindelijk de echte reden 
van het feest. Voor katholieken 
is dat de geboorte van Jezus. 
Ook andere godsdiensten vie-
ren rond deze periode hun 
‘lichtfeest’ of iets dat daarmee 
overeenstemt. Waar het om gaat, is dat we 
tijd maken en aandacht hebben voor mekaar. 
Dit is zo belangrijk, maar we hebben het zo 
druk en zo weinig tijd in de loop van het 
jaar. Uiteindelijk willen we samen vieren en 
hopen we op een beter jaar. Want dat is wat 
Nieuwjaar ons brengt: een nieuwe start, op-
nieuw beginnen met een propere lei. Daar 
horen bijna altijd goede voornemens bij. Wat 
wensen we iemand toe voor het nieuwe jaar?

Traditie

Bij Kerstmis horen kerstkaartjes, ouderwets 
of niet, ze hebben hun charme. De creatie-

velingen maken ze zelf of recycleren ze uit 
andere kaarten. Van sommige mensen krijg 
je een kaartje met alleen namen erop, van 
anderen een kaartje volgeschreven met wen-
sen. Wat is het belangrijkste dat je iemand 
kan toewensen? Een goede gezondheid blijkt 
een topper, want daarmee start alles. Als je 
gezond bent, kan je doen en laten wat je wil, 
bij wijze van spreken. Iemand die ziek is, kan 
je niets beters toewensen. Laten we het ook 
een beetje luchtig houden, met wat humor 

en relativeringsvermogen erbij. Misschien is 
het ook het moment om eens stil te staan 
bij je huidige situatie, je omgeving, je werk. 
Wat vind je goed, waarin wil je verandering 
brengen? Dan kan het nieuwe jaar ook een 
nieuw hoofdstuk worden in je leven. Ge-
raak je er zelf niet uit? Dan kan je terecht 
bij een loopbaancoach. Ik wens jullie alvast 
veel mooie, gezellige en warme momenten. 
Samen maken we er een geweldig nieuw jaar 
van!

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be 
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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.

Annelies Tans • regioverantwoordel� ke Wilr� k
annelies@immodelaet.be • 0473 73 13 40
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Waarom viel de ‘social distancing’ ons zo zwaar?

“Dat is simpel: omdat we allemaal heel graag worden gekoes-
terd en getroost. Iedereen is het erover eens dat een arm om 
de schouder van iemand die we kennen en vertrouwen, niet 
alleen een fysieke, maar ook een psychische nabijheid met 
zich kan meebrengen. Dit intieme gebaar bevestigt ons dat 
we bijzonder zijn, dat we een unieke betekenis hebben of van 
waarde zijn voor een ander. In sommige gevallen gaat aanra-
king gepaard met een seksuele aantrekkingskracht, maar dit is 
niet strikt noodzakelijk. Een aanraking brengt natuurlijk ook 
troost. Door onze opvoeding, onze opleiding of door bepaalde 
aandoeningen vinden we op cruciale momenten in het leven 
niet altijd de juiste woorden, maar het hartverwarmende en 
geruststellende effect van een arm om de schouder of een 
omhelzing kennen we allemaal.”

Worden we met huidhonger geboren?

“Ja, iedereen wordt geboren met een nood om zich te ‘hech-
ten’. Het ‘gehechtheidsysteem’ bij primaten werd voor het eerst 

Lies 
Van Assche

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

een held aan het woord. 

Tijdens de feestdagen zal het gespreksonderwerp aan tafel 
nog vaak de coronacrisis zijn. Een rode draad doorheen al 
die verhalen zal de moeilijkheid zijn die we allemaal er-
varen hebben doordat we gedwongen werden afstand van 
elkaar te houden, de zogenaamde ‘social distancing’. We 
waren het niet gewoon om minstens anderhalve meter uit 
elkaars buurt te moeten blijven. Mensen zijn nu eenmaal 
sociale dieren en elkaar aanraken is een primaire behoefte, 
net zoals eten, drinken en slapen. Tegenover ‘social dis-
tancing’ staat huidhonger. Psychologe Lies Van Assche, 
verbonden aan het Universitair Psychiatrisch Centrum 
van de KU Leuven, verklaart onze collectieve honger naar 

aanrakingen.

v l a a m s e  h e l d e n
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v l a a m s e  h e l d e n onderzocht in de jaren ’50 door gedragsbio-
loog Harry Harlow. Zijn onderzoek toonde 
aan dat primaten en dus ook mensen, al van 
bij de geboorte de nood voelen aan nabij-
heid en manieren hebben ontwikkeld 
om die nabijheid, troost en bescher-
ming te zoeken bij anderen. Wat is 
bijvoorbeeld het eerste wat we doen 
wanneer we geboren worden?”

Hevig huilen?

“Inderdaad en onze omgeving rea-
geert op dat gehuil door het bieden 
van hulp en nabijheid. Een baby wordt 
meteen vastgehouden, geknuffeld en 
getroost. Er wordt nagegaan of het 
kindje honger heeft of moe is. Harlow 
ontdekte echter via zijn experimenten 
op resusaapjes dat zorgdragers zoals 
moeders en vaders er niet alleen zijn  
voor de bevrediging van primaire behoef-
tes zoals voeding en slaap. Van zorgdragers 
verwachten we namelijk ook nabijheid, vei-
ligheid en bescherming.”

Dat ontdekte hij via onderzoek op jonge 
apen?

“Dat klopt. Enkele weken na de geboorte 
werden de aapjes bij hun moeder wegge-
haald. Ze kwamen in een kooi met twee 
kunstapen terecht. De ene kunstaap was 
gemaakt uit een zachte stof, de andere 

uit een hard en koud materiaal. Alleen de 
‘harde’ nepmoeder kon melk geven aan de 
kleine aapjes. Als een jonge primaat slechts 
toenadering zoekt om te overleven, dan lijkt 

het logisch dat deze meer aandacht besteedt 
aan de moederfiguur die melk kan geven.”

Inderdaad!

“Toch gaven alle aapjes de voorkeur aan 
de zachte moeder. Ze bleven meerdere 
uren per dag aan de zachte moederfiguur 
hangen en spendeerden slechts enkele mi-
nuten bij de harde moederfiguur. Warmte 
en nabijheid hebben met andere woorden 
meer belang dan we op het eerste gezicht 
zouden denken.”

Wat gebeurt er wanneer kinderen groter 
worden?

“Ook dan blijven gehechtheidsrelaties met 
ouders belangrijk. Kinderen mogen 
nog de meest fantastische partner 
ontmoeten, ze verliezen niet plots 
alle aandacht voor hun ouders wan-
neer ze het huis uitgaan. Er wordt 
contact gehouden en bij problemen 
keren volwassen kinderen vaak nog 
naar het ouderlijke huis terug. Om-
gekeerd gaan op een bepaald moment 
volwassen kinderen als een bron van 
veiligheid en troost beschouwd  wor-
den door hun ouders. De band blijft 
met andere woorden bestendigd 
gedurende de hele levensloop. Zelfs 
wanneer er sprake is van een onveilige 
hechting, zoals na verwaarlozing of 
mishandeling, zorgt die hechting er 

soms voor dat kinderen trouw blijven aan 
hun ouders.”

Verandert onze huidhonger doorheen ons 
leven?

“‘Honger’ naar nabijheid, intimiteit, veilig-
heid en troost blijft zoals gezegd aanwezig 
gedurende de hele levensloop. Als het 
heel specifiek gaat over fysiek intieme en 
‘erotische’ aanrakingen, dan weten we uit 
onderzoek dat die vorm van huidhonger 
blijft bestaan tot op hoge leeftijd en dit 

Iedereen is het erover eens dat een 
arm om de schouder van iemand die 
we kennen en vertrouwen, niet alleen 
een fysieke, maar ook een psychische 
nabijheid met zich kan meebrengen. 
Dit intieme gebaar bevestigt ons dat 
we bijzonder zijn, dat we een unieke 
betekenis hebben of van waarde zijn 

voor een ander.
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zowel bij mannen als bij vrouwen. Ge-
middeld genomen zal op elke leeftijd de 
interesse wel iets groter zijn bij een man. 
Door lichamelijke veranderingen kan het 
belang van de strikt coïtale seksuele activi-
teit wel verminderen. Meer aandacht voor 
het strelen van het naakte lichaam met als 
doel seksuele opwinding te stimuleren, kan 
deel uitmaken van een ‘seksuele creativiteit’ 
die noodzakelijk wordt wanneer het volle-
dig doorlopen van de seksuele cyclus niet 
meer evident is.”

Onze kwetsbaarheid beïnvloedt onze 
huidhonger?

“Ja, dat is zo. Bij kleine kinderen, maar 
zeker ook bij hulpbehoevende ouderen 
zien we een andere vorm van huidhonger 
die voortkomt uit dat grotere gevoel van 
kwetsbaarheid. Zij willen zich via aanra-
kingen veilig weten. Die twee vormen van 
huidhonger gaan uiteraard vaak samen. 
Hulpbehoevende ouderen zijn het dan wel 
gewoon om aangeraakt te worden bij de 
dagelijkse verzorging en dit kan een veilig 
gevoel geven, maar dit is veelal een louter 
instrumentele aanraking. Een rustgevende 
massage, een streling, kortom een aanraking 
die met meer zorg gebeurt en met meer 
aandacht voor de persoon blijft deugd 
doen.”

Ervaart de ene meer huidhonger dan de 
andere?

“Er zijn verschillen in temperament of 
opvoeding die ervoor zorgen dat sommige 

mensen gemiddeld genomen minder be-
hoefte hebben aan lichamelijke nabijheid 
en anderen net meer, en die zien we op elke 
leeftijd terugkomen. Dit verschil zie je goed 
wanneer je op een receptie bent. Sommi-
ge mensen nemen automatisch wat meer 
afstand, terwijl anderen nabij komen, een 
hand of een kus geven, een arm aanraken.”

Is er ook een generatieverschil?

“Zeker, er is een hele generatie van ouderen 
bij wie knuffelen of praten over de gevoe-
lens meestal geen belangrijk onderdeel was 
van de opvoeding. In diezelfde generatie 
werd ook bestraffend en beschuldigend 
omgegaan met seksuele gevoelens en ge-
drag wanneer die niet in het teken stonden 
van de voortplanting of kaderden in een 
‘huwelijksverband’. Het spreekt voor zich 
dat het tonen van affectie door aanraking, 
knuffelen, en dan zeker wanneer dit in het 
openbaar zou gebeuren, voor een aantal 
onder hen heel ongewoon en ongemakke-
lijk aanvoelt.”

Toch komen aanrakingen onze gezond-
heid ten goede?

“Onderzoek zou hebben aangetoond dat 
‘knuffelen’ en ‘seks hebben’ zorgen voor het 
vrijkomen van bepaalde stoffen in de her-
senen die ons een positief gevoel geven en 
die beschermend kunnen zijn tegen stress. 
Meer bepaald zou oxytocine geproduceerd 
worden. De aanwezigheid van oxytocine 
zorgt ervoor dat men meer ontspannen is, 
waardoor men zich makkelijker openstelt 

voor anderen. Zo kan er een gevoel van 
vertrouwen en verbondenheid ontstaan. 
Oxytocine heeft ook een gunstig effect op 
het lichaam. Het verlaagt de bloeddruk. 
Aanrakingen kunnen onze gezondheid 
dus ten goede komen via psychische weg, 
doordat we ons sterker voelen bij tegen-
slagen, en via lichamelijke weg, doordat 
de negatieve effecten van stress op het li-
chaam ingeperkt worden. Uiteraard geldt 
dit alleen voor gewenste aanrakingen.”

Kan onze huidhonger alleen gestild wor-
den door aanrakingen van mensen die we 
kennen?

“Het spreekt voor zich dat er een graad van 
vertrouwen dient te zijn wanneer mensen 
elkaar aanraken om uiting te geven aan 
affectie, intimiteit of erotische gevoelens. 
Knuffels en nabijheid kunnen trouwens 
ook geboden worden door dieren; er be-
staat veel onderzoek naar gehechtheid 
aan (huis)dieren. Die kunnen ook een 
belangrijke positie innemen ter preventie 
van eenzaamheid.”

Heeft onze individualistische en digitale 
maatschappij schuld aan het tekort aan 
lijfelijk contact?

“Het is niet duidelijk of individualisme 
per se gelijkstaat aan ‘minder lichamelijk 
contact hebben’. In een collectivistische 
maatschappij of cultuur kan evengoed de 
regel bestaan dat er in het openbaar geen 
aanrakingen kunnen gebeuren, of dat dit 
überhaupt niet kan privé en publiek, ten-

zij met een specifiek doel. Ik 
zou dus voorzichtig zijn met 
het verbinden van deze twee 
verschillende concepten. De 
digitalisering zal zeker wel 
bijgedragen hebben tot een 
vermindering van het aandeel 
‘echte’ contacten dat we  dage-
lijks hebben, en in die zin kan 
ze ook bijgedragen hebben tot 
een vermindering van het aan-
tal lijfelijke ontmoetingen, maar 
misschien leiden digitale con-
tacten dan ook weer tot reële 
ontmoetingen?”

• TV - Mensen zijn Media 
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WIN EEN ZOO ABONNEMENT

DANKZIJ DE COPRIMMO-SINT

Een jaar lang gratis naar ZOO Antwerpen en ZOO Planckendael!

Hoe kan je winnen? 
Breng een bezoekje aan ons kantoor in Mortsel 

(Grotenhof 13) en ontdek wat je moet doen!

5 kantoren in regio Antwerpen

0 3  4 4 9  4 9  7 7

Cato Oyen

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

Molenlei 293   I   2650 Edegem (over Kon. Ath. Mortsel)   I   03 449 13 22   I   www.hairlook.be

Kapsalon dames |  heren |  kinderen

10 jaar
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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®

Health Mate® shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
www.healthmateshoplier.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14 u-17 u 30.  
Zaterdag van 10-13 u.  Of op afspraak.
Gesloten op zondag, maandag, dinsdag en feestdagen. 
Vraag je Health Mate brochure telefonisch of per mail aan.

Health Mate® shop Edegem
Oude Godstraat 103  |  2650 EDEGEM
tel.: 0477 51 17 53
info@healthmateshop-edegem.be
www.healthmateshop-edegem.be

Bestel je Health Mate®

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

Profiteer 
nu van de 

wintercondities

HealthMate_Periodiekske_november2021_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_Periodiekske_november2021_2pages_400x264mm.indd   2 19/10/21   08:1719/10/21   08:17



16 17
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Cadeaus van 
Belgische bodem

Ben je nog op zoek naar originele cadeautjes voor de eindejaarsfeesten? 
We hebben voor jou toffe ideetjes van Belgische bodem verzameld. 

Verrassend, verfrissend en authentiek. Veel schenkplezier! 
En eh… je kunt ze ook schenken buiten de eindejaarsperiode .

I d e e tj e s  v o o r  o n d e r  d e  k e r s t b o o m

Kleistreken 
Als telg van steenbakkers weet Roland 
Bergeys waarover hij praat. Een boeiend 
boek met fascinerende en soms mysteri-
euze verhalen. Vertellingen waarin de een 
Roald Dahl herkent, en die de ander doen 
denken aan Oscar Wilde. Kleistreken is 
vanaf 7 december voor 19,50 euro te koop 
in de boekhandel. Wil je een gesigneerd 
exemplaar? Stuur Roland een mailtje op 

roland.bergeys@skynet.be.

Meer info vind je op kleistreken.be

HOHOHOOO… 
Césars kerstcadeau!

Het is weer zover… de gezelligste tijd van het jaar waarin iedereen elkaar 
graag verwent. César doet graag mee met zijn traditioneel jaarlijks kerst-

cadeau. Bij elke aankoop, en alle aangekochte cadeaus, kan je krassen. 
Check je kraslotje en wie weet wat win jij in de César loterij. Misschien 

komt er een extra Kerstgelukske jouw kant op! 

Prettige feestdagen van team César!

Gezond 
ondergoed?

Ja, dat bestaat! Lore Janssens - OH 
JAZ - ontwerpt slips en T-shirts 

van bamboe: ademend, ultrazacht en 
duurzaam.

www.ohyaz.com

Shoppers heb je 
nooit te veel

En een opschrift als ‘Brol d’Anvers’ of 
‘Grave kabas’ verhoogt je Antwerpse 

shoppingplezier met 100%. Nu 14,95 per 
stuk via von-b.be of bij Kabinet Unique, 

Oever 26 in Antwerpen.

Gevonden: 
de kerstkaarten die je zocht!

Een fantastisch box met 25 grappige wenskaarten van cartoonisten 
Arnoleon, Chrostin, Floor Denil, Frommelrommel en Niet Nu Laura € 

22,50 per box, te bestellen via nietnulaura.be

Ook verkrijgbaar: de origineelste kerstsweater van het moment. € 50
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Vernieuwd bedrijventerrein
WILRIJK – Twee en een half jaar werd er gewerkt aan het bedrij-
venterrein Terbekehof aan de A12. Dankzij de samenwerking van 
POM, HIW, Water-Link, Aquafin, ISVAG en stad Antwerpen/
district Wilrijk werd de veelbezochte site helemaal vernieuwd, klaar 
voor de toekomst. Geen problemen met wateroverlast meer dankzij 
de aanleg van gescheiden rioleringen en de aanleg van collectieve 
waterbuffers. Alle bedrijven zijn er nu ook aangesloten op een 
warmtenet, gevoed door de restwarmte van de afvalenergiecen-
trale van ISVAG. Dit warmtenet levert een klimaatwinst op van 
vermeden CO2-uitstoot goed voor 2200 voertuigen per dag.  FM

Au bois de son coeur
MORTSEL – Op vrijdag 10 december om 20.15 uur brengt de 
groep Brasserie Croquenotes in Kaleisdoscoop een hommage aan 
de Franse zanger Georges Brassens, die dit jaar 100 jaar zou ge-
worden zijn. Brasserie Croquenotes bestaat uit Kris Vandael, Tom 
Meeuws, Jo Vermeulen, Jan Moonen en Veerle Verhulst. Wat zij 
brengen, is echt muzikale klasse.        FM 

Info en reserveren: jo.vermeulen@online.be 

Ode aan Aretha Franklin
HOVE – Op 9 december om 20.25 uur kan je komen kennismaken 
met ‘Franklin’, een zevenkoppige band die de memorabele Queen 
of Soul viert in zaal Da Capo aan de Lintsesteenweg 1A. Drie 

Lint fonkelt
LINT – Op zaterdag 11 december houdt de gemeente haar jaar-
lijkse kerstmarkt van 15.00 tot 21.00 uur op het Kerkplein. Alle 
standplaatsen zijn al benomen. De kerstsfeer zal opnieuw indruk-
wekkend zijn, beloven de organisatoren.       FM

Info: 03 455 12 13  

De nonnen van Navarone
EDEGEM – Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 december 
brengt Theaterwerkgroep Aorta vzw in het Forttheater (Rogier Van 
Der Weydenstraat 10) ‘De nonnen van Navarone’, een hilarische 
komedie. De nonnenorde is niet langer tevreden met de huidige, 
comfortabele levenswijze en heeft heimwee naar de vergane glorie 
en uitstraling van vroeger. Ze besluit terug te keren naar de strenge 
regels van weleer. Dit heeft uiteraard allerhande consequenties 
voor henzelf én voor de paters waarmee ze in contact staan en die 
willens nillens mee moeten. Dat wordt een catastrofe ...         FM

Toegang: 10 euro - Reserveren via leo.van.tilborg@telenet.be 

onstuimige vrouwenstemmen en vier bezielde topmuzikanten bren-
gen ode aan het epische oeuvre van Aretha Franklin. Het resultaat 
is een show om van te smullen, vol gospel, blues en soul.           FM 

Tickets tegen 10 euro in voorverkoop (12 euro bij de kassa) 
Info en reserveren: 03 454 39 01 of cultuur@hove.be

gratis schatting
  met advies!
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De Vlaming is niet zo gezond 
als hij denkt

Onderzoek van Sciensano toonde aan dat een groot deel van de mensen met hoge bloedruk, te veel cholesterol, overgewicht of diabetes (= 
suikerziekte), zich daarvan niet eens bewust is. Het zijn ernstige aandoeningen die rechtstreeks leiden tot hartinfarcten of beroertes 
(‘attaques’ in de volksmond), toch zijn ze amper zichtbaar. Wij beschrijven enkele symptomen die een belletje moeten doen rinkelen 
voor een controle door de huisarts. Een hoge cholesterol of een te hoge bloeddruk geven geen symptomen, maar de gemeenschappe-
lijke boosdoener is vaak overgewicht. Daarom zouden mensen met overgewicht zich minstens een- of tweemaal per jaar moeten laten 

controleren bij de huisarts.

We spreken van overgewicht als de BMI (= 
Body Mass Index) van een persoon - gewicht 
gedeeld door de lengte in het kwadraat - 
hoger is dan 25. Zulke personen lopen grote 
kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte 
en andere aandoeningen. Helaas zitten veel 
mensen volgens Sciensano vandaag boven 
die 25.

Belangrijk is de plaats waar het overtollige 
vet is opgestapeld. Men heeft ‘appelmensen’ 
waar het vet zich in de buik bevindt (in de 
volksmond een ‘bierbuik’) en ‘peermensen’ 
waar het vet zich in en om de billen bevindt, 
wat meestal bij vrouwen het geval is (ze kla-
gen dan over te brede heupen). Vastgesteld 
werd dat ‘heupvet’ minder gevaarlijk is dan 
‘buikvet’, omdat dit laatste zich zo dicht bij 
de organen bevindt. Zelfs met een ‘normale’ 
BMI en veel buikvet heeft men een hoger 
risico op hartziekten en diabetes. Hoger dan 
30 is echte obesitas, wat zeer gevaarlijk is.

Als iemand moeite heeft met stappen en na 
50-100 meter moet stoppen omdat zijn kui-

ten te veel pijn doen, 
ligt dat meestal aan 
de venen of bloedva-
ten, zeker bij rokers 
en oudere mensen. 
Andere symptomen 
zijn vermoeide benen, 
enkelzwellingen, rus-
teloze benen en koude, 
bleke en gezwollen 
voeten. Mensen die 
zulke gewaarwordin-
gen voelen, kunnen 

best ook naar de dokter gaan, niet meteen 
naar de specialist, maar eerst naar de huisarts.

Mensen die merken dat ze bij inspannin-
gen pijn krijgen in de borststreek, pijn die 
aanvoelt als een zware druk of gewicht, of 
die een inspanning moeten staken omdat ze 
kortademig zijn of niet meer verder kunnen, 
maken best een afspraak bij de huisarts. Ook 
flauwvallen of hartkloppingen zijn indicato-
ren. De genoemde symptomen zijn ernstig en 
leiden tot regelmatige controles bij huisarts 
of cardioloog (= hartspecialist). Ik geef in dit 
verband het voorbeeld van een grasmaaier 
die zich op een bepaald moment kortademig 
voelt, even blijft staan en rondkijkt en dan 
weer verder doet, zonder te beseffen dat het 
om een symptoom gaat voor een potentieel 
hartinfarct of beroerte.

Personen die veel moeten plassen en daardoor 
ook veel dorst hebben, die onverklaarbaar ge-
wichtsverlies ondervinden, weinig energie 
voelen en opvallend terugkerende infecties 
constateren, zijn vaak ongemerkt op weg 

naar diabetes of suikerziekte. Een op twaalf 
Vlamingen lijdt aan diabetes en maar een op 
drie is zich daarvan bewust. Een verhoogde 
suikerspiegel in het bloed faciliteert de groei 
van microben met als gevolg meer infecties. 
Te meer omdat bij diabetici het immuunsys-
teem niet meer draait zoals het hoort.

Wie dergelijke symptomen gewaarwordt, 
moet op zijn gewicht en voeding letten, da-
gelijks bewegen en stoppen met roken.

Als mensen in hun familie een voorgeschie-
denis hebben van aandoeningen zoals hoge 
cholesterol, hoge bloeddruk, obesitas of dia-
betes – ook als het bijvoorbeeld maar om een 
tante gaat - is dat een goede reden om bij de 
huisarts de bloeddruk te laten controleren en 
een bloedtest te vragen. Moeilijk is dat niet: 
als men bij de dokter is voor iets anders, kan 
men snel vragen om ook de bloeddruk te 
meten. Een te hoge bloeddruk verhoogt het 
risico op een beroerte of hartinfarct. Een keer 
per jaar een grondige bloedscreening vanaf 
40-45 jaar is in principe voldoende, tenzij er 
problemen bijkomen.

In elk geval moet men ongeveer vanaf die 
leeftijd zijn persoonlijke levensstijl definitief 
aanpassen (als het nog niet vroeger gebeurd 
is): dagelijks bewegen, gezond eten (= groenten, 
fruit en vis), overgewicht tegengaan, minstens 
acht uur slapen en stresstoestanden vermijden.

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

• dr. apr. Paul Nijs



20 21

Alles voor afwerking binnen en buiten
Ruime toonzaal en voorraad
Voor vakman en particulier

Gespecialiseerd in afwerkingsmaterialen: 

verf, behang, raamdecoratie, vloerbekleding, 

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

Sterk in advies, technische kennis 

en een ruime voorraad

Dynamicalaan 21 • 2610 Wilrijk

03 877 99 97 • info.wilrijk@profshop.be

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

WWW.PROFSHOP.BE

Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILRIJK



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!

Circus Barones is op tournee met ... 
‘The Greatest Show’

Circus Barones brengt je een volledig nieuw, 
gevarieerd topprogramma met acrobaten uit 
Hongarije, Moldavië, Oostenrijk en Ecuador.

Uiteraard zijn ook de dieren opnieuw van de 
partij met o.a. de kamelen Balthasar, Caspar en 
Melchior, de acrobatische geitenfamilie en niet 
te vergeten de nieuwe en jongste artiesten Baby 
en Sheila, twee olijke hondjes die niet kunnen 
wachten om je hun kunstjes te tonen. Voor de 
nodige spanning zorgt zeker Leo Navez uit 
Ecuador, die het circus als het ware ‘op zijn kop 
zet’ door ondersteboven een wandeling door de 
nok van het circus te maken, zonder enige vei-
ligheidsvoorzieningen. Voor de vrolijke leidraad 
doorheen het programma zorgt ons clowns-
duo Patat en Patatina. Zoals je gewend bent 
bij Circus Barones wordt het hele programma 
ondersteund door prachtige choreografie, be-
lichting en muzikale omlijsting die je in een 
sprookjesachtige sfeer brengen. Een programma 
dat ongetwijfeld zowel jong als oud zal beko-
ren. De nodige investeringen en voorzieningen 
werden getroffen om onder coronaveilige om-
standigheden van het programma te genieten. 
Alle medewerkers van het circus staan ter be-
schikking bij aanvang van het programma om 
de nodige toelichtingen te verschaffen. Verdere 
informatie vind je op de Facebookpagina Circus 
Barones en op www.circusbarones.com. Ook 
voor de verkoop van tickets bij de kassa en ook 
voor onlineaankoop van tickets kun je terecht 
op die website!

De tent van Circus Barones is verwarmd!

Waar? 

Stad Antwerpen - Terrein tegenover Park Spoor 
Oost - gps: Noordersingel 5 2140 Borgerhout

Voorstellingen

Van woensdag 1 december 2021 t/m zondag 
16 januari 2022

December

Woensdag 1 dec. om 15 uur
Zaterdag 4 dec. om 15 en om 18 uur
Zondag 5 dec. om 11 en om 15 uur
Woensdag 8 dec. om 15 uur
Zaterdag 11 dec. om 15 en om 18 uur
Zondag 12 dec. om 11 en om 15 uur
Woensdag 15 dec. om 15 uur
Zaterdag 18 dec. om 15 en om 18 uur
Zondag 19 dec. om 11 en om 15 uur
Woensdag 22 dec. om 15 uur
Zaterdag 25 dec. om 11 en om 15 uur
Zondag 26 dec. om 11 en om 15 uur
Maandag 27 dec. om 15 uur
Dinsdag 28 dec. om 15 uur
Woensdag 29 dec. om 15 uur
Donderdag 30 dec. om 15 uur
Vrijdag 31 dec. om 15 uur

Januari

Zondag 2 jan. om 11 en om 15 uur
Maandag 3 jan. om 15 uur
Dinsdag 4 jan. om 15 uur

Woensdag 5 jan. om 15 uur
Donderdag 6 jan. om 15 uur
Vrijdag 7 jan. om 15 uur
Zaterdag 8 jan. om 15 en om 18 uur
Zondag 9 jan. om 11 en om 15 uur
Woensdag 12 jan. om 15 uur
Zaterdag 15 jan. om 15 en om 18 uur
Zondag 16 jan. om 11 en om 15 uur

 MAAK KANS 
OP ÉÉN VAN DE 10 

GRATIS DUOTICKETS 
VOOR ZATERDAG 
11.12 OM 18.00 UUR

Stuur een e-mail met je naam, je 
volledige adres en het codewoord 
De Passant naar circusbarones.

secretariaat7@gmail.com. 
Je wordt verwittigd als je bij de 

gelukkigen bent.
Je gratis duoticket ligt dan op 

11 december klaar bij de kassa.


OPGELET - Op hetzelfde woon-/ e-mailadres 

wordt maar 1 duoticket geschonken en de 
gelukkigen moeten zich ZEKER persoonlijk 

aanmelden en hun identiteitskaart en 
de ontvangen persoonlijke e-mail tonen.
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Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

WONING REPAIR

0477 63 79 86 - woningrepair@outlook.be

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

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

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

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

Waterafstotend maken van gevels / schilderen gevels en betonvloeren.

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

Uw elektricien in 
Antwerpen

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

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

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

WinDistributie bv
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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!

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
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Wie geeft of krijgt niet graag 
een cadeau?

Een cadeau hoeft niet duur te zijn. Het is voornamelijk het gebaar dat telt, het feit dat je aan iemand gedacht hebt. Elk geschenk is 
welkom al was het maar een bloemetje, een telefoontje of een kaartje. Om te weten welk geschenk het geschiktste is om te schenken, 
moet je de persoon aan wie je het geeft iets beter kennen. Een cadeau geven of krijgen? De meeste mensen worden er gelukkig van. 

Toch zijn er enkele etiquetteregels om in acht te nemen.

Met verjaardagen, jubilea of 
de eindejaarperiode komen de 
hoogdagen van de geschenken in 
zicht. Etiquettespecialist Kevin 
Stubbe geeft je tips waarmee je 
maar beter rekening houdt bij het 
geven van geschenken.

Waarom geven we een cadeau?

De meeste cadeaus zijn een ma-
nier om iemand te bedanken of 
te feliciteren, om te tonen dat je 
om iemand geeft, of dat je aan ie-
mand hebt gedacht. Hoe mooier een cadeau 
verpakt is, hoe beter het bij de ontvanger 
aankomt.

Het leukste cadeau is een ‘persoonlijk’ ge-
schenk waarmee je aantoont dat je aan de 
interesse van de persoon gedacht hebt. Het 
minst persoonlijk is een envelop met geld. 
Dat is alleen gepast als het om kleinkin-
deren gaat en de schenker de persoonlijke 
interesses van de kleinkinderen niet kent. 
Wordt er expliciet door de ontvanger om 
gevraagd? Dan is het natuurlijk een andere 
situatie. Het gebeurt vaker dat jubilarissen 
of  mensen die een speciale verjaardag vie-
ren, of bruid en bruidegom, een reis, een 
bijzonder hotel of een exclusieve horeca-
zaak uitkozen en dat vrienden of familie 
van de betrokkenen - niet de betrokkenen 
zelf - een rekeningnummer opgeven waarop 
een bijdrage kan worden gestort.

Cadeaubonnen mogen dan wel onpersoon-
lijk zijn, vaak komen ze tegemoet aan de 

wensen van de ontvanger. Het nadeel is wel 
dat de ontvanger precies weet hoeveel je 
hem/haar schenkt.

Welke geschenken komen het meeste 
voor?

Hoewel een geschenk afhankelijk is van de 
omstandigheden en van de personen aan 
wie je het geschenk wil geven, springen er 
toch enkele uit die het geschiktste zijn ...

• Dranken (wijn)
• Bad- en verzorgingsproducten
• Bloemen
• Boeken (uit de interessesfeer van de 

ontvanger)
• Theatertickets
• Pralines
• Horecacheques
• Kleding (T-shirts, polo’s)
• Gezelschapsspelen
• Consumptiebon voor een sterrenres-

taurant

• Uitnodiging om deel te nemen 
aan een uitstap

Wie een cadeau krijgt, gedraagt 
zich hoffelijk als hij/zij het ge-
schenk ook meteen en met (al 
dan niet gespeelde) verbazing 
opent. Als je een cadeau krijgt dat 
je minder waardeert, is het niet 
de bedoeling dat de schenker dit 
merkt. Er bestaan diplomatische 
manieren om toch je tevredenheid 
en dankbaarheid te tonen. Bedank 
de schenker voor het feit dat je een 

cadeau krijgt (‘Blij dat je aan mij gedacht 
hebt’) en niet om het cadeau zelf.

Welk geschenk wil je krijgen?

Het is verstandig als je in de aanloop van 
een geschenkenperiode signalen uitstuurt 
die je familie en vrienden op weg helpen om 
een geschenk te kiezen dat bij je past. Wie 
graag leest, mag dit rondbazuinen en liefst 
met vermelding van welke boeken je graag 
leest. Wie graag een glas van een bepaalde 
wijn of sterke drank lust, is niet opdringerig 
wanneer hij/zij tijdens een gesprek hier-
van melding maakt. Het zal de schenker 
op ideeën brengen.

Hoe beter je iemand kent, hoe geschikter 
het cadeau zal zijn dat je geeft.

• Freddy Michiels

g e w i k t  &  g e w o g e n



Vrijheid gaat natuurlijk ook altijd gepaard met 
een verpletterende verantwoordelijkheid, wat 
mensen soms beangstigt en waardoor ze liever 
leven ‘zoals men leeft’.
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Momenteel bereiden beide topacteurs 
zich samen met filosoof en theatermaker 
Stefaan Van Brabandt voor op een theater-
stuk waarin ze gestalte geven aan Jean-Paul 
Sartre en Simone de Beauvoir. Dit stuk 
is het vierde luik in een portretreeks van 
grote filosofen. Het is ongetwijfeld opnieuw 
boeiend en leerrijk én het geeft ons de gele-
genheid om te genieten van het veelzijdige 
acteertalent van Frank Focketyn en 
Sien Eggers. 

Ik heb enorm genoten van ‘Socrates’ 
en ‘Marx’ en zocht regisseur Stefaan 
Van Brabandt graag op voor een ge-
sprek over zijn volgende stuk in deze 
boeiende reeks. 

We kennen allemaal de acteurs van 
de stukken die jij regisseert, maar 
wie is Stefaan Van Brabandt en wan-
neer en waar werd hij gebeten door 
de microbe van het theater?

“Ik ben opgegroeid in Oudenaarde, 
waar ik in mijn puberteit gepassioneerd 
raakte door literatuur en filosofie. In mijn 
vrije tijd ging ik naar de Woordacademie en 
daar kwam ik  met theater in contact. Toen 
ik ongeveer 14 jaar was, zag ik een voorstel-
ling van het Antwerpse gezelschap ‘De Koe’ 
en die heeft mijn leven veranderd. Wat dat 
gezelschap  maakte, dat wilde ik ook.

Toen ik 18 was, wilde ik in Leuven filosofie 
gaan studeren. Hoewel ik in de bruisende 
studentenstad zelfs al een kot gevonden 

had, ben ik toch ook een toegangsexamen 
gaan doen op Studio Herman Teirlinck in 
Antwerpen. De kans dat ik daarvoor zou 
slagen, achtte ik klein, maar ik werd daar 
erg enthousiast onthaald en dus ben ik toch 
naar Antwerpen getrokken. Ik kreeg op de 
Studio les van onder andere Stef Bos en 
Jan Decleir. Wannes Van de Velde leerde 
me gitaar te spelen en Bas Teeken -me-

deoprichter van mijn lievelingsgezelschap 
‘De Koe’- gaf acteerlessen. Een heerlijke 
tijd was dat ... ook na de uren in de Pal-
lieter op het Mechels Plein. Als jongen uit 
Oudenaarde kwam ik in een totaal andere 
wereld terecht, met een andere mentaliteit 
en andere omgangsvormen. Dat was even 
wennen in het begin, maar algauw voelde 
ik me er thuis.

Toen ik op Studio Herman Teirlinck was 
afgestudeerd, kon ik meteen als toneel-

schrijver en acteur aan de slag bij ‘De Koe’, 
het gezelschap onder de artistieke leiding 
van Peter Van den Eede waar mijn liefde 
voor theater oorspronkelijk was ontstaan. 
Dat was een droom die uitkwam.

Na 10 jaar voorstellingen bij hen te heb-
ben gemaakt, besloot ik om mijn oude 
droom alsnog te realiseren: filosofie stu-

deren. Aan de UA heb ik toen de 
mooiste en meest vervullende jaren 
van mijn leven gekend. En toen ik 
daar afstudeerde, bedacht ik het 
plan om mijn twee liefdes te com-
bineren: liefde voor theater en mijn 
liefde voor filosofie. En daar is dan 
de ‘filosofen-monologen-reeks’ uit 
voortgekomen, nadat ik eerst nog 
voor Canvas de filosofiereeks ‘Het 
Voordeel van de Twijfel’ heb gemaakt 
en het gelijknamige boek heb ge-
schreven als verdiepende aanvulling 
op die mooie reeks.

De eerste monoloog was ‘Socrates’, 
gespeeld door Bruno Vanden Broecke, de 
tweede ‘Marx’, met Johan Heldenbergh 
en twee jaar geleden ‘Spinoza’ met Han 
Kerckhoffs. Die laatste voorstelling is ech-
ter beperkt gespeeld en werd uiteindelijk 
helaas door corona geannuleerd.

En momenteel zijn we volop bezig met 
de repetities van ‘Sartre & de Beauvoir’, 
met Sien Eggers en Frank Focketyn - twee 
geweldige mensen met wie ik heel graag 
samenwerk.” 

Frank Focketyn en Sien Eggers 
geven nieuw leven aan 

‘Sartre’ en ‘de Beauvoir’ ...
Topacteurs Frank Focketyn (61) en Sien Eggers (70) zijn zonder twijfel twee mensen die door hun acteerwerk in het hart gekropen 
zijn van velen. Hoewel ze hun sporen ook dubbel en dik verdienden in het theater, zijn ze bij het grote publiek vooral bekend van 
tv. Wie al enkele jaren op de teller heeft, zag hen in 2000 en 2001 o.a. schitteren op Canvas in de succesreeks ‘In de Gloria’. In 
2007 werd deze legendarische reeks ook uitgezonden op Eén. Bovendien vonden heel wat hilarische sketches vlotjes hun weg naar 
YouTube, waar ze na vele jaren nog altijd frequent worden bekeken en gedeeld. Na hun schitterende acteerwerk als Lydia Protut 
en Guido Pallemans in ‘Het Eiland’ zijn zowel Frank als Sien ondertussen gebeiteld in het collectieve geheugen van jong en oud. 

De filosofische toneelstukken die 
ik maak, moeten altijd lichtvoetig 

en humoristisch zijn. 
Mijn uitgangspunt is: 

de drempel laag, 
maar de lat hoog.
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Kan je het verhaal van Sartre 
en de Beauvoir kort samenvat-
ten voor de lezers die er niet of 
weinig mee vertrouwd zijn? En 
waarom wil je hierover een stuk 
op de planken brengen?

“Alle filosofen die in deze reeks 
voorstellingen aan bod komen, 
lieten door hun levenswijze en 
ideeën een grote indruk op me na 
en hebben me op een of andere 
manier geestelijk mee gevormd. 
Stuk voor stuk zijn het dwars-
liggers en buitenstaanders voor 
wie leven en denken één zijn: 
ze leefden zoals ze dachten en 
ze dachten zoals ze leefden – of 
hadden alleszins die intentie. Met 
hun hele leven als inzet bleven ze 
denken tegen de heersende ge-
bruiken en gewoonten in. 

De filosofen in mijn stukken 
zijn waardevol door hun ideeën, 
maar ik selecteer ze natuurlijk 
ook, omdat hun leven meestal 
dramatisch en tragisch was. Dat 
is vanuit theatraal oogpunt name-
lijk zeer interessant.

Jean-Paul Sartre & Simone de 
Beauvoir waren intellectuele 
supersterren in het naoorlogse 
Frankrijk en hadden door hun 
filosofie van vrijheid en eman-
cipatie een grote invloed op een 
hele generatie. Het existentia-
lisme zoals het door hen werd 
belichaamd en uitgedragen, was 
niet minder dan een heuse hype 
in Europa in het midden van de 
20ste eeuw. Ze werden als rolmo-
dellen beschouwd: vrijgevochten, 
autonome individuen die zelf 
hun leven in handen namen en 
die weigerden te conformeren 
naar het conventionele, burger-
lijke bestaan dat de maatschappij 
voorschreef.

Jean-Paul Sartre is de belang-
rijkste figuur van het Franse 
existentialisme. In zijn romans, 
toneelstukken en filosofische 
werken gaat het altijd over de 
mens die ‘veroordeeld is tot 
vrijheid’. Want die vrijheid gaat 
natuurlijk ook altijd gepaard met 
een verpletterende verantwoor-
delijkheid, wat mensen soms 

beangstigt en waardoor ze liever 
leven ‘zoals men leeft’. Dat is kort 
gezegd waar het in het existen-
tialisme om draait: je bent wat 
je van jezelf maakt. Je hoeft niet 
te leven volgens de eisen van de 
maatschappij, je ouders of een re-
ligie. Een mens is vrij om zelf zijn 
levensprojecten te ontwerpen en 
te realiseren. Volgens Sartre moet 
de mens -in een wereld zonder 
God- trouw blijven aan zich-
zelf en de verantwoordelijkheid 
nemen om zelf zin en betekenis 
te scheppen. 

Zijn levenspartner Simone de 
Beauvoir was eveneens filosofe en 
schrijfster. Ook zij zette zich in 
voor de menselijke vrijheid, in het 
bijzonder voor die van vrouwen 
en ouderen in de samenleving. 
Haar invloedrijkste werk is zon-
der twijfel De Tweede Sekse, de 
bijbel van het feminisme.

Hun leven speelde zich af in Pa-
rijs, vooral in de kroegen in de 
wijk Saint-Germain-des-Prés, 
waar ook schrijvers, kunstenaars 
en filosofen als Albert Camus, 
Giacometti en Picasso rondhin-
gen. In mijn toneelstuk laat ik 
hen terugkijken op hun leven en 
hun filosofie en uiteraard ook op 
hun turbulente liefdesrelatie.

Ik probeer ook - net zoals in 
‘Marx’ - na te gaan welke bete-
kenis hun filosofie vandaag nog 
heeft. En of de feministische 
strijd waarvoor de Beauvoir ij-
verde nog altijd actueel is. Maar 
de alomvattende vraag waarrond 
de voorstelling draait, is: wat 
betekent het volgens hen om 
authentiek mens te zijn? Au-
tomatisch vraagt een mens die 
streeft naar een bewust leven zich 
af of dit vandaag nog mogelijk is 
... en hoe?” 

Was de keuze voor Frank Foc-
ketyn en Sien Eggers vlug 
gemaakt? Of moest je daar lang 
op broeden en had je ook andere 
kandidaten in het vizier?

“Frank Focketyn heeft me na 
een opvoering van ‘Marx’ zelf 
aangesproken met de vraag om 
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eens met hem samen te werken. Ik vertelde 
hem toen dat ik er al een tijdje over dacht 
om een toneelstuk te maken over het filoso-
fenkoppel Sartre & de Beauvoir, en dat zag 
hij meteen zitten. En aangezien Frank zo’n 
formidabel duo vormt met Sien Eggers, die 
ik de grootste actrice van ons land vind, en 
omdat ik er al jaren van droom om eens met 
haar te mogen samenwerken, was het meteen 
duidelijk dat ik haar zou vragen voor de rol 
van Simone de Beauvoir.

Misschien lijkt dat een verrassende keuze, 
omdat de meeste mensen Frank en Sien 
wellicht met komische rollen associëren. 
Maar beiden hebben ook vaak dramatische 
en tragische rollen vertolkt, waar ze 
misschien minder om bekend zijn. 
Niet dat ‘Sartre & de Beauvoir’ al-
leen heel serieus zal zijn, want ik vind 
het belangrijk dat mijn filosofische 
toneelstukken altijd lichtvoetig en 
humoristisch zijn. Mijn uitgangspunt 
is: de drempel laag, maar de lat hoog.”

Wat gaat er allemaal vooraf aan zo’n 
voorstelling? Hoe ontstaat het idee? 
Je moet een scenario schrijven, repe-
tities organiseren, regieaanwijzingen 
geven. Bovendien zijn er een heel 
aantal praktische zaken zoals promoties, 
boekingen, reserveringen opvolgen ... 
Hoeveel en welke mensen worden er bij de 
productie allemaal betrokken?

“Ik werk er een volledig jaar aan: eerst 
maandenlang heel veel lezen van en over de 
filosofen in kwestie en erover in gesprek gaan 
met een aantal professoren Wijsbegeerte van 
de UA. Vervolgens moet ik al die kennis, dat 
hele complexe leven en denken, zien te verta-
len naar een levendig en boeiend toneelstuk 
van anderhalf uur - dat is echt een hele klus. 
Eens de tekst geschreven is, beginnen we 
met de repetities. Ik word in het hele proces 
gesteund en geadviseerd door mijn drama-
turg Wannes Gyselinck, mijn zus Petra, die 
ook filosofe is en alles altijd als eerste na-
leest, en Piet Menu van Het Zuidelijk Toneel. 
Daarnaast heb ik nog een vaste technicus, 
Dimitri De Vos, die ook meedenkt over de 
belichting en het decor. En verder zijn er ook 
nog de costumière en heb ik iemand die alle 
praktische, zakelijke en promotionele zaken 
behartigt: Inge Geukens.

Er gaat dus heel wat aan vooraf en er is een 
heel team bij zo’n productie betrokken.”

Deze voorstelling is de derde in een reeks. 
De vorige twee waren ‘Socrates’ en ‘Marx’, 
gebracht door respectievelijk Bruno Vanden 

Broecke en Johan Heldenbergh. Verschilt dit 
stuk erg van de vorige twee?

“Elk stuk wordt opgevat alsof de filosoof zelf 
aan het woord is. Voor elke filosoof schrijf 
ik een tekst in de specifieke toon en stijl die 
overeenstemt met de denkhouding en het 
temperament van de persoon in kwestie. Het 
resultaat is telkens een voorstelling die én een 
denkervaring én een monografie én een tra-
gikomisch theaterstuk is.

Het is nooit de bedoeling om de filosofen 
eenzijdig op een voetstuk  te plaatsen, inte-
gendeel. Ik wil de complexe, veelkantige en 
niet altijd consequente mens laten zien, met 

zijn goede, maar ook zijn minder sympathie-
ke trekjes, om het nog zacht uit te drukken.”

Welke voorstellingen in deze reeks liggen 
nog op de plank? Kan je al een tipje van 
de sluier oplichten van wie de volgende 
filosofen zijn in de reeks? Welke acteurs 
of actrices heb je hiervoor gecast of in ge-
dachten?

“De volgende in de reeks wordt Schopen-
hauer. Daarvoor wil ik graag Damiaan De 
Schrijver van Toneelgroep STAN vragen. 
En met Wim Helsen ga ik nadien Nietzsche 
maken. En Peter van den Eede zal vervolgens 
Foucault spelen. Maar dan spreken we al over 
de verre toekomst.”

Ik heb het geluk gehad om zowel ‘Socrates’ 
als ‘Marx’ bij te wonen. Het zijn telkens 
beklijvende stukken die de toeschouwer 
een spiegel voorhouden. Is dat ook jouw 
bedoeling, Stefaan, en kan je daarover  wat 
meer vertellen?

“Bedankt voor het compliment, Fik (lacht). Ik 
wil met de filosofenreeks inderdaad mensen 
inspireren en aan het denken zetten. Je leert 
in mijn stukken niet alleen op een bevattelijke 
en geestige manier iets bij over de tijd waar-
in die filosofen leefden en over hun leven en 
hun ideeën. Ik probeer het stuk ook altijd te 

linken aan wat ons vandaag nog bezighoudt, 
op sociaalpolitiek vlak, maar ook in ons indi-
viduele leven. ‘Hoe goed te leven?’ en vooral 
ook ‘hoe goed samen te leven?’ - die vragen 
zijn levensbelangrijk en komen in elke voor-
stelling terug.”

Sinds begin vorig jaar heeft cultuur het zeer 
zwaar te verduren. Wat zijn volgens jou het 
belang en de rol van cultuur in de rare tijden 
waarin we zijn terechtgekomen? En hoe zie 
jij de toekomst van het theater en van cul-
tuur in het algemeen?

“Ik denk dat cultuur ons kan herinneren 
aan de inherent tragische dimensie van 

het menselijke bestaan: het is ein-
dig, veranderlijk en niet volledig te 
controleren. Wat we delen, is dat we 
sterfelijk zijn en feilbaar, en dat we 
samen in hetzelfde schuitje zitten. Dat 
besef van onze gedeelde menselijkheid 
en kwetsbaarheid kan ons misschien 
tot meer mededogen en zorgzaam-
heid bewegen. Onze fundamentele 
onmacht en onzekerheid onder ogen 
zien en aanvaarden, en ermee leren om 
te gaan, zijn waarden waarbij filosofie, 
kunst en cultuur in brede zin ons kun-
nen helpen.

Bij Sartre en de Beauvoir stond vrijheid al-
tijd centraal, maar niet de egoïstische vrijheid 
die anderen schade kan toebrengen. Vrijheid 
stond bij hen voor engagement: je inzetten en 
zorg dragen voor anderen. Want zolang niet 
iedereen vrij is, aldus Sartre, is niemand vrij.”

Hartelijk dank voor dit fijne gesprek, Ste-
faan. Ik heb enorm genoten van de eerste 
twee voorstellingen met Bruno Vanden 
Broecke als ‘Socrates’ en Johan Helden-
bergh als ‘Marx’. Wie toen samen met mij 
aanwezig was in de volle theaterzalen, zal 
ongetwijfeld uitkijken naar ‘Sartre en de 
Beauvoir’ door Frank Focketyn en Sien 
Eggers. 

Veel succes en blijf ons een spiegel voorhou-
den op weg naar meer zorgzaamheid voor 
onszelf en voor elkaar, Stefaan. 

‘Sartre & de Beauvoir’ gaat in première in een 
uitverkochte Arenbergschouwburg op vrijdag 
21 januari. Voor zaterdag 22 januari zijn daar 
wellicht nog tickets, snel zijn is de boodschap. 
Meer informatie en het verdere programma 
vind je op https://www.jimmiedimmick.be/
speellijst. 

Het besef van 
onze gedeelde menselijkheid 

en kwetsbaarheid 
kan ons misschien tot 

meer mededogen 
en zorgzaamheid bewegen. 

• Fik Verbiest - Foto p. 36: © Stefaan Van 
Brabandt - Foto p. 38: © De Verwondering
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k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

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

• De vroege vogel krijgt de worm. Ik slaap liever wat langer en 
bak een eitje.
Shirley Lipner

• De lange arm van het kwaad kent geen staatsgrenzen.
Rick Lippincott

• Het gras mag dan groener zijn aan de andere kant van de 
heuvel, het is even moeilijk om het af te rijden.
Little Richard

• Het is niet belangrijk om zo goedkoop mogelijk te kopen, wel 
om op het juiste moment te kopen.
Jesse L. Livermore

• Ik ben net honderd kilo lelijk vet kwijt. Ik ben gescheiden.
Alison Long

• Hard werken is bijna net zo overschat als monogamie.
Huey Long

• Mijn zoon is achtendertig en probeert nog altijd ‘zichzelf te 
vinden’.
Hij zei: “Ik zal een miljonair zijn op mijn veertigste!”
Ik zei: “Klopt! Wanneer ik doodval op jouw negenendertigste”.
Alan King

• Onlangs hebben ze ijs ontdekt op Mars. Nu nog whisky en 
ik ben onderweg.
Peter Darbo

• Intuïtie - wat een vrouw ertoe brengt haar man tegen te spre-
ken vooraleer hij iets gezegd heeft.
Lee Daniel Quinn

• Computervirussen: het moderne equivalent van vervelende 
jongetjes die aan de bel trekken en dan gaan lopen.
Libby Purves

•-Is het waar dat de Chinezen alles met vier poten eten, be-
halve een tafel?
-Jep, en alles met vleugels, behalve vliegtuigen.
Andrew Purvis & Xu Ying Jie

• Je kan de geschiedenis van ieder stukje land natrekken tot de 
kerel die het gestolen heeft.
Harlan Ray Putnam

DE ENIGE OPLOSSING

Een man wil een huis laten bouwen en roept de hulp in 
van een architect.
“Hoe moet de woning eruit zien?”, vraagt de architect.
“Rond”, zegt de man.
“Oké, en hoe moet uw living eruit zien?”
“Rond.”
“En de inkomhal?”
“Rond.”
“En wat met de slaapkamer?”
“Rond. Alles moet rond zijn.”
“Dat is merkwaardig”, zegt de architect. “Dat heb ik nog 
nooit meegemaakt en moeilijk realiseerbaar. Als ik vragen 
mag, waarom moet alles rond zijn?”
“Awel,” antwoordt de man, “ik hoorde gisteren mijn 
schoonmoeder tegen mijn vrouw zeggen... ‘als je toch gaat 
bouwen, dan kun je toch wel ergens voor een hoekje voor 
mij zorgen.’ En dat wil ik vermijden.”

Uit: Nog meer Antwerpse humor - Freddy Michiels

‘Dit feest,’ zei heer Bommel met een trilling in zijn stem, 
‘deze samenscholing van vriendschappelijke lieden. De 

warmte die slot Bommelstein doorstroomt, dat… Dat heb 
ik allemaal aan jou te danken. Een mooier cadeautje kan 

een heer van stand niet krijgen.’

Afbeelding en tekst: 
© Stichting het Toonder Auteursrecht
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Café Tati
BERCHEM – Voor wie een voorliefde heeft voor retro en muziek 
uit de jaren vijftig, zestig en zeventig is er voortaan café Tati in de 
Victor Jacobslei. Het gebouw is al sinds begin 1900 een café. Tot 
voor kort was hier nog café Prior gevestigd. De nieuwe eigenaars 
zijn de familie Fons en Margot De Group en hun kinderen. Het 
interieur werd volledig vernieuwd. De naam van het café verwijst 
naar de droogkomische Franse filmmaker Jacques Tati die in zijn 
films het verleden afzette tegen de moderne tijd. Café Tati is open 
van woensdag tot zondag.        FM

Bent Van Looy met Bigband
WILRIJK – In cultuurcentrum De Kern komt Bent Van Looy 
met de VRT-Bigband op zaterdag 18 december om 20.15 voor 
een uitzonderlijk optreden. De muzikale samenwerking tussen de 
Bigband en Bent Van Looy begon in 2017, toen hij voor Radio 2’s 
Eregalerij werd gevraagd om van het nummer ‘Wat een leven’ (ge-
componeerd door Rocco Granata en gezongen door Louis Neefs) 
een nieuwe versie op te nemen. Ondertussen is het repertoire sterk 
gegroeid. Bent Van Looy brengt nu eigen nummers en nummers 
van zijn helden. De swingende blazers en de stomende ritmesectie 
van de VRT-Bigband zorgen voor vuurwerk.      FM

Toegang: 24 euro

Lezing over Napoleon
WILRIJK – Gewezen VRT-journalist en begaafd geschiedkun-
dig auteur Johan Op De Beeck is op donderdag 16 december om 
20.15 uur de gastspreker in de Openbare Bibliotheek aan de Bist. 
Hij komt praten over Napoleon, die een bewogen periode in de 
Europese geschiedenis personaliseert. Op De Beeck brengt een 
genuanceerd portret van de belangrijkste Europese leider van de 
moderne tijd. Onder zijn bewind kwam ook de eerste Code Civil 
(Code Napoleon) tot stand die nog altijd de basis vormt voor veel 
regels. Johan Op de Beeck schreef een opmerkelijk en onthullend 
boek over de Franse keizer.         FM

Toegang: 7 euro

Putteke Winter
BOOM – Het populaire winterspektakel ‘Putteke Winter’ in De 
Schorre vindt plaats op 10 en 11 december ’s avonds. Het maxi-
male aantal toegelaten bezoekers per avond is 8000 personen. Snel 
reserveren is de boodschap, want vorige jaren waren de zaterdage-
dities snel uitverkocht. De toegang bedraagt 10 euro. Het prachtige 
evenement wordt georganiseerd met een Covid Safe Ticket als 
toegangsvoorwaarde.        FM

Tickets  via 03 880 76 00 of onthaal@deschorre.be 

Ouder kind
BERCHEM – Bruno Vanden Broecke en Raven Ruëll brengen 
op dinsdag 21 december om 20 uur in cc Berchem-Schouwburg 
(Corso) een gefictionaliseerd, autobiografisch portret over de eeu-
wige spanning tussen acteur en regisseur, over gefaalde projecten 
en vriendschap. Dit is de tiende voorstelling die ze samen maken. 
Voor deze mijlpaal hebben ze alles anders aangepakt. Theater van 
de beste soort!         FM

Toegang: 18 euro in voorverkoop en 20 euro bij de kassa

Arttilia - Programma 
december 2021
01 december 2021 t/m 05 december 2021: 
RITME - DIANE VAN STEEN & LILIANE 
HELSEN - schilder-, teken-, aquarel- en 
grafiekkunst

08 december 2021 t/m 12 december 2021: 
HERKENBAAR - MANU COLMAN  
schilderkunst

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 

Leve de ouderen!
HOBOKEN – Vanaf 1 december start ‘Leve de ouderen!’, een 
programma dat ondersteuning biedt aan thuiswonende senioren 
die ouder zijn dan 80 jaar. Door een telefonisch contactpunt te 
openen worden ze actief gecontacteerd via de telefoon of tijdens 
een huisbezoek. Zo wordt er - indien nodig - gezorgd voor een 
betere begeleiding naar professionele zorgverlening.     FM

Vernieuwing Krijgsbaan
HOBOKEN – De Krijgsbaan wordt volledig vernieuwd. Tot eind 
maart 2022 wordt er gewerkt tussen het Jaak Schramplantsoen 
en de Broydenborglaan. In een volgende fase (maart-april 2022) 
wordt er verder gewerkt aan het kruispunt van de Krijgsbaan 
met de Broydenborglaan. Er komt een nieuw gescheiden rio-
leringsstelsel voor regen- en afvalwater en de buizen van het 
warmtenet worden onder de Krijgsbaan gelegd. Er wordt ook een 
nieuwe rijweg aangelegd met een fietspad aan beide kanten van 
de straat. Om te ontharden worden de grachten aan de zijkant 
van de weg opnieuw open gesteld. Er is omleiding gepland voor 
het wegverkeer.           FM
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P U Z Z E L E N
Horizontaal 

1 puinhoop 5 zwemkleding 10 lof 11 getemd 12 hevig 
15 vechtsport 17 honingdrank 18 grasmaand 19 masker 
20 gravin van Holland 21 voorwaarde 23 deel v.e. breuk 

25 coureur 27 troefkaart 28 roem 29 aldoor 32 speels 
34 namaak 35 knaagdier 36 mouwloos jasje 38 vergen 
39 onderricht 41 inwonend 43 beschamend 45 getal 

46 plechtige gelofte 47 deel v.e. mes 48 winterse neerslag

Verticaal
1 rijkelijk 2 langdurige strijd 3 100 vierkante meter 

4 vergeving 6 Europees land 7 voertuig 8 hoofd v.e. moskee 
9 eender 13 telwoord 14 naaldboom 15 smalle opening 

16 gedogen 20 iedereen 22 winterkost 24 watering 26 visgerei 
30 meisje 31 achtpotig dier 32 werpanker 33 opeenvolgend 
36 deel v.e. kous 37 spraakorgaan 39 bergplaats 40 keersluis 

42 water in Utrecht 44 ontkenning

Win het boek ‘Goesting in 
gezondheid’
Wil jij in het nieuwe jaar je gezondheid boosten? Onze 
puzzelprijs helpt je op weg. We verloten twee exemplaren 
van het boek ‘Goesting in gezondheid’ van osteopaat, voe-
dingsdeskundige, orthomoleculair kPNI-therapeut Lynn 
De Merlier. Het staat boordevol tips en weetjes om op 
een haalbare manier een gezonde levensstijl op te bouwen. 
Nee, geen dieet! Wel een leidraad om gezonder en vitaler 
te eten.

Wil je kans maken op dit boek?

Los dan snel de puzzel op en mail je oplossing voor 26 
december naar puzzel@mensenzijnmedia.be m.v.v. je 
naam en adres. Of vul de oplossing in op mzm.nu/puz-
zel. De winnaars worden geloot op 27 december 2021 en 
bekendgemaakt via mensenzijnmedia.be/oplossing-puzzel. 

Veel puzzelplezier en misschien ben jij wel een van de 
gelukkige winnaars!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 puinhoop 5 zwemkleding 10 lof 11 getemd 
12 hevig 15 vechtsport 17 honingdrank 18 grasmaand 
19 masker 20 gravin van Holland 21 voorwaarde 23 deel 
v.e. breuk 25 coureur 27 troefkaart 28 roem 29 aldoor 
32 speels 34 namaak 35 knaagdier 36 mouwloos jasje 
38 vergen 39 onderricht 41 inwonend 43 beschamend 
45 getal 46 plechtige gelofte 47 deel v.e. mes 48 winterse 
neerslag. 

Verticaal: 1 rijkelijk 2 langdurige strijd 3 100 vierkante 
meter 4 vergeving 6 Europees land 7 voertuig 8 hoofd v.e. 
moskee 9 eender 13 telwoord 14 naaldboom 15 smalle 
opening 16 gedogen 20 iedereen 22 winterkost 
24 watering 26 visgerei 30 meisje 31 achtpotig dier 
32 werpanker 33 opeenvolgend 36 deel v.e. kous 
37 spraakorgaan 39 bergplaats 40 keersluis 42 water in 
Utrecht 44 ontkenning. 

15 38 1 48 23 5 33 47
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5 8
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9 6 8 5 2 1
2 1

2 7
4 3 7 8

5 7 1 3
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47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 puinhoop 5 zwemkleding 10 lof 11 getemd 
12 hevig 15 vechtsport 17 honingdrank 18 grasmaand 
19 masker 20 gravin van Holland 21 voorwaarde 23 deel 
v.e. breuk 25 coureur 27 troefkaart 28 roem 29 aldoor 
32 speels 34 namaak 35 knaagdier 36 mouwloos jasje 
38 vergen 39 onderricht 41 inwonend 43 beschamend 
45 getal 46 plechtige gelofte 47 deel v.e. mes 48 winterse 
neerslag. 

Verticaal: 1 rijkelijk 2 langdurige strijd 3 100 vierkante 
meter 4 vergeving 6 Europees land 7 voertuig 8 hoofd v.e. 
moskee 9 eender 13 telwoord 14 naaldboom 15 smalle 
opening 16 gedogen 20 iedereen 22 winterkost 
24 watering 26 visgerei 30 meisje 31 achtpotig dier 
32 werpanker 33 opeenvolgend 36 deel v.e. kous 
37 spraakorgaan 39 bergplaats 40 keersluis 42 water in 
Utrecht 44 ontkenning. 

15 38 1 48 23 5 33 47

1 3 6 4
9 6 3 7
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8 3

9 6 8 5 2 1
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2 7
4 3 7 8

5 7 1 3 Foto: © goestingingezondheid.be
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KOOPT

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

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

• 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.                 (11-2)
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W W W . W I N D I S T R I B U T I E . B E

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)

• Dame zoekt werk als poetsvrouw. Stipt, betrouwbaar, kan zelfstandig 
werken, gsm 0465 75 73 70.

a l l e r l e i

Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis 5&6j + 
lln secundair (graad 1+2) - bijwerken en voorbereiden leerstof / gsm:  
0472 68 42 97 (Mortsel).

• Naschoolse opvang gezocht voor onze kindjes Axel (3,5) en Claire (1,5) 
aan den Brandt. Eigen vervoer gevraagd. Contact: nolensanne@gmail.com 
of 0474 73 30 41.

• geert.vereycken@telenet.be - Ik doe tuinwerken: bladeren rijven, on-
kruid ts stenen, hagen scheren, heb geen materiaal, gsm 0485 49 99 60.

• COMPUTER GECRASHT? Geen paniek, wij redden uw bestanden! 
Niet gelukt = geen kosten! Maak nu een afspraak: 0473 56 62 45.

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.be

Het mzm-team Het mzm-team 
wenst iedereen een wenst iedereen een moedig 2022moedig 2022

Lees het PERIODIEKSKE, waar je ook bent, 
reeds 6 dagen voor het wordt verdeeld 

www.mensenzijnmedia.be

MET EEN OPEN BLIK ZIE JE MOOIE DINGEN
BOND ZONDER NAAM
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... van een beestige vriendschap
Als kind had ik een kat ‘Pitou’, een Japanse nachtegaal (waarvan ik de naam niet meer weet) en een goudvis. Ze zijn er uiteraard alle-
maal niet meer. Hoe het de kat vergaan is, is me niet bijgebleven. Wel herinner ik me nog heel goed het nachtelijke miauwen van de 
katers voor onze kattin. De Japanse nachtegaal, die geweldig mooi kon zingen, lag op een ochtend dood in zijn kooitje. Die heb ik laten 
opzetten door een taxidermist. En de goudvis, kreeg een mooie begraafplaats, gewikkeld in een doekje in een sigarenkistje, in de tuin.  

Een kruisje als plaatsaanduiding erbij.

Ook onze dochter kreeg huisdieren: een 
cavia, twee parkieten en waterschildpadjes. 
De cavia bleek aan epilepsie te lijden en is na 
veel extra zorg gestorven. De parkieten zijn 
(hoe, weten we nog altijd niet), toen ze op 
het terras stonden, uit hun kooi geraakt en 
gaan vliegen. De waterschildpadjes hebben 
we weggedaan, omdat ze tot onze verbazing 
heel groot werden.

En op een dag stond er ook eens een eend in 
een hok in de living, maar dat is nog een heel 
ander verhaal. Die is wel goed terechtgeko-
men bij een eend met kleintjes, in het park.

Ik zou, op de poes na, de ‘kooidiertjes’ niet 
meer in huis halen. Zo denk ik er nu over,  
maar indertijd vond ik wel dat elk huisdier 
gezelligheid en leven in huis bracht en was 
het verdriet telkens groot als het ons ontviel. 
Toch waren het niet echt dieren waarmee je 
een band kon opbouwen, zoals bijvoorbeeld 
met een hond.

Daar had ik al van jongs af schrik van, dus die 
kwam niet in huis. Waar die angst vandaan 
kwam, heb ik tot op heden nog niet kunnen 
achterhalen. Ik vond het nochtans fantastisch 
om te zien hoe bij vrienden en kennissen 
de hond een familielid werd, waarmee altijd 
rekening werd gehouden. Maar ik was hen 
ook zeer dankbaar als ze hun lieve vriend uit 
mijn buurt hielden.

Die angst is nu over, tenminste voor een hond 
in het bijzonder (en voor andere honden, die 
niet te wild tekeer gaan). Die ene hond is 
Pucci (van Puccini), een teefje, behorend 
tot het gezin van mijn dochter. Het is een 
bordercollie merle bleu. Toen zij, nadat hun 
vorige huisgenoot over de regenboog was ge-
gaan, een puppy in huis namen, zo een klein, 
lief knuffeldier, had ik mij voorgenomen om 

te proberen mijn angst te overwinnen. Van 
die kleine puppy had ik geen schrik en toen 
zij geleidelijk aan groter werd, is zij mij zo 
vertrouwd geworden 
dat ik haar nu zelfs 
koekjes durf te geven, 
terwijl ik dan vaak 
haar tanden voel. Voor 
mij een hele overwin-
ning!

Pucci is zelfs mijn 
vriend geworden. Een 
vriend, die mij neemt 
zoals ik ben, die vrolijk 
kwispelt en buiten zin-
nen raakt van vreugde 
als ik op bezoek kom. 
Een vriend, die mij 
zonder een woord te 
zeggen, toch duidelijk maakt wat zij wil. Een 
vriend, die graag knuffelt en likjes geeft. Die 
me vaak diep en lang in de ogen staart. Dat 
vond ik eerst raar, maar ik las dat diep in de 
ogen van je hond kijken een speciale band 
met hem creëert. “Als je hond je strak aan-
kijkt, geeft hij jou een knuffel met zijn ogen”, 
aldus Brian Hare*.

Als ik de oudere dame met rollator elke 
ochtend met haar hondje een wandeling zie 
maken in de buurt ...

Als ik mensen door weer en wind hun hond 
een paar keer per dag zie uitlaten en de poep 
van de hond probleemloos in een plastic 
zakje zie stoppen ...

Dan begrijp ik dat nu veel beter. Dat dier is 
hun vriend en ze nemen er alle zorg graag 
bij, want ze krijgen er zoveel vriendschap 
voor terug. Zij kennen hun beestige vriend 
ook menselijke gevoelens toe en ik betrap 

me erop dat ik dat zelf ook doe. Voor mij 
is Pucci als een kind, dat alleen de spraak 
mist. Ze toont wanneer ze blij is, ze dringt 

aan om met haar naar 
buiten te gaan, ze durft 
koppig te zijn als ze 
iets niet wil en haar 
triestige, smekende 
hondenogen spreken 
boekdelen.

Vriendschap tussen 
mens en hond, het 
bestaat. Dat het beest 
niet kan praten is 
geen probleem, want 
voor het sluiten van 
vriendschap zijn geen 
woorden nodig. Wat 
er wel moet zijn, is 

vertrouwen en onvoorwaardelijkheid en dat 
vind je zeker bij de hond.

Voor eenzamen of mensen die moeilijk 
vrienden maken, is de hond vaak het enige 
troostende gezelschap, hun dikke vriend.

En in het gezin van mijn dochter is Pucci 
niet meer weg te denken. Zij hoort er gewoon 
bij en geeft die onvoorwaardelijke liefde aan 
alle gezinsleden. En wij ( mijn echtgenoot 
en ik) hebben er ook een geweldige vriend 
bij, die we graag verwennen. We geven haar 
zelfs een pakje op haar verjaardag. Ja hoor, 
dat doen we ECHT.

*Hoogleraar evolutionaire antropologie, hij 
onderzocht o.a. de cognitie van gedomesticeer-
de honden. Zijn publicaties over hondenkennis 
behoren tot de meest geciteerde artikelen over 
hondengedrag en intelligentie.

P o r t r e t

• Annie Poelmans
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N a @ p e n

1
8
2 E-auto

Is uw benzine- of dieselauto aan vervanging toe? Zet u de 
stap ‘naar elektrisch’? Dan moet u weten dat een e-gezinsauto 
behoorlijk duur is. Voor een modale e-versie waarmee uw 
gezin op reis kan, betaalt u algauw 40.000 euro. De actieradi-
us is beperkt tot zowat 350 km. Dat betekent dat u de afstand 
naar Parijs net haalt. Wil u verder, dan moet u uw lege accu 
opladen en dat duurt aan een publieke laadpaal gemiddeld 
4 uur. Wie elektrisch rijdt en thuis laadt, bespaart gemiddeld 
50% op wat hij nu uitgeeft aan de brandstofpomp. Dat komt 
neer op ongeveer 5 euro per 100 km.

Begin 2021 waren er 8482 publieke laadpunten in België, 
waarvan ongeveer 4200 publieke laadpalen. Vlaanderen heeft 
een plan voor 30.000 extra publieke laadpunten. Dat is brood-
nodig, want we hebben een enorme achterstand op landen 
als Nederland en Duitsland. Voor de Europese Commissie 
staat vast dat de elektrische auto hét vervoermiddel van de 
toekomst wordt. Vanaf 2035 verbiedt ze de verkoop van nieu-
we auto’s met een verbrandingsmotor. Vanaf 2026 kunnen 
ondernemingen alleen nog elektrische bedrijfswagens fiscaal 
aftrekken. Een hefboom om het Belgische wagenpark, waarin 
een half miljoen bedrijfswagens, te vergroenen.

Politici lijken zeker van hun stuk bij het lanceren van de e-au-
to, ondanks de aanhoudende  controverse. Is zo’n wagen echt 
milieuvriendelijker? De Franse professor in de elektrotech-
niek Maxime De Blasi antwoordt resoluut ‘neen’ en spreekt 
over ‘een ecologische ramp’. Volgens hem is het wegvervoer 
verantwoordelijk voor 30% van de uitstoot van broeikasgas-
sen in Europa. Die zouden volgens hem met amper 1% per 
jaar afnemen, omdat er nog een hele poos zo’n 300 miljoen 
traditionele voertuigen zullen blijven rijden en dus CO2 uit-

stoten. Bovendien is de transportsector, voorlopig niet door 
de maatregel getroffen, goed voor 25% van de emissies van 
het wegvervoer. Vliegtuigen en boten ziet hij evenmin snel 
elektrisch worden.

De Blasi wijst er ook op dat men bij het constructieproces van 
nulemissievoertuigen geen rekening houdt met de gevolgen 
van de fabricage, het opladen en de recyclage van batterij-
en. Elk van deze stappen verbruikt hulpbronnen en stoot 
broeikasgassen uit. De broeikasgasbalans van batterijen is 
hoegenaamd niet nul, zoals aangekondigd. Elk batterijpakket 
van gemiddeld 400 kg, is een deeltje van de massa van 120 
miljoen ton die in de periode 2035-2050 wordt afgedankt en  
vervangen. Het recyclagepercentage van een batterij bereikt 
minder dan 50%, na maximum 1500 laadcycli. Wat gebeurt 
er dan met de 50% van de niet-recycleerbare batterijcom-
ponenten? Nu wordt maar 17% van ons elektronische afval 
echt gerecycleerd. Veel energie, mineralen en vervuilende 
hulpbronnen zullen nodig zijn om de elektrische auto’s van 
alle essentiële onderdelen te voorzien en te dumpen.

De Blasi onderzoekt de toekomst van de geopolitieke stabi-
liteit. Hij neemt aan, dat de olieroute zal worden vervangen 
door de ‘batterijroute’, inclusief de bijhorende spanningen en 
zelfs oorlogen. De consument wordt gegijzeld door het beleid 
dat hem wordt opgelegd. Is de elektrische auto dus een echte 
vooruitgang voor de planeet of eerder een milieuwaanidee? 
En u inmiddels maar meer betalen voor uw elektriciteit.

• Marc van Riel

“Een glimlach kost minder dan elektriciteit en geeft minstens evenveel licht.”

Abbé Pierre (1912-2007)
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Argenta Wilrijk bevordert veilig schoolverkeer
WILRIJK - Elke dag zijn er 14 kinde-
ren betrokken bij een ongeval op weg 
van of naar de school. Op het einde 
van de schooldag is het risico voor 
een ongeval met kinderen het groot-
ste. Opmerkelijk: vooral op donderdag 
en vrijdag gebeuren er meer ongeval-
len. De vermoeidheid en de euforie 
op het einde van de schoolweek zul-
len hier zeker een rol spelen, zowel 
voor de kinderen als voor de andere 
weggebruikers. Dat leert ons de re-
cente studie van Vias Instituut, het 
onafhankelijke kennisinstituut dat de 
verkeersveiligheid en verkeersgezond-
heid wil verbeteren.

De statistieken zijn verontrustend. 
Hoewel alle mogelijke oorzaken van 
de verkeersongevallen nog niet in kaart 
gebracht werden, is het toch duidelijk 
dat een verminderde concentratie en een 
gebrek aan zichtbaarheid een belangrij-
ke rol spelen. Het is opvallend dat de 
meeste schoolkinderen donkere kledij 
dragen, waardoor hun zichtbaarheid 
(voor de andere weggebruikers) niet al-
tijd optimaal is. Nog te weinig voetgangers, fietsers en motorrijders 
zorgen ervoor dat ze van ver opvallen in het verkeer. En daaraan 
moet dringend iets gedaan worden.

Argenta Wilrijk nam het initiatief om fluorescerend materiaal 
te schenken aan drie Wilrijkse scholen: de Rozenkransschool 
(Heistraat 255), de Iepermanschool (Kerkelei 43) en de Basisschool 
de Ark (Valkenveld 73). In totaal schonk Argenta aan de scholen 
meer dan 1500 fluohesjes en fluorescerende overtrekken voor de 
boekentassen. Op de voorkant van de hesjes staat de naam van de 
school en op de achterkant Argenta.

Jeroen Dirkx (Argenta Wilrijk 
Centrum) - “Argenta is een familie-
bedrijf dat dicht bij zijn klanten staat. 
Zorgen voor het welzijn van jongeren 
behoort tot onze missie. Met deze actie 
tonen we graag onze sociale betrokken-
heid. De toekomst van onze kinderen 
is tenslotte zeer belangrijk. Daarom 
hebben we het initiatief genomen om 
fluohesjes en fluo-overtrekken aan 
de jongste leerlingen uit de Wilrijkse 
scholen aan te bieden om zo hun zicht-
baarheid in het verkeer te verhogen.”

Op welke basis is de selecte van de 
drie scholen gebeurd?

Jeroen Dirkx - “We hebben alle 
Wilrijkse scholen aangeschreven 
met de vraag of zij het fijn zouden 
vinden dat wij hun leerlingen een fluo- 
hesje  of fluohoes zouden aanbieden. 
Deze drie scholen (Rozenkranschool, 
Iepermanschool en Basisschool de Ark - 
n.v.d.r.) reageerden onmiddellijk en 
gingen in op ons voorstel. Enkele scho-
len hadden al afspraken gemaakt voor 

andere acties en vroegen ons hen later opnieuw te contacteren. 
Het is de eerste keer dat we dit doen en we zijn zeer benieuwd 
naar de reacties. Over een jaar evalueren we en als iedereen van 
mening is dat het beantwoordt aan een behoefte, zijn we graag 
bereid om de actie jaarlijks te herhalen.”

Een mooi initiatief dat ongetwijfeld op de goedkeuring van vele 
ouders kan rekenen.

Freddy Michiels
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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

Na de drukke decembermaand is het tijd om 
een beetje op adem te komen. 

En om met plezier terug te denken aan de 
fijne momenten die we hebben beleefd.

Vanaf januari valt je vertrouwde magazine 
rond de 15e van de maand in je brievenbus. 

In de eerste editie van het nieuwe jaar blikken 
we al een beetje vooruit naar Valentijn. We 

hebben het over liefde, daten en vriendschap.

Wil je ons zelf iets vertellen? Stuur een mail 
naar redactie@mensenzijnmedia.be. 

De mooiste verhalen en anekdotes publiceren 
we op onze website.



42

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1De-Passant-2021-90x122Hoog-februari-website.indd   1 31/03/21   11:2231/03/21   11:22

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



WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

Erkende assistentiewoningen

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

Silver
✓ Volwaardige appartementen

✓ Eén of twee slaapkamers 

✓ Grote terrassen

✓ Gezellig & stijlvol Grand Café 

✓ Kwalitatief zelfstandig wonen
   met diensten op maat

✓ Uitbating door Meridia

✓ Ideaal als investering

Maak een afspraak voor een bezoek aan onze assistentiewoning Silver.

bezoek ons modelappartement

ELYSIA PARK SILVER 


