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colora kontich Koningin Astridlaan 33 
T 03 459 85 34, colora.kontich@colora.be 

colora wilrijk Boomsesteenweg 460/462  
T 03 774 25 41, colora.wilrijk@colora.be

open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u

Kleur- en 
verfadvies 
nodig?

MAAK EEN AFSPRAAK IN DE VERFWINKEL OF OP COLORA.BE.

Vraag raad  
bij colora.
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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

Breng je carrière in een
stroomversnelling!

C

M

Y
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MY

CY

CMY
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Dé referentie in verf, decoratie en aanverwante producten

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

Kleur- en interieuradvies

Voor vakman en particulier

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

Neerlandweg 5 • 2610 Wilrijk • 03 829 11 53 • verf@janssensjanssens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u00 en zaterdag van 9u00 tot 12u00

Onze vestigingen: Lier, Hove, Wilrijk, Sint-Lenaarts en Essen

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

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

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

3
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d e z e  m a a n d

COLOFONBeste lezers,
Heb je je voorgenomen om in 2022 de liefde van je leven te vinden? 
Lees dan wat dr. Elisabeth Timmermans in Vlaamse Helden vertelt 
over datingapps en hoe je die veilig gebruikt.

Annie staat stil bij wat gelukkig zijn eigenlijk betekent. En Caro-
line neemt je mee langs romantische steden in Europa. Alvast een 
ideetje voor Valentijn?

Ken je onze website al? Daar vind je al je vertrouwde rubrieken. 
En er komen nieuwe bij die we uitsluitend online publiceren. Zoals 
‘Korenbloemblauw’ met getuigenissen over WO II, opgetekend 
door Roland Bergeys en zijn echtgenote Leentje De Coninck. Een 
aanrader!

Veel leesplezier!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

UITGEVERIJ Mensen zijn Media bv 
Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne 
03 448 16 63 - info@mensenzijnmedia.be
www.mensenzijnmedia.be 
VERDELING Sandra Tse 
03 298 90 40 - info@windistributie.be 
ADVERTENTIES Miel Van Bavel 
miel@mensenzijnmedia.be & Kevin 
Hendrickx - kevin@iedereencontent.nu    
REDACTIE Marianne Moyson 
marianne@mensenzijnmedia.be 
Oplage: 50.500 ex. -  JAARGANG 11

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

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

Weken, maanden, jaren,
gesjeesde feestjes,
verlopen dromen,
afstandelijk verlangen,
verwrongen emoties
virtueel vertier -

nu ontmaskerd:
een heimelijke drang
gaat viraal …

alle remmen los
oubollig losbollig
uit de bol
feestje, festival,
here we come!

Hoelang nog
rijmt die knaldrang
op wrang?
Frank Kloeck 

KNALDRANG
Woord van het Jaar 2021
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Door Ligo en 
vrijwilligerswerk 
sta ik sterker in 
mijn schoenen.  
— Evelyne, 35 jaar  

Ik wil beter leren 
werken met 

de computer: 
om een job 

te zoeken of 
afspraken te 

maken
— Mehdi, 31 jaar  

Open School Antwerpen is nu

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Starten met computer, smartphone of tablet

 · Je kinderen helpen met huiswerk 

 · Beter leren lezen of rekenen

 · Omgaan met stress

 · Leren solliciteren 

Maak nu een afspraak voor een gesprek  

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen Leren
Verbinden
Versterken

10 jan Pompoencrème
Soep

Gebakken boerenbraadworst met erwtjes- en 
wortelpuree met gebakken ui

11 jan Bloemkoolsoep Gebakken scampi met kokos-currysausje,  
wokgroentjes en basmatirijst 

12 jan Paprikasoep Witloofrolletjes in de oven met kaassaus
en puree 

13 jan Erwtensoep 
met spek en 

croutons

Kalkoenlapje met vleesjus, brocollimix en 
gebakken aardappel

14 jan Tomaat- 
courgettesoep

Vispannetje op Oostendse wijze met prei en 
aardappelpuree met dille

15 jan Knolseldersoep Gebakken hamburger “Stroganoff” met 
Provençaalse groenten en patatas bravas

17 jan Aardappel-
preisoep met 

ham

Gebakken kippenbil met champignons,  
gestoofde wortel en gegratineerde  

aardappeltjes

18 jan Minestronesoep 
met balletjes

Vis van de dag met kreeftensaus, geroosterde 
knolselderblokjes en erwtenstoemp met spek

19 jan Wortel pasti-
naak soep

Wildstoverij met veenbessen, spek,  
wintergroenen en krielaardappeltjes

20 jan Pompoensoep 
met zure room

Gehaktballen in tomatensaus met selder en 
gekookte aardappelen

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 4/01/2022   08:494/01/2022   08:49
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F I K  B L O G T

Licht

Licht, lucht en liefde ... daar kun je van op aan, 
zijn de beste fundamenten voor een gelukkig en gezond bestaan. 

Fik Verbiest

Het wordt stilaan langer licht. Op 21 december beleefden 
we de kortste nacht van het jaar en sindsdien lengen de 
dagen. Het is niet alleen langer licht, maar het lengen van 
de dagen neemt ook iedere dag toe tot en met 21 maart. 
Daarna blijft het nog altijd langer licht, maar neemt de 
toename aan daglicht langzaam maar zeker af tot 21 juni. 
Vanaf dan begint de zomer en worden de dagen 
opnieuw korter. Dit proces verloopt op dezelfde 
manier tot het opnieuw 21 december is. 

Licht en lucht

Meer daglicht is voor veel mensen een 
zegen. Te weinig daglicht werkt namelijk op 
het gemoed en kan vooral de mentale ge-
zondheid serieus onder druk zetten. Daglicht 
maakt cortisol aan en deze stof is essentieel voor 
het gezond en goed functioneren van ons lichaam. 
Wanneer studies aantonen dat de westerse mens gemid-
deld 90% van zijn of haar tijd binnenshuis doorbrengt, is 
dat problematisch. Te meer omdat iedereen ervan over-
tuigd is dat hij of zij veel meer buiten komt dan effectief 
het geval is.

Buitenshuis vertoeven zorgt naast gezond licht eveneens 
voor gezonde lucht. Uit bouwkundige studies blijkt dat de 
buitenlucht in een gemiddelde woning tot 5x gezonder is 
dan de lucht die men binnenskamers inademt. Zeker nu 
de energieprijzen de pan uit swingen, wil men woningen 
zo hermetisch mogelijk afsluiten. Wanneer dit niet ge-
paard gaat met voldoende ventilatie, zal het geld dat men 
bespaart al vlug opgaan in dokterskosten. De combinatie 
van vocht-, temperatuur- en CO2-opstapeling zorgt na-

melijk voor een broeihaard van allerlei ziektes. Wie van 
gezonde buitenlucht geniet, versterkt zowel zijn fysieke 
als mentale gezondheid. 

Een haalbaar goed voornemen

Zoek dus niet te ver naar zinvolle goede voor-
nemens en breng gewoon wat meer tijd door 

in open lucht! In januari is het gemiddeld 
2,5 minuten per dag langer licht; in februari 
wordt dat al 4 minuten en in maart bijna 7 
minuten. Het is een haalbaar en heel nuttig 
voornemen om jezelf, naarmate het langer 
licht blijft, meer buitenlucht te gunnen. Plan 

dagelijks - bv. voor of na het eten - een korte 
wandeling in en gun jezelf een portie gezonde 

buitenlucht. Zet de televisie pas aan nadat je hebt 
genoten van een kleine avondwandeling. En hou er re-
kening mee dat slecht weer eigenlijk niet bestaat, maar 
alleen slechte kledij ;-).  Maak van deze kleine en haalbare 
inspanningen een gewoonte en gun jezelf een kostbaar en 
duurzaam geschenk, waar je het hele jaar door van kunt 
genieten: gezondheid! 

Ik wens je een gezond en gelukkig nieuw jaar! 

• 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

F I K  B L O G T

Immo Point Drie Eiken I  Strijdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80  I  edegem@immopoint.be

IMMO POINT SCHAT ALLES NAAR WAARDE www.immopoint.be

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

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

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



bedtime-solden-jan-PERIODIEKSKE-400x264-RAST.indd   1bedtime-solden-jan-PERIODIEKSKE-400x264-RAST.indd   1 17/12/21   08:3017/12/21   08:30



bedtime-solden-jan-PERIODIEKSKE-400x264-RAST.indd   1bedtime-solden-jan-PERIODIEKSKE-400x264-RAST.indd   1 17/12/21   08:3017/12/21   08:30



10 11

Arttilia
Vanaf 1 januari zal Arttilia niet langer tentoon-
stellingen organiseren. Corona heeft er - zoals 
bij velen - zwaar ingehakt.

Via deze weg willen wij al onze exposanten en bezoekers bedan-
ken. Jullie maakten het mee mogelijk om 70 prachtige expo’s te 
realiseren.

We wensen iedereen nog een mooie, creatieve toekomst.

Wim en Lucienne (Kunstgalerij Arttilia)
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 

Guido Belcanto
WILRIJK – Charmezanger Guido Belcanto heeft een nieuw pro-
gramma samengesteld onder de naam ‘In de kronkels van mijn 
geest’. Iedereen weet dat er nogal wat kronkels in de geest van 
Guido aanwezig zijn. We leren hem kennen als onze voornaamste 
zanger van het levenslied. Hij blijft ons telkens opnieuw verrassen. 
Met zijn nieuwe show komt hij op zaterdag 5 februari om 20.15 
uur naar cc De Kern.        FM

Tickets: 22 euro - Reserveren: www.ccdekern.be 

Nieuwe schoolstraten
BERCHEM-WILRIJK – Na een grondige evaluatie zijn de vol-
gende straten definitief omgevormd tot schoolstraten: Geluwestraat, 
Lysenstraat, Ramskapellestraat, Strijdhoflaan en Mellinetplein 
in Berchem en Pastoor Pauwelsplein en Sint-Camillusstraat in 
Wilrijk. Bij een schoolstraat sluit een gemachtigd opzichter of 
vrijwilliger bij het begin en/of het einde van de schooldag een (deel 
van de) straat een tijdlang af. Voetgangers, steppers, fietsers en 
speel pedelecs kunnen dat gedeelte nog wel in, maar gemotoriseerd 
verkeer wordt geweerd.       FM

Postzegels duurder
Vanaf januari gaat - naar jaarlijkse gewoonte - de prijs van onze 
postzegels omhoog. Een non-priorzegel wordt 8 procent duurder. 
Het goedkoopste tarief wordt voortaan 2,09 euro voor een zending 
binnen Europa. De voorbije vijf jaar is de prijs van onze postzegels 
met 50 procent gestegen.        FM

Vernieuwde speeltuin
WILRIJK – De speeltuin van het Neerlandpark (tussen 
Wanninkhovelaan en Planetariumlaan) is in een nieuw jasje ge-
stoken. Heel wat palen zijn gedecoreerd als maïskolven en grote 
constructies hebben het uitzicht van een silo. Rondom de site wer-
den uitdagende speelheuvels aangelegd. Het geheel verhoogt het 
speelplezier in de wijk.        FM

Jan Jaap van der Wal
AARTSELAAR – De Nederlandse Antwerpenaar Jan Jaap van 
der Wal ken je van ‘De Slimste Mens’ en van ‘De Ideale Wereld’. 
Hij heeft ondertussen een derde theatershow geschreven die ons 
opnieuw onderdompelt in zijn fijne, ontwapenende humor. Op 
woensdag 19 januari komt hij met zijn show (III-ième) om 20.15 
uur naar Aartselaar in Schouwburg Noord, Nieuwdreef 135. FM

Toegang: 20 euro - Reserveren: www.schouwburgnoord.be of 
03 641 62 10 

Wettelijke feestdagen 2022
In 2022 zijn volgende feestdagen ook wettelijke feestdagen, dus 
vrije dagen.
• 1 januari
• 18 april (paasmaandag)
• 1 mei
• 26 mei (Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart)
• 6 juni (pinkstermaandag)
• 21 juli (Nationale Feestdag)
• 15 augustus (Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart – Moederdag 

in Antwerpen)
• 1 november (Allerheiligen)
• 11 november (Wapenstilstand)
• 25 december (Kerstmis)
Als een feestdag samenvalt met een zondag of met een gewoonlijke 
inactiviteitsdag in de onderneming (meestal zaterdag), dan moet 
deze feestdag vervangen worden door een andere dag die samenvalt 
met een gewone werkdag.        FM

Tour Elentrik
WILRIJK – Kunstenaars hebben 20 grijze nutskasten in de wijken 
Centrum en Koornbloem een nieuwe, frisse aanblik gegeven. In 
de wijk Koornbloem ligt het accent op het werk van kunstenaar 
Panamerenko. Het is een absolute verfraaiing van het landschap. 
Ook in het centrum van Wilrijk pakte Tour Elentrik een reeks 
nutskasten aan. Zo prijkt op een kast vlak voor de bibliotheek Bist 
een tekening van een lezende vrouw. Elders wordt gefocust op de 
ontstaansgeschiedenis van de Bist.       FM

Erik Van Looy is verslaafd
BOECHOUT – De populaire quizmaster van ‘De Slimste Mens’ 
en filmmaker Erik Van Looy heeft een amusante lezing samenge-
steld rond zijn verslaving: filmsterren. Hij geeft hiervan een try-out 
op vrijdag 28 januari om 20.15 uur in Theater Vooruit aan het 
Sint-Bavoplein 17. In ‘Verslaafd’ vertelt hij met veel humor over 
de eerste 60 jaar van zijn roemrijke filmverleden, over de super-
sterren die hij mocht interviewen voor o.a. ‘De Laatste Show’ en 
zijn verrassende relatie met een groot aantal bekende personen. 
Toegang: 16 euro - Reserveren: Theater Vooruit      FM
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Kantoor Schelle
Provinciale Steenweg 87
2627 Schelle

Kantoor Wilr� k
Kleinesteenweg 9
2610 Wilr� k

Kantoor Berchem
Grotesteenweg 152 
2600 Berchem

EERL� KE EN CORRECTE SCHATTING
ZONDER VERPLICHTINGEN

GRATIS

Plannen om te verhuizen of om te verhuren? 

Op zoek naar een andere woning?

Onze deur staat alt� d open voor een eerl� k gesprek.

Plannen om te verhuizen of om te verhuren? 

Op zoek naar een andere woning?

Onze deur staat alt� d open voor een eerl� k gesprek.
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Romantische steden
‘Wist-je-datje’: nu is het eigenlijk hét moment om op stedentrip te gaan. Ten gevolge van de strenge reisbeperkingen voor niet-Eu-
ropese burgers, is het veel rustiger in de Europese (groot)steden. Van Parijs tot Venetië, maar ook in Brugge is het niet over de 
( Japanse, Russische of Amerikaanse) koppen lopen. Ik deel graag wat ideetjes om romantische steden met je geliefde of reisgezel 

te ontdekken.

Dé stad der geliefden is voor velen Venetië, 
knus en gezellig met zijn autovrije binnen-
stad. Venetië is een prachtige stad, bestaande 
uit meer dan 100 kleinere eilandjes. Boven-
dien is het een enorme, culturele schat. Vanaf 
het water, met de gondel, kan je de prachtige 
paleizen gadeslaan, net als de wereldbekende 
Rialtobrug. Maak het helemaal romantisch 
door de zonsondergang vanaf de gondel te 
bekijken. Het is nu opvallend rustig in het 
anders zo drukke Venetië.

Uiteraard mag Verona, de stad van Romeo 
en Julia, hier niet ontbreken. Verona vormt 
het decor voor Shakespeares tragische lief-
desverhaal, met het balkon van Julia als 
bekendste bezienswaardigheid. Opvallend 
is de muur, bedekt met kauwgum en zijn de 
kleine liefdesbriefjes, achtergelaten door de 
bezoekers. Venetië en Verona kan je prima 
combineren, ze liggen op anderhalf uur rij-
den van elkaar verwijderd.

Die andere stad van de liefde, Parijs, is ook 
een bezoek waard met zijn romantische 
tuinen, verborgen plekjes en idyllische wan-
delingen. Bewonder de zonsondergang vanaf 

de trappen van de Basilique du Sacré-Coeur, 
of kies voor een romantisch diner op de 
Seine. Of verras je geliefde met een ontbijt 
of etentje in een van de restaurants van de 
Eiffeltoren. Prachtig uitzicht gegarandeerd! 
Je kan net als andere verliefde koppeltjes een 
love lock of liefdesslot ophangen aan een van 
de 11 bruggen over de Seine.

Een andere stad die romantiek ademt, is het 
Oostenrijkse Wenen. Het is een compacte 
en gezellige stad met veel theaters en kof-
fiehuizen. Smul samen van een overheerlijke 
Sachertorte. In Schloss Schönbrunn waan 
je je in de wereld van keizerin Sissi - het 
toppunt van romantiek. Samen geniet je van 
een prachtig uitzicht over de stad vanaf het 
Prater reuzenrad. Wenen staat bekend als 
muziekstad. Boek zeker een kaartje voor de 
Wiener Philharmoniker of de Staatsopera.

Minder bekend, maar daarom niet minder 
een bezoekje waard, is het charmante en 
kleurrijke Bergen, gelegen tussen de zee en 
de imposante fjorden. Bergen wordt ook ‘de 
stad tussen de 7 bergen’ genoemd. Ga met 
de Fløibanen-kabelbaan naar de top van de 

Fløyenberg en bekijk er de zonsondergang. 
Op de top van de Ulrikenberg heb je een 
magnifiek uitzicht over de zee, de eilanden, 
de bergen en de fjorden. Deze Hanzestad is 
rijk aan musea en kunstgalerijen. Liefheb-
bers van gastronomie en verse zeevruchten 
zijn hier aan het juiste adres. Bergen is een 
goede uitvalsbasis om de reusachtige fjorden 
van Zuid-Noorwegen te bewonderen.

Maar we hoeven het niet noodzakelijk over 
de grens te zoeken. Ook in Brugge kan je 
romantisch genieten: wandel door de dro-
merige kronkelstraatjes en over sfeervolle 
pleintjes. Brugge wordt niet voor niets het 
‘Venetië van het Noorden’ genoemd door 
de slingerende waterlopen met de mooiste 
bruggen. Zoen op de charmante Bonifa-
ciusbrug, in de volksmond de liefdesbrug 
genoemd. Dankzij de stemmige verlichting 
heerst er ’s avonds een sprookjesachtige sfeer.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis 
#ReisGerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

WANNEER START IK BEST 
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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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VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

a u d i o l o g i e

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

BERCHEM
Grote Steenweg 680

2600 Berchem
Tel. 03 458 62 14

LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

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

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

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

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

Een professionele website of webshop tegen 
een betaalbare prijs!

Speciaal voor KMO’s en zelfstandigen.

Een functionele website of webshop die meer klanten 
aantrekt!






Ontvang vrijblijvend een voorbeeld 
via Web-AmiGo.com of stuur een 

mailtje naar info@web-amigo.com

www.Web-AmiGo.com - info@web-amigo.com - 03 80 80 221

Toe aan een nieuwe website 
of webshop?of webshop?
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Huwen kan vandaag 
vanaf achttien jaar

Het huwelijk wordt vandaag beschouwd als de verbintenis van twee personen die elkaar liefdevol graag zien. Nu trouwen mensen omdat 
ze van elkaar houden en dat willen uitbazuinen. Het gebeurt nog zelden dat andere motieven (behalve in adellijke kringen) de reden zijn 

om een echtverbintenis aan te gaan. Maar dat was niet altijd zo.

Voor macht, grondbezit en aanzien

De eerste huwelijken werden voltrokken in 
de middeleeuwen. Die hadden oorspron-
kelijk weinig met liefde te maken. Het was 
eerder een economisch gegeven. Via het 
huwelijk verzekerden families hun financi-
ele toekomst of hun macht. Door kinderen 
van twee welvarende families aan elkaar te 
koppelen was het de bedoeling het (grond)
bezit te vergroten en de welvaart van beide 
families te verzekeren. Meestal waren het 
de ouders die een huwelijkspartner voor 
de dochter of de zoon kozen. Het moest een 
partij zijn die economisch voordeel bood 
zoals grondbezit, uitbreiding patrimonium 
en de positieve uitstraling kon vergroten die 
kon leiden tot meer aanzien.

De partners werden in de regel wel gekozen 
binnen dezelfde godsdienst. Het is altijd 
ongebruikelijk geweest dat personen van 
verschillende godsdiensten aan elkaar gekop-
peld werden. Meestal moest daar bijkomend 
toestemming voor gevraagd worden aan de 
godsdienstige overheid.

In de late middeleeuwen werden huwelijken 
meestal voltrokken in de kerk. Het huwelijk 
was een sacrament. De twee partners moes-
ten elkaar eeuwige trouw in goede en kwade 
dagen beloven. Seks voor het huwelijk was 
verboden. Monogamie was de regel, onder 
meer om geslachtsziekten te voorkomen. 
Echtscheidingen waren taboe.

Oorspronkelijk was het huwelijk voorbe-
houden voor twee partners van verschillend 
geslacht. Het huwelijk diende ook om zich 
te verzekeren van een (erkend) nageslacht. 
De meeste vorstenhuizen dienden in dit op-
zicht het voorbeeld te geven. Oorspronkelijk 

bestond er alleen een kerkelijk huwelijk. Pas 
in de 18de eeuw werd het huwelijk niet lan-
ger aanzien als een sacrament, maar als een 
burgerlijk contract. Het Burgerlijk Wetboek 
van Napoleon bracht het huwelijk buiten de 
godsdienstsfeer en maakte echtscheiding 
mogelijk.

Een mooi en recent voorbeeld

Een mooi voorbeeld van een gearrangeerd 
huwelijk zoals dit in adellijke kringen vroeger 
gebruikelijk was, is het huwelijk tussen de 
Amerikaanse filmster Grace Kelly en prins 
Rainier van Monaco op 18 april 1956.

Het vorstendom Monaco zat in financieel 
moeilijke papieren en de kans bestond dat 
de dwergstaat weer bij Frankrijk gevoegd zou 
worden als de prins niet voor een opvolger 
zou zorgen. Prins Rainier had gedurende zes 
jaar een relatie met de Franse actrice Gisèle 
Pascal, maar het huwelijk werd uiteindelijk 
afgeblazen toen bekend werd dat Gisèle 
Pascal onvruchtbaar zou zijn. Merkwaardig 
detail: Gisèle Pascal trouwde later met de 
Franse acteur Raymond Pellegrin en het 
echtpaar kreeg in 1962 een dochter: Pascale 
Pellegrin.

De Griekse reder Aristoteles Onas-
sis kwam prins Rainier te hulp. Hij 
investeerde aanzienlijk in het belasting-
paradijs en kwam met twee mogelijke 
bruiden tevoorschijn: Marilyn Monroe 
en Grace Kelly. De eerste had de voor-
keur van de prins, maar niet het aanzien 
dat bij een snobistisch huis als dit van 
Grimaldi paste. De tweede was aan-
vaardbaar: een aantrekkelijke, katholieke 
bruid, gevierde Hollywoodster en telg 
uit een welvarende Amerikaanse familie.

Dankzij het glamourhuwelijk tussen prins 
Rainier en Grace Kelly kon Monaco zijn be-
lastingvriendelijke status als onafhankelijke 
natie bewaren. De toekomst van Monaco was 
verzekerd.

De huidige wetgeving

Vandaag kan in ons land een huwelijk aan-
gegaan worden vanaf de leeftijd van achttien 
jaar en door twee personen van verschillend 
of hetzelfde geslacht met onderlinge toe-
stemming. Om gewichtige redenen kan de 
jeugdrechtbank het verbod om voor achttien 
jaar een huwelijk aan te gaan opheffen mits 
toestemming van de ouders. In de geschiede-
nis kwam het meermaals voor dat vorsten of 
bekende personen (zoals Pieter Paul Rubens 
en Jerry Lee Lewis) een minderjarige bruid 
tot echtgenote namen.

Het huwelijk tussen bloedverwanten in de-
zelfde of rechte lijn (opgaand of neerdalend) 
is in ons land verboden. De koning kan - om 
gewichtige reden - het verbod voor aanver-
wanten opheffen.

• Freddy Michiels

g e w i k t  &  g e w o g e n
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antwerpen
Paleisstraat 63, Volledig te renoveren 
art-nouveauburgerwoning! 
EPC: 478kWh/m² VP: €524.500

berchem
Woningenstraat 27, Gezellige 3slk woning met 
tuin en garage in Berchem! 
EPC: 587kWh/m² VP: €369.000

antwerpen
Hockeystraat 28, Volledig instapklare 
gezinswoning met 2 slpk en tuin te Antwerpen!  
EPC: 306kWh/m² VP: €295.000

Mechelsesteenweg 235, Gemeubeld app met 
panoramisch uitzicht op het Koning Albertpark en 
Harmoniepark! EPC: 125kWh/m² VP: €209.000

antwerpen

berchem
Grotesteenweg 28 C6.1, Trendy duplex 
appartement met autostaanplaats 
EPC: 92kWh/m² HP: €750

wilrijk
Prins Boudewijnlaan 325 V3, Centraal gelegen 
2-slaapkamer appartement! 
EPC: 544kWh/m² HP: €750

antwerpen
Miraeusstraat 25, Statig herenhuis met 6 
slaapkamers en ruim zonneterras! 
EPC: 369kWh/m² HP: €2.500

antwerpen
Lange Lozanastraat 100, Ruim triplex 
appartement met veel mogelijkheden te 
Antwerpen! EPC: 204kWh/m² VP: €877.000

antwerpen
Cuylitsstraat 21, Karakterwoning met 8 slpk te 
Antwerpen-Zuid! 
EPC: 274kWh/m² VP: €1.025.000

antwerpen
Paleisstraat 149, Appartement met ruim terras! 
EPC: 147kWh/m² HP: €745

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

gratis schatting
mét advies!

mortsel antwerpsestraat 292   |  kontich antwerpsesteenweg 55  |  boechout a. franckstraat 2  |  wilrijk boomsesteenweg 281  |  antwerpen paleisstraat 21  |  edegem strijdersstraat 13 
(grens berchem) (weldra open!)

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

    Top! Wij hebben zowel gekocht als 
verkocht via Habicom. Super tevreden 
van alle hulp die we kregen. Geen enkele 
vraag was te veel, steeds bereikbaar en 
altijd super vriendelijk. In 1 woord: TOP!

Review van Alexandra
via Trustpilot

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
huur

te
huur

te
huur

te
huur

te
koop
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... van ‘Dat heet dan gelukkig zijn’
De  voorbije dagen wensten we familie, vrienden en zelfs kennissen, die we nog eens toevallig ontmoetten, veel geluk in het nieuwe 
jaar. Want gelukkig zijn, dat wil toch iedereen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Wanneer is iemand gelukkig? Als ik in de wereld rondkijk, 

zie ik grote verschillen.

De asielzoeker is gelukkig als hem een job 
wordt aangeboden, de dakloze prijst zich 
gelukkig als hij op koude nachten een warm 
bed kan vinden, het arme kind glundert van 
geluk als blijkt dat de sint toch iets heeft 
gebracht ...

Daar staan tegenover de 
mensen, die pas gelukkig 
zijn als ze veel geld heb-
ben, de CEO als er elk jaar 
meer winst wordt gemaakt, 
de miljardair als hij zijn 
zoveelste bolide heeft aan-
geschaft ...

Het is dus moeilijk uit te 
maken wat die wens voor 
iemand betekent. Maar een 
ding is zeker, het is een doel 
in ieders leven. Iedereen is 
ernaar op zoek en wil graag 
tonen aan de anderen hoe-
veel geluk hem of haar te 
beurt valt. Dat is duidelijk 
te merken op de sociale 
media. Daar worden gul fo-
to’s gedeeld van de fantastische reizen, de 
dure etentjes, de nieuwe auto ... Die foto’s 
als bewijs van het grote geluk. Ook ik be-
zondig me daar weleens aan. De vraag die 
je je daarbij kunt stellen, is dan of dat het 
grote geluk wel is en of je dat nu echt moet 
najagen.

Hierover las ik een interview met Dirk De 
Wachter, de bekende psychiater. Hij roept 
op om het grote geluk niet te zoeken, maar 
juist de mindere kanten van het leven te 
omarmen. Hij ziet het geluk meer als een 
bijwerking van een goed leven, een zinvol 
leven, een leven met anderen, een leven dat 
zorgzaam is, een leven dat gedeeld is. Dat 

geluk is volgens hem veel fundamenteler, 
dan het ‘party time’-geluk.

Ik kan hem daarin wel volgen. Zeker omdat 
een maatschappij waarin iedereen vooral 
aan zichzelf denkt, zoveel meer terrein 

wint in deze coronatijden. Er wordt van 
ons allemaal wel iets ‘afgepakt’, waardoor 
we ons normalerwijze gelukkig voelen. Voor 
de ene is dat bv. reizen, voor de andere op 
restaurant gaan, voor nog iemand anders 
tot een gat in de nacht dansen. En nu dat 
niet meer kan, blijven er alleen ongelukkige 
mensen over.

Maar is dat wel echt zo? Ik ben blij daarop 
‘nee’ te kunnen antwoorden. Er zijn nog 
altijd mensen, die beseffen dat ongelukkig 
zijn meer is dan je iets te moeten ontzeggen. 
Zij denken aan vluchtelingen, daklozen, 
mensen die honger lijden, mensen in con-
flictgebieden ... als zijnde ongelukkig en 

vinden zichzelf als vanzelfsprekend ge-
lukkig.

Zij putten energie uit de kleine gelukjes 
voor zichzelf, maar ook om anderen te kun-
nen bijstaan, als die het moeilijk hebben.

Na een kille, natte dag thuis-
komen in een warme kamer.
Een cadeautje geven aan ie-
mand van wie je houdt.
Een wandeling in de mooie 
natuur.
Een kaartje sturen om iemand 
een hart onder de riem te ste-
ken.
Een taak uitvoeren als vrij-
williger.
Afspreken met vrienden.

Dat zijn enkele voorbeelden 
van kleine dingen, die bij-
dragen tot een leven, dat je 
gelukkig mag noemen. Dat 
geluk wens ik alle mensen 
in het nieuwe jaar, vele een-
voudige, warme genoegens 

met elkaar. Laten we simpelweg gelukkig 
zijn en omarmen wat er in de doos van het 
nieuwe jaar voor ons klaarligt.

Of zoals René Froger zingt ... 

‘toch wou ik dat ik net iets vaker
iets vaker simpelweg gelukkig was
ja alles, alles kan een mens gelukkig maken
een zingende merel, de geur van de zee
ja alles, alles kan een mens gelukkig maken
de zon die doorbreekt
een vers kopje thee’

P o r t r e t

• Annie Poelmans



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

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

ma-woe-vrij
13.30u tot 17.00u

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

op afspraak
zat

op afspraak

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

ma-woe-vrij

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.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

Uw elektricien in 
Antwerpen

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

IEDEREENCONTENT N U
B E D A C H T  &  G E B R A C H T

.

Totaaloplossing 
voor offl ine en online respons!

Met IedereenContent.nu bieden wij 
een complete 365° marketingoplossing

voor ondernemers, organisaties, 
lokale overheden, verenigingen, ...

IedereenContent.nu in een notendop:
Combinatie online en offl ine

Publicatie op website en social media
Online promotie (Adwords/Social)

Content bedenken
Content creëren

Content verspreiden

www.iedereencontent.nu
03 448 16 63

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

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

WinDistributie bv

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Totaaloplossing 
voor offl ine en online respons!

Met IedereenContent.nu bieden wij 
een complete 365° marketingoplossing

voor ondernemers, organisaties, 
lokale overheden, verenigingen, ...

IedereenContent.nu in een notendop:
Combinatie online en offl ine

Publicatie op website en social media
Online promotie (Adwords/Social)

Content bedenken
Content creëren

Content verspreiden

www.iedereencontent.nu
03 448 16 63

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

0495 52 61 28

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

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

WinDistributie bv

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

zelfwerkend patroon - gratis offerte
Heirbaan 64 - 2640 Mortsel - 03 454 00 41
www.neveplastics.be - info@neveplastics.be
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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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HIER WONEN?
De Speelgoedfabriek - MortselDe Speelgoedfabriek - Mortsel

www.coprimmo.bewww.coprimmo.be

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

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

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

Champignonsoep
Boomstammetje met

schorseneren in witte saus 
en patatjes

Flan

Aardappelsoep
Ardeense burger met 

getomateerde boontjes en 
patatjes
Eclair

Minestrone
Kip met  curry en 

groentenrijst
Pudding

Tomatensoep
Stoofvlees met appelmoes 

en gebakken patatjes
Frangipanne

Seldersoep
Visfi let met spinaziesaus

en puree
Taart

Soep
Ballekes in jagersaus

en patatjes

Slaatje paté
Champignonsoep

Schartong met juliennesaus 
en patatjes

Yoghurt

Aardappelsoep
Haantje in rode wijnsaus en 

patatjes
Eclair

Tomatensoep
Kalkoengebraad met champig-

nonsaus, seizoensgroenten 
en patatjes
Frangipanne

Slaatje vlees
Seldersoep

Lamsnavarin met
gebakken patatjes

Taart

Lasagne of spaghetti

Champignonsoep
Boomstammetje met

schorseneren in witte saus en 
patatjes

Magere yoghurt

Aardappelsoep
Ardeense burger met getoma-

teerde boontjes en patatjes
Suikervrij gebak

Tomatensoep
Stoofvlees met appelmoes 

en gebakken patatjes
Fruit

Seldersoep
Visfi let met spinaziesaus

en puree
Fruit

Dagmenu € 10,50 Chefmenu € 12,00 Diabeetmenu € 11,00

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

Slaatje gerookte ham
Minestrone

Vispannetje met puree
Pudding

Minestrone
Kip met  curry en 

groentenrijst
Fruit

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

HK TRaiteur
& catering

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

bij aankoop van 10 bonnetjes:
dagmenu € 100 i.p.v. € 105 

chefmenu  € 115 i.p.v. € 120

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
24.01

DINSDAG
25.01

WOENSDAG
26.01

donderdag
27.01

vrijdag
28.01

weekend
29-30.01

W E E K M E N U
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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

(*)  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®

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Profiteer 
van onze 
winter-

condities

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!

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
Open:
Ma-Do: 13:00 - 17:30    Vrij: 13:00 - 17:00   
Za: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00    Zo: Gesloten
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 17:30

World Leader in the Infrared Sauna

Surf naar www.healthmate.be voor 
getuigenissen, heilzame toepassingen 
en  wetenschappelijke studies.

HealthMate_DePassant_januari2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_DePassant_januari2022_2pages_400x264mm.indd   2 6/01/22   14:186/01/22   14:18
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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

• Intelligentie stelt ons in staat de feiten te verloochenen die 
ons niet aanstaan.
Octavia E. Butler

• Wanneer je vriendelijk bent voor de anderen, verander je 
niet alleen jezelf, het verandert de wereld.
Harold S. Kushner

• Werk bestaat uit wat het lichaam verplicht is te doen en 
spel uit wat het lichaam niet verplicht is te doen.
Mark Twain

• In plaats van een politicus de sleutels van de stad te geven, 
zou het beter zijn de sloten te veranderen.
Doug Larson

• Wanneer je slecht bent in bridge, dan doe je je partner lij-
den, maar als je slecht bent in poker, dan maak je iedereen 
blij.
Joe Laurie Jr.

• Wat erg dat domheid niet pijnlijk is.
Anton Szandor Lavey

• In de oudheid hadden ze geen statistieken en moesten ze 
zich tevredenstellen met leugens.
Stephen Leacock

• Disco is de laagste vorm van muziek, maar de snelste ma-
nier om beroemd te worden.
Amanda Lear

• Zelfs de geestigste zinnen zijn oersaai als je ze voor de vier-
de keer hoort.
Charlie Lear

• Ik heb geleerd dat het leven te kort is en de films te lang.
Denis Leary

• De druif slorpt de zon op en de wijn brengt zonneschijn in 
de harten van de mensen.
Ninas Wilcox Putnam

• Dankzij de uitvinding van de telescoop lijken planeten die 
100 miljard mijl van ons verwijderd zijn, slechts 50 miljard 
mijl ver.
John M. Wagner

Horizontaal 
1 pl. in Italië 5 vliegtuigloods 10 100 vierkante meter 

11 heidemeertje 12 tijdelijk bestuurder 15 grote ronde 
vrucht 17 Chinees gerecht 18 vrouwelijke godheid 19 zeer 

20 grafisch kunstwerk 21 ingebeeld meisje 23 raad 25 
staatshoofd 27 vrouwtjeskip 28 getal 29 reclameblaadje 

32 verborgen 34 een zeker iemand 35 loofboom 36 onder-
richt 38 opschrift v.e. boek 39 bouwland 41 inwonend 

43 ontwerp 45 hertje 46 roem 47 fantast 48 hevig

Verticaal
1 maatstaf 2 schildknaap 3 lof 4 afmeting 6 laan met bomen 

7 troefkaart 8 wildebeest 9 graad 13 pl. in Noord-Brabant 
14 opgooi 15 bontsoort 16 waardering 20 laatste deel 

22 rijwiel 24 huid 26 groot water 30 binnenkomst 31 onbe-
smet 32 smart 33 in je eentje 36 vers 37 gedorste halmen 
39 Ierland 40 huiselijk 42 water in Utrecht 44 tennisterm

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©
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30 binnenkomst 31 onbesmet 32 smart 33 in je eentje 
36 vers 37 gedorste halmen 39 Ierland 40 huiselijk 
42 water in Utrecht 44 tennisterm. 

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

4 48 16 29 47 13
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Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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KOOPT

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

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.(1-12)

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (7-1)

• 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.                                             (1-12)

• 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)

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

• Aankoop afgedankte auto’s en wrakken. Geef tot 200 euro. Wordt afge-
haald, gsm: 0475 910 452.

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

• Bent U op zoek naar een vaste HUISHOUDHULP met dienstencheques 
 FLEXI+ SERVICES, tel. 03 290 35 36 of info@flexiservices.be. (1-12)

• 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)

• 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)

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k
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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.                                                                            (1-2)

• Man, 67j., wkm vrouw voor regelmatige ontmoetingen. Financ. vergoed. 
bespreekbaar. Sms 0476 08 49 27 of kalofer@hotmail.com.

AA n ko op vA n o u de z A k e n

Indien u iets te koop hebt, kom ik graag kijken.
Tel. Peter Claes 0496 86 01 65

❊  Alle voorwerpen in glas of kristal
❊  Alles in zilver en verzilverd (ook bestekken)
❊  Bestekkoffers Christofle en Wiskemann
❊  Alles in porselein en biscuit
❊  Oude delft, hummelfiguren en oude postuurtjes
❊  Oude kant, oude medailles, blikken dozen
❊  Oude postkaarten, doodsprentjes, Liebig
❊  Alle oude kleinmeubelen
❊  Oude zakhorloges en polsuurwerken
❊  Oude munten en oude kerstballen
❊  Oude fantasiejuwelen (ook gouden en zilveren)

W I E  L E E R T  M I J  N E D E R L A N D S ?
Ik ben op zoek naar een Nederlandstalig persoon 

die me bijles Nederlands kan geven.
Zelf ben ik een Portugees-sprekende volwassen dame, 

die al wat vertrouwd is met de Nederlandse taal.

Graag wil ik dringend mijn kennis opschalen 
door regelmatige bijscholing.

Uren en verloning zijn overeen te komen. 
Ik woon in Edegem.

Bent u de geschikte persoon om me te helpen?

Bel 0475 45 25 90 of mail jan@taxcalcul.be

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

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

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

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

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

• Jong gepensioneerde dame gezocht met een groot hart voor kindjes 
om enkele uren per week te helpen in kinderdagverblijf te Berchem (mits  
vergoeding), bel 0474 82 02 76.

• Interessante DANKBARE bijverdienste uitvaart - chauffeur lijkwagen, 
assisteren bij ceremonies en begroetingen - gsm: 0485 888 184 -  
tuitterhoeve@dela.be.

• Te huur: app Fruithofln 122 Berchem. Instapkl, 1 slpkr, zon. liv op parket 
m gr Z-georiënt. terras en zicht op parktuin. Geïnst. kkn, badkr, gasten- 
toilet, 2 liften, autostnplts, privatieve kelder. Rustige locatie op wandelafst. 
v winkels. Geschikt v rustig persoon of koppel. Bezichtiging na afspr. op  
T. 0476 53 68 69 - 0474 468 500 (particulier).

• Te huur Bredene 0472 46 40 26 - https://www.strandverblijf.be/nl/ 
appartement-in-bredene/83/residentie-duinendaele-ii.

• GEZOCHT: Oude emaille reclameborden in gelijk welke staat. Kijk eens 
op zolder, tuin of kippenhok. Ook interesse in oude reclamevoorwerpen 
uit voormalige Kruidenierswinkels, Brouwerijen of Garages. Geef goede 
prijs. 0479 70 91 58.                                                                            (1-6)

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

p e r s o n e e l

TE KOOP WEGENS VERHUIS TE KOOP WEGENS VERHUIS 
Dossierkasten (in metaal en in notenhout) + bureau’s + Dossierkasten (in metaal en in notenhout) + bureau’s + 

modern oranje sofa-setje. Alles in perfecte staat. modern oranje sofa-setje. Alles in perfecte staat. 
Foto’s en afmetingen: Foto’s en afmetingen: www.dezuidrandgids.be/mzmwww.dezuidrandgids.be/mzm  

Bezichtigen en afhalen in Mortsel kan na afspraak met Bezichtigen en afhalen in Mortsel kan na afspraak met 

Fik Verbiest Fik Verbiest 0495 25 16 630495 25 16 63
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BEZOEK OP 23 JANUARI HET MODELAPPARTEMENT  Enkel na inschrijving via zilverkwartier.be/event

WWW.ZILVERKWARTIER.BE project van: fides • 03 232 54 00 • www.fidesinvest.be

HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT 

EXCLUSIEVE KIJKDAG

ZONDAG23 JANUARI

ZILVERKWARTIER
BERCHEM
 kwalitatieve materialen
 vloerverwarming
 duurzaam & CO₂-neutraal
 doorzonappartementen
 unieke daktuin
 warmtenet 
 privé-parking

A12

E313

E17

E19

A12

E19

ANTWERPEN

KONTICH

MECHELEN

PUURS

BORNEM

WILRIJK

WAASLAND

WOMMELGEM

KALMTHOUT

KAPELLEN

LOENHOUT

WOMMELGEM

DA’S PAS EEN SALON.

36 SHOWROOMS
6 MERKEN

vraaghetmaar.be

Welkom met al uw vragen over mobiliteit 
en saloncondities in onze showrooms of op

Chat met ons of boek hier uw afspraak 
met één van onze verkopers.

Open zondag 16, 23 & 30/1 
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N a @ p e n

1
8
3 Ouder

Ouder, dat ben ik. In de betekenis van ‘vader of moeder’. 
Taalkundigen betwisten wel dat ‘ouders’ een enkelvoud heeft. 
En ja, ik word ook ouder. Mijn leven wordt niet meer gevuld 
met de relatief heroïsche activiteiten uit het verleden: op mijn 
scooter naar Portugal en dan in één trek naar Stonehenge, 
een nieuwe ervaringsgerichte basisschool oprichten, caba-
retvoorstellingen geven in West-Vlaanderen - met orkest 
-, twintig jaar lang een gammel huis verwarmen met alleen 
het hout dat ik kapte, snoeide en kliefde in de eigen boom-
gaard, biologische spinazie kweken om die te verkopen aan 
natuurwinkels, theatercursussen geven aan kinderen van 4 
tot 12 in Sfinks, een half jaar bij een Brusselse deurwaar-
der werken, het volledige dak van een hoeve vervangen en 
bedekken met duizenden pannen die ik met een aanhang-
wagentje ging halen van een hoog, slooprijp huis in Temse, 
slagen voor de tweede master zonder één uur les te volgen, 
32 lesuren per week geven in een hogeschool en ’s avonds 
communicatietrainingen in culturele centra, 10 jaar lang 
dagelijks radio-uitzendingen en reportages maken voor een 
stadradio. Oef. Ik was een Beatles-maniak, een halve hippie, 
een langharige groene jongen die natuurbeschermingsacties 
lanceerde, maar tegelijk rondscheurde met vervuilende auto’s 
die nu de prijs van 200 euro niet zouden halen.

Vervult deze (beperkte) selectie me met trots? Neen. De 
feiten baden in een vijvertje van meewarigheid. Hoe gek kon 
ik zijn ? Herken ik mezelf nog in die roemruchte feiten? Nau-
welijks. The heat is not on anymore. Een strijdende mens heeft 
zijn eigen potsierlijkheid. Elke held is een antiheld. Zeker 
wanneer hij een rugzak vol jaren meesleept. Mijn biotoop is 
verkleind, het initiatief minder scherp, de hunker naar rust en 
eenvoud toegenomen. Het stelt me tevreden, wanneer onze 

zonen me steevast blijven uitnodigen om mee te voetbal-
len, wanneer ik drie gemigreerde kinderen Nederlands kan 
aanleren, wanneer ik aan mijn 319de column kan beginnen, 
wanneer ik de klimop in de tuin snoei, beyblade met Andreas, 
pannenkoeken bak of gezellig met vrouw (skin-to-skin) en 
kinderen voor tv zit. Niet te veel, niet te ingewikkeld. 

De drukte bewaar ik voor mijn dromen. Ik maak minstens 
één spannende langspeelfilm per nacht mee. Vaak ben ik er 
reisleider van enorm grote groepen. We zijn de weg kwijt, er 
gebeuren vreselijke ongevallen, de hoteldiners zijn waardeloos 
- zelfs giftig - en zo groeit de groepsverontwaardiging van 
de reizigers. Soms los ik alles op, soms niet. Dan zit ik in de 
knel en maak ik mezelf wakker. 

Zo verloopt het leven van wie wat ouder is. Maar ook ‘ouder’ 
is - u herinnert zich. Andreas en Pieter-Jan drijven mama 
en mij onafgebroken vooruit in hun ambities, plannen en 
enthousiasme. Dan moeten we wijze beslissingen nemen, 
wat makkelijker is voor wie ouder is … In een context van 
eindejaar is de verzuchting ‘alweer een jaar voorbij’, veel ster-
ker dan de kreet ‘hoera, een nieuw jaar, een jaar vol verse 
belevenissen’. Toch even in de overlijdensberichten nakijken 
of ik geen studiegenoot herken? Neen, geen tijd, want we 
moeten naar een subtropisch zwemparadijs. Daar duwen 
ze me via een supergladde trap naar de minst gevaarlijke 
wildwaterbaan en parkeren me daarna in een strandstoel 
tussen de palmbomen en de rotsen. In een stoomwolk van 
acceptatie en nederigheid lees ik de krant en schrijf ik mijn 
volgende column. Gelukkig nieuwjaar.

• Marc van Riel

“Beter de rimpels van de huid, dan de rimpels van de ziel”

naar Samuel Ullman
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Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 645.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 215.000

AARTSELAAR       E 695.000

AARTSELAAR E 670.000

AARTSELAAR E 245.000 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 375.000

Cleydaellaan, commercieel gelegen (kantoor)
villa op 890m² met ruime oprit en zuidtuin, 
living + veranda, nieuwe ing keuken, dubbele 
garage, 3 slpk, 2 ing badk, EPC: 241 kWh/
m², nieuw dak + zonnepanelen, 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

Beukenhoflaan, gelijkvloers app. (84m²) met 
gemeensch. tuin, achteraan gelegen garage-
box en ondergrondse kelder + fietsenstalling, 
apart toilet, living (40m²) met nieuwe open ing 
kkn, terras, nieuwe ing badk, 2 slpk (18-14m²), 
EPC: 239kWh/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 € 
215.000, 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, EPC: 
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 91m² 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

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

1 4  F E B R U A R I 
C A D E A U T I P  V A L E N T I J N

S H O P  O N L I N E 
W W W . A N N I K D E M E Y . B E

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

W W W. A N N I K D E M E Y. B E
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

D E  PA 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

Het is nog volop winter. Toch kijken we al 
reikhalzend uit naar de lente. De natuur ont-
waakt, de eerste sneeuwklokjes en krokkussen 
verschijnen en de dagen worden langer. Nog 

even en de vogels beginnen hun nestjes te 
bouwen.

Jeuken je handen al om in de tuin te gaan 
werken? Of haal je je wandelschoenen terug 
boven? Het voorjaar geeft je energie en voor 
velen is het dan ook de mooiste tijd van het 

jaar.

Heb je (tuinier)tips die je wilt delen met onze 
lezers? Wil je reageren? Stuur een mail naar 

redactie@mensenzijnmedia.be. 
De mooiste verhalen en reacties publiceren 

we op onze website.
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Molenstraat 21 | 2550 Kontich | 03 457 16 28
ma-vr:  9u30 - 13u & 13u30 - 18u00 - zat: 9u30 - 17u

W W W . L I N G E R I E M U S S E N B U R G . B E

V E R W E N  J E  G E L I E F D E 
V O O R  VA L E N T � N

L I N G E R I E  M U S S E N B U R G
H E L P T  J E  G R A A G  V E R D E R

L I N G E R I E  •  B A D M O D E  •  N A C H T M O D E  •  H E R E N  •  K I D S  •  D A M E S
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