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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

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

b o n i v e r l e i  2 5 7 ,  2 6 5 0  E d e g e m       T :  0 3  4 5 8  4 7  5 2

www.kurkgevel .be    www.verheyenb innenhu is inr icht ing .be
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bizzy ontwerp 12-4-21.indd   19 25/03/21   10:01

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

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

Maak nu een afspraak 
voor een bezoek aan uw nieuwe thuis!
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d e z e  m a a n d

COLOFONBeste lezer,
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.

Dirk rijdt met zijn postiljon langs de nieuwe sneukelroute door Mort-
sel. Die staat in het teken van kunst en is de moeite waard voor jong 
en oud.

Ken je onze website al? Daar vind je al je vertrouwde rubrieken. En er 
komen nieuwe bij die we uitsluitend online publiceren. Zoals ‘Koren-
bloemblauw’ 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: 35.000 ex. -  JAARGANG 59

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!

S I N T  V A L E N T I J N  1 4  F E B R U A R I

Verwen je  har ted ief  met  een romant ische geur.
Ontdek vanaf  1 febr. de n ieuwe geuren: 

Musc Noi r  Rose, Dolce L i ly, Z&V V ibes of  Freedom.

P A R F U M E R I E  E N  S C H O O N H E I D S I N S T I T U U T

KAPELSTRAAT 42 - 2540 HOVE - 03 454 13 91 - WWW.PARFUMERIEVENUS.BE - 

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!
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LBC VOLWASSENENONDERWIJS

www.lbconderwijs.be

CURSUSAANBOD JANUARI 2022 
VOOR IEDEREEN VANAF 16 JAAR 

COMPUTERCURSUSSEN 
TABLET & SMARTPHONE 
DIGITALE FOTOGRAFIE 
SPAANS VOOR OP REIS 
NEDERLANDS

SCHRIJF NU IN
▪  via onze WEBSHOP op www.lbconderwijs.be
▪  na telefonische afspraak
▪  vanaf maandag 10 januari tijdens de openingsuren van het 

secretariaat 

CONTACT
▪  Tel. 03 449 06 27 | mortsel@lbconderwijs.be 

CVO LBC  
REGIO MORTSEL 

 
Mechelsesteenweg 32  

2640 MORTSEL

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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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15 %
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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
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info.merksem@veranneman-audio.be
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MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM
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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
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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 
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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
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te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
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gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
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h e t  g e s c h r e v e n  w o o r d

Ik ben Eleanor Oliphant 
(met mij gaat alles goed)

- Gail Honeyman -
Met Valentijnsdag in het verschiet had je misschien een Bridgertonachtige roman verwacht, maar ik besloot het over een andere boeg te gooien en te gaan 
voor een ander soort liefde … de liefde voor jezelf. Ik ben Eleanor Oliphant (met mij gaat alles goed) begon als een inzending van drie hoofdstukjes voor een 
schrijfwedstrijd en ontpopte zich al snel tot een internationale bestseller. Daarvan werden onlangs de filmrechten zelfs verkocht aan het productiehuis 
van Reese Witherspoon. Deze hartverwarmende roman gaat over iets waarmee we allemaal wel eens worstelen: eenzaamheid. Schrijfster Gail Honeyman 

toont ons de wereld door de ogen van een vertederend hoofdpersonage en haalt een omstreden onderwerp uit de taboesfeer.

Eleanor Oliphant leeft een gestructureerd, ordelijk 
leven. Ze werkt, gaat naar de winkel om telkens 
weer dezelfde maaltijd te kopen, gaat naar huis, 
drinkt 2 flessen wodka en praat met niemand tot ze 
weer gaat werken. Ze draagt elke dag 
dezelfde kleren, heeft al jaren hetzelf-
de kapsel en woont in een klein, leeg 
appartement met enkele tweede-
handsspulletjes. Vrienden heeft ze 
niet. Eleanor is een gesloten, sociaal 
onbeholpen, eenzame vrouw die elke 
vorm van persoonlijk contact uit de 
weg gaat en geregeld het mikpunt 
van spot is. Ondanks die eenzaam-
heid gaat alles goed. Tot ze verliefd 
wordt op een lokale rockster die niet 
eens weet dat ze bestaat. Door deze 
fantasie en een ontluikende vriend-
schap met een collega, gaat de bal 
aan het rollen en begint ze kleine stapjes buiten 
haar comfortzone te zetten. Maar wanneer ze haar 
fantasie onder ogen komt, rollen er donkere wolken 
over haar heen en stort ze in. Met Eleanor Oliphant 
gaat duidelijk niet alles goed.

Wauw, wat een verrassende debuutroman en wat 
een geweldig hoofdpersonage! Eleanor Oliphant 
is een beetje de vreemde eend in de bijt. In de 
eerste hoofdstukken vinden we ze zelfs een beetje 
arrogant en afstandelijk. Toch duurt het niet lang 
voor Eleanor je hart steelt met haar unieke kijk op 
het leven en sociale onbeholpenheid. Het wordt al 
snel duidelijk dat ze een traumatisch verleden heeft, 
waaraan ze figuurlijke én letterlijke littekens heeft 
overgehouden. Ze is zoals veel mensen eenzaam, 
een thema dat in de literatuur lang verwaarloosd 
werd, hoewel de helft van de bevolking momenteel 
aangeeft eenzaam te zijn - zeker sinds corona ons 
isoleerde. Dat maakt deze roman juist zo vernieu-
wend en belangrijk. Literatuur kan heel krachtig 
zijn, lezen over lotgenoten doet je namelijk beseffen 

dat je heus niet de enige bent en biedt je troost. 
Eleanors verhaal had net zo goed non-fictie kunnen 
zijn. Honeyman vertelt een verhaal dat zo eerlijk 
en herkenbaar is, met personages die ondanks 

stereotiepe kenmerken allesbehalve 
karikaturaal worden. De boodschap 
is duidelijk: we zijn allemaal maar 
mens en het heeft geen zin om te 
oordelen over mensen die je niet 
kent. Honeyman strooit doorheen 
de roman kruimeltjes over Eleanors 
verleden, waardoor je lichtjes gefrus-
treerd - op de best mogelijke manier 
- blijft lezen tot je eindelijk weet wat 
er met haar gebeurd is. Heerlijk om 
een onvoorspelbare roman te lezen 
waarbij je zolang in het duister blijft 
tasten! Pas naar het einde toe begint 
Eleanor eindelijk haar rugzakje uit te 

pakken en haar muren af te breken, waardoor ze 
de mensen in haar leven echt begint toe te laten. 
Na een leven lang beoordeeld te zijn geworden op 
haar uiterlijke en vreemdheid, ziet ze in dat lang 
niet iedereen zo veroordelend is, de juiste mensen 
moesten gewoon nog op haar pad komen.

Ik weet wat je denkt, wéér zo’n zwaarmoedig boek. 
Niet getreurd! Ik ben Eleanor Oliphant is vertede-
rend en hilarisch, hét perfecte boek om gezellig mee 
op de bank te kruipen en te ontspannen. We zien 
de wereld door de ogen van iemand die totaal geen 
idee heeft van wat er in de wereld omgaat en er zelf 
betekenis aan probeert de geven. De scène op het 
familiefeest waarbij Eleanor zich voor de eerste keer 
in haar leven op de dansvloer waagt en probeert te 
begrijpen waarom iedereen idioot met zijn armen 
staat te zwaaien op YMCA, deed me hardop lachen. 
De beschrijving van haar favoriete mok met de af-
beelding van een mollige, rare man en de woorden 
‘Top Gear’ (arme Jeremy Clarkson), toont perfect 
aan dat Eleanor een unieke en ongewone vrouw 

is. Ze heeft ook een zeker je-m’en-fou-gehalte en is 
gewoon wie ze is, waardoor je zelf - al is het maar 
voor even - ook een beetje meer schijt aan alles 
krijgt. Het zou maar een saaie wereld zijn als we 
allemaal hetzelfde zouden zijn, toch?

Wat dit boek zo verfrissend maakt, is dat er geen 
prins op een wit paard is die de dame in nood komt 
redden. Ze krijgt wel hulp van Raymond, maar uit-
eindelijk is het Eleanor zelf die het heft in handen 
neemt en haar trauma’s begint te verwerken. Ik ben 
Eleanor Oliphant is tegelijkertijd hartverwarmend 
en hartverscheurend en zal je ongetwijfeld hier en 
daar een traantje doen wegpinken. Het boek doet 
je even beseffen dat het helemaal oké is om jezelf 
te zijn en dat er altijd mensen zijn die je zullen ac-
cepteren zoals je bent, áls je je hart ervoor openstelt.

• Kim Jönsson

 Deze rubriek kwam tot stand in 
samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

de boekuil

Als lezer van het Periodiekske krijg je 
bij aankoop van dit boek bij De Boekuil

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2021. Niet 

cumuleerbaar met andere promoties. 
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Een bezichting of schatting inplannen?

Kantoor Mortsel 
Antwerpsestraat 158 – 2640 Mortsel www.goetstouwers.beinfo@goetstouwers.be

+32 3 225 50 00

WIL JIJ WETEN HOEVEEL JOUW EIGENDOM WAARD IS?

VRAAG EEN GRATIS 
SCHATTING AAN!

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

Ontvang een correcte waardebepaling. 
Volledig kosteloos & geheel vrijblijvend.

Maak nu een afspraak

Names het team van 

de beste wensen voor 

2022
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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
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Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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In donkere dagen

Tijden van kou

Lichtjes en warmte

Wensen wij jou

Reflectie, kort stilstaan

Samen, met elkaar

Liefde en zorg met aandacht,

Vertrouwd en dierbaar

Voor 2022 wensen wij jullie 

een gezond en liefdevol nieuwjaar.

Namens alle medewerkers 

van Goossens & Celis

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k
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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
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antwerpen
Paleisstraat 63, Volledig te renoveren 
art-nouveauburgerwoning! 
EPC: 478kWh/m² VP: €524.500

te
koop

kontich
Rubensstraat 47, Te renoveren ééngezinswoning 
met tuin in hartje Kontich 
EPC: 619kWh/m²  VP: €269.500

te
koop

edegem
Molenlei 45, Gerenoveerd appartement (90m²) 
met 2 slaapkamers 
EPC: 183kWh/m²  VP: €235.000

te
koop

Sneeuwbeslaan 19, Zeer ruim appartement met 2 
kelders en P op topligging! 
EPC: 334kWh/m²  VP: €349.000

wilrijk

te
koop

mortsel
Sint-Benedictusstraat 34, Verrassend ruim 
vernieuwd appartement op topligging! 
EPC: 578kWh/m²  HP: €765

mortsel
Mechelsesteenweg 113, Ruim gelijkvloers app. 
(105m²) met terras en gemeenschappelijke 
siertuin EPC: 283kWh/m² HP: €995

edegem
Timmerdonckstraat 5, Recent gerenoveerd 
2-slaapkamerappartement. 
EPC: 137kWh/m²  HP: €780

mortsel
Deurnestraat 160, Aangenaam 3-slpk app. met 
terras en mogelijkheid tot garage! 
EPC: 149kWh/m²  VP: €235.000

te
koop

te
huur

te
huur

boechout
Provinciesteenweg 460, Prachtig afgewerkte en 
ruime woning te Boechout (200m²) 
EPC: 279kWh/m²  HP: €1.550

te
huur

te
huur

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

gratis schatting
mét advies!

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

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen

mortsel
Deurnestraat 3, Compacte woning met stadstuin 
in centrum Mortsel 
EPC: 183kWh/m²  VP: €259.000

te
koop

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

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

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 

Na een jaar thuisblijven weer een 
Sint-Antoniusviering en omme-
gang op zondag 23 januari 2022 in 
Edegem

EDEGEM - Zondag 23 januari 2022 is een hoogdag in Edegem. 
Naar jaarlijkse traditie vieren we dan de H Antonius Abt, beter 
bekend als Sint-Antonius met zijn varken. Om 09.30 uur is er 
een eucharistieviering voorgegaan door E. H. pastoor Tom 
Schellekens in de Sint-Antoniuskerk, daarna trekt de processie 
door het centrum van Edegem.

De ommegang gaat dit jaar vanaf de Antoniuskerk aan de Drie 
Eikenstraat via de Strijdersstraat, Hovestraat tot bij de basiliek dan 
naar de Dokter Bernaertsstraat, Vrijwilligersstraat, Doelveldstraat, 
Strijdersstraat en weer naar de kerk. In de ommegang dragen de 
gildebroeders van de Sint-Sebastiaansgilde het beeld van de H 
Antonius en vormelingen en communicanten zamelen onderweg 
gaven in. Ook leden van het jeugdhuis ‘het varken van Sint-
Antonius’ lopen mee.

Er zal zoals vorig jaar geen verkoop zijn van offergaven. Wel vra-
gen we aan jullie om toiletartikelen of niet-bederfbare voeding te 
schenken, deze gaven maken we dan over aan ‘Gastvrij Edegem’.

We aanvaarden de gaven in en bij de kerk van 9 tot 12 uur en ook 
tijdens de omloop van de processie. Het schenken van gaven gaat 
al eeuwen terug en hiermee steunen we directe noden die nog altijd 
bestaan in de 21ste eeuw. Het was de orde van de Antoniten die 
varkens hield, die gemerkt waren met een Tau-kruis en dan wer-
den geslacht. Het vlees werd verdeeld onder de minderbedeelden, 
vandaar de afbeelding van het varken bij Sint-Antonius.

Deze traditie bestaat al jaren in Edegem en de processie is nog de 
enige in de zuidrand van Antwerpen. We zijn volop bezig om de 
Antoniusviering te laten erkennen als immaterieel erfgoed.
De pastorale eenheid Maria Magdalena, het Basilicakoor, de Sint-
Sebastiaansgilde, het jeugdhuis ‘het varken’ en erfgoed Edegem 
en met de steun van de streekvereniging Zuidrand hopen we jul-
lie talrijk te verwelkomen zowel in als bij de kerk en ook in de 
Edegemse straten.

Info: cultuur@edegem.be

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 

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

Maak snel een afspraak en doe inspiratie op in onze showroom in Lint. 

Daarenboven zijn wij binnenkort ook terug te vinden in Geel!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ROLGORDIJNEN VOUWGORDIJNEN JALOEZIEËN EN LAMELLEN

In een mum van tijd creëert u 

een strakke en minimalistische 

look-and-feel!

Tijdloos en elegant verduisteren 

met een automatische of 

handmatige bediening. 

Stijlvol, onderhoudsvriendelijk 

en beschikbaar in verschillende 

materialen. 

RAAMDECORATIE VAN ASBL 
MAAKT HET PLAATJE COMPLEET

Doordat al onze raamdecoraties uitstekende isolerende waarden hebben en enkel vervaardigd zijn 

uit de beste materialen, gaat uw raamdecoratie gegarandeerd jarenlang mee. Bij ons heeft u een 

waaier aan keuzemogelijkheden qua trendkleuren en eigentijdse structuren. U vindt zonder twijfel 

de raamdecoratie die bij u en uw woning past!

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Januari_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_Januari_2022_200x264_DEF.indd   1 8/12/21   14:098/12/21   14:09

Vrienden van de poëzie
- Guido van Heulendonk -

Deze rubriek is gegroeid tijdens de eerste lockdown. Dat is ook zo met het nieuwe boek van Guido van Heulendonk. ‘Vrienden van de poëzie’ heet 
het, met vier verhalen die hij subtiel aan elkaar linkt in zijn prachtige stijl en zijn zuivere taal. Het gegeven is origineel, ontstaan op een planeet 

die op slot gaat door de opmars van corona. Men verlaat de woonst slechts om proviand aan te vullen.

In ‘Vrienden van de poëzie’ ontvangen vier men-
sen uit verschillende middens een kettingbrief 
waarin telkens een ander gedicht centraal staat. 
Er actief aan meewerken zou de verloren wereld 
herstellen en mensen weer bij elkaar brengen. El-
kaar besmetten met poëzie in plaats van met een 
virus, lijkt de boodschap. Virussen zijn evenwel 
onvoorspelbaar, deze boodschappen 
eveneens, dat ondervinden ook deze 
vrienden. We laten de auteur  een en 
ander toelichten ...

‘In maart 2020 ging België in lock-
down voor de coronadreiging. Opeens 
zat iedereen opgesloten in huis of ap-
partement. Spoedig ontstonden allerlei 
initiatieven om de sociale cohesie niet 
verloren te laten gaan. Er werd ‘s 
avonds gezongen en geapplaudisseerd 
voor de mensen in de zorgkring, artsen, 
verpleegkundigen, het zorgpersoneel. Op een dag zat 
er een kettingmail in mijn e-box, met als onderwerp 
de kracht van poëzie. De mail begon met de aanspre-
king ‘Beste vrienden en vriendinnen’. Het opzet was 
om via het rondsturen van gedichten de - citaat: ‘stille 
kracht van poëzie’ - over het land te verspreiden om 
zo het isolement te doorbreken. Een mooi initiatief, 
dacht ik: mensen weer dichter bij elkaar brengen, 
want is poëzie niet daarvoor precies uitgevonden, 
om als een virus van mens tot mens te springen en 
iedereen aan te steken met de warmte van de verbon-
denheid? Kortom, ik deed mee, en stuurde een gedicht 
de wereld in. Niet lang daarna kwam dezelfde mail 
terug met hetzelfde verzoek. En daarna nog eens en 
nog eens, tot gedichten verzenden een bijna dagelijks 
karweitje werd dat zijn appeal verloor. En ik bijna, 
indien niet zonder gedichten, dan toch zonder contac-
ten kwam te zitten, die ik nog niet had verblijd met 
mijn stille poëtische boodschap. Dat kan dus ook, dacht 
ik, gedichten die aan het woekeren gaan, ook weer 
als een virus. Meer heeft een schrijver niet nodig om 
een verhaal te voelen ontstaan over de periferie van 
de dagelijkse realiteit, wat toch bij uitstek de biotoop 
van literatuur is. Een verhaal over neveneffecten, 
ontsporing, onvoorziene en onbedoelde gevolgen van 

goedbedoelde ondernemingen, het oeroude thema dus, 
dat al de basis vormde van de Griekse tragedies.’

Het thema is actueel, het virus staat centraal. 
Van Heulendonk lezen is een literair avontuur. 
Zonder daarom harde standpunten in te nemen 
of zich aan wetenschappelijke ontledingen te 

wagen, schetst hij een beeld van het 
menselijke gedrag tijdens de pande-
mie, met het virus als katalysator. De 
auteur koppelt intelligentie aan een 
hoge dosis empathie  en het vernuft 
om fraaie zinnen en paragrafen met 
schetsen van zijn personages op de 
juiste momenten af te wisselen met 
hun daadkracht. Noodlot, weemoed, 
angst, realiteit en pure hilariteit zijn 
nauw met elkaar verbonden, al is 
het omdat het leven een waaier aan 
gevoelens in zich heeft. Je maakt 

kennis met de personages, en gaandeweg vraag 
je je af wat er met hen scheelt. Ze twijfelen aan 
zichzelf en aan anderen, worstelen met onver-
werkte trauma’s, en hun mysteries leiden naar 
verrassende plots. De nieuwsgierigheid naar het 
gedicht dat hen lokte, wordt ook gewekt, noem 
het op dat vlak een beetje Spielerei met woorden, 
verzen en namen, finesse ook,  al moet je heus 
geen poëzieliefhebber zijn om hier volop van te 
kunnen genieten.

Van Heulendonk - ‘Ik schreef ‘Trisha’, het wederva-
ren van een man in lockdown die via een kettingmail 
uitgenodigd wordt vriend van de poëzie te worden 
en om troost te helpen verspreiden, maar die hierdoor 
hopeloos op zichzelf en zijn verleden botst. Toen het 
verhaal af was, bleef het thema mij achtervolgen. Po-
ezie waarvan iedereen doorgaans alleen in positieve, 
romantische zin denkt, dit keer als koevoet voor ont-
wrichting. Hoe gedichten het bestaan van mensen ook 
kunnen binnendringen om er in plaats van ontroe-
ring en verheffing, ontreddering te veroorzaken. Er 
volgden nog drie verhalen, allemaal over mensen in 
lockdown, die allemaal zo’n kettingmail ontvangen 
en achteraf met verbijstering naar de gevolgen sta-

ren. Vier verhalen die afzonderlijk kunnen bestaan, 
maar toch onmiskenbaar een geheel vormen en via 
diverse kruisbestuivingen op elkaar inhaken, zoals de 
flaptekst zegt:  ‘mutanten van hetzelfde eigenzinnige 
organisme’. Een verhalenroman als het ware, met 
vier novellen als evenvele hoofdstukken. Zo ontstond 
‘Vrienden van de poëzie’, geen boek over de lockdown, 
maar een boek gegroeid uit de lockdown, organisch, 
een beetje tot mijn eigen verbazing. Een van de vele 
verrassingen waarmee deze vreemde tijden ons tel-
kens weer  confronteren.’

‘Vrienden van de poëzie’ is het veertiende boek 
van Guido van Heulendonk, zijn tiende al bij De 
Arbeiderspers. Een absolute aanrader!

Vrienden van de poëzie - Guido van Heulendonk
De Arbeiderspers - ISBN: 9789029545112
Uitvoering: paperback - 208 pagina’s       

b o e k e n f o y e r

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Als lezer van het Periodiekske krijg je 
bij aankoop van dit boek bij De Boekuil

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2021. Niet 

cumuleerbaar met andere promoties. 

de boekuil
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Maak snel een afspraak en doe inspiratie op in onze showroom in Lint. 

Daarenboven zijn wij binnenkort ook terug te vinden in Geel!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ROLGORDIJNEN VOUWGORDIJNEN JALOEZIEËN EN LAMELLEN

In een mum van tijd creëert u 

een strakke en minimalistische 

look-and-feel!

Tijdloos en elegant verduisteren 

met een automatische of 

handmatige bediening. 

Stijlvol, onderhoudsvriendelijk 

en beschikbaar in verschillende 

materialen. 

RAAMDECORATIE VAN ASBL 
MAAKT HET PLAATJE COMPLEET

Doordat al onze raamdecoraties uitstekende isolerende waarden hebben en enkel vervaardigd zijn 

uit de beste materialen, gaat uw raamdecoratie gegarandeerd jarenlang mee. Bij ons heeft u een 

waaier aan keuzemogelijkheden qua trendkleuren en eigentijdse structuren. U vindt zonder twijfel 

de raamdecoratie die bij u en uw woning past!
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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

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.

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Profiteer 
van onze 
winter-

condities

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

HealthMate_Periodiekske_januari2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_Periodiekske_januari2022_2pages_400x264mm.indd   2 6/01/22   14:186/01/22   14:18
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Vrienden voor het leven
De feestdagen liggen weer achter ons. Een nieuwe start, een nieuw jaar om ertegenaan te gaan! Heb je ook dit jaar het goede voor-

nemen om meer aandacht te hebben voor je vrienden of familie?

Reünie

Nu ga ik even terug in de tijd. Kort na 
mijn hogeschoolstudies spraken we een 
keer af met de klasgenoten uit de middel-
bare school. Sinds eind jaren ‘80 houden 
we jaarlijks een reünie met de klasgeno-
ten van toen, altijd dezelfde periode, als de 
feestdagen voorbij zijn.

Samen delen

Ervaringen uitwisselen en familienieuwtjes 
delen, werkperikelen, het komt allemaal aan 
bod. Die paar uren vliegen voorbij. Na al 
die jaren merk ik dat we onze levens echt 
gedeeld hebben. Eerst waren het de ver-
lovingen en trouwerijen, kindjes of geen 
kindjes, nadien bij de ene een scheiding 
en bij de andere een verhuizing, dichtbij 
of verder weg. Ondertussen zien we al 
foto’s met kleinkindjes. Weet je wat me 
opvalt? Telkens we samenkomen, pikken 
we de draad weer op, net alsof we mekaar 
vorige week nog gezien hebben. We praten 
honderduit, er is vertrouwen, connectie en 
empathie. Ik heb zelf ondervonden welke 
steun ze kunnen zijn als je door een moei-
lijke periode gaat.

Door dik en dun

Eén ding weet ik zeker, als het erop aan-
komt, dan staan ze daar en kan je op hen 
rekenen. Zo is er iemand die sinds enke-
le maanden opnieuw vecht tegen kanker. 
Toen ik haar opzocht in november vertelde 
ze me dat ieder om beurt van de vroegere 
klasgenoten contact opnam om eens af te 
spreken. Ze vindt het geweldig! Dan zit ze 
niet heel de tijd alleen thuis naar de muren 
te kijken. Dat is wat telt! Er zijn als iemand 
je nodig heeft en naar zijn of haar verhaal 

luisteren. We steunen mekaar door dik en 
dun. We lachen samen, we huilen samen en 
we leren te relativeren. Man, man, wat ben 
ik dankbaar voor deze vriendinnenbende, ik 
zou ze voor geen geld willen missen!

The circle of life

Begin 2020 ontvingen we een uitnodiging 
voor het huwelijk van de dochter van één 
van deze vriendinnen, dat zou plaatsvinden 
in mei van dat jaar. Door bekende omstan-
digheden werd het een jaar uitgesteld, maar 
dat ging ook niet door. Uiteindelijk werd 
de datum geprikt voor half oktober, derde 
keer goede keer. De trouw is dan toch kun-
nen doorgaan. Op de dag van het huwelijk 
had ik even de kans om met mijn vriendin 
te praten. Ze kon het niet geloven, haar 
dochter afgestudeerd en nu gehuwd. Waar 
was dat kleine meisje van toen naartoe? Ze 
was zo snel groot geworden … Je herkent 
het wel, dit verhaal. Kleine kindjes worden 
groot, te snel naar het idee van de ouders. 
Maar zij en haar man waren zo fier op hun 
dochter en hun nieuwbakken schoonzoon. 
Ze straalden gewoon!

Ont-spanning

Maar de dochter had last gehad van hy-
perventilatieaanvallen. Te veel druk en te 
weinig tijd om rust te nemen. Het uitstel 
van hun huwelijk had er natuurlijk ook niet 
aan bijgedragen. Wil je een goed voorne-
men voor dit jaar? Bouw regelmatig een 
ont-spanningsmoment in voor jezelf. Gun 
jezelf de kans om je batterijen op te laden. 
Een wandeling in de natuur of een terrasje 
doen, wat je zelf ook voor ogen hebt. Maar 
als het kan, doe het in gezelschap. Gewoon 
eens praten over koetjes en kalfjes, of over 
serieuzere zaken, het kan allemaal. Weet 
dat een goede sociale omkadering één van 
de beste remedies is tegen stress. Wie nood 
heeft aan een babbel en een luisterend oor 
vindt, is rijker dan hij of zij denkt.

Dag van de liefde

14 februari staat bekend als Valentijnsdag, 
dag van de verliefden, of de liefde tout 
court. Niet iedereen is daar wild enthousi-
ast over wegens te veel gecommercialiseerd. 
De romantici onder ons nemen elke gele-
genheid te baat en zorgen toch voor een 
bloemetje, een cadeautje, een etentje, of nog 
iets anders. Het gaat om aandacht schenken 
aan elkaar, lief zijn voor mekaar. Liefst niet 
alleen die dag, maar heel het jaar door. Niet 
alleen voor de leuke momenten die we op 
facebook delen, maar ook voor de dingen 
die we niet altijd delen, die ons dieper raken. 
Daar draait het om. Ik wens ieder van jullie 
een fijne partner, vriend of vriendin, waar 
je terecht kan als het nodig is. Een mooier 
cadeau kan ik je niet toewensen.

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be 



22 23

VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

Parkappartementen 

vanaf €198.000 (excl. kosten)

MAAK EEN AFSPRAAK OP 

www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60

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

Voor meer info: 

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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Vapeurs 4 - Op safari
ANTWERPEN – Vanaf 21 januari staat de vrolijke komedie 
‘Vapeurs 4 – Op safari’ in Theater Elckerlyc. De eerste drie edi-
ties waren telkens een shot in de roos. Deze keer maken de vier 
hartsvriendinnen de Afrikaanse wildernis onveilig op tekst van 
Allard Blom. Vier topactrices zorgen voor een aantrekkelijk spek-
takel: Lulu Aertgeerts, Nele Goossens, Anne Mie Gils en Karin 
Jacobs.          FM

Info & tickets: www.uitgezonderd.be 

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

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

Sportkampen
HOVE – In de krokus- en paasvakantie organiseert de dienst Vrije 
Tijd weer sportkampen en speelpleinwerking. Je kan de digitale 
brochure downloaden. De inschrijvingen zijn ondertussen gestart. 
Inschrijven doe je via de webshop hove.recreatex.be.     FM

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

Zuidrand Klassiek!
HOVE – Donderdag 24 februari treedt het trio ‘The Grand String’ 
op van 20.15 tot 22.15 uur in zaal Da Capo aan de Lintsesteenweg 
1a. Je mag je verwachten aan werken van Beethoven, Schubert en 
Dahnanyui, geschreven voor een strijktrio.      FM

Tickets 14 euro - Info: www.orfeo.be 

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 

EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
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03 443 21 15
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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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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

PIETER REYPENSLEI 7, 2640 MORTSEL
+32 3 422 64 03        INFO@TOYVS.COM

WWW.TOYVS.COM
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OPENINGSUREN
MA-DO 10.00-18.30
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ZON 11.00-18.00
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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

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei gadgets die 
geluk en verbondenheid uitstralen. 

Bovendien kan je er donaties vanaf 
5 euro registreren. 

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

Alle inkomsten van de shop ondersteunen 
de werking van Mensen zijn Media en dragen 

zo bij aan interessante magazines met 
waardevolle inhoud. 

mensenzijnmedia.be/winkel

# g e l u k k i g v e r b o n d e n# g e l u k k i g v e r b o n d e n

Rust & Overzicht
opruim- en organisatiecoaching

Is jouw voornemen voor 2022 
om bepaalde spullen, kasten of plaatsen in huis op 

te ruimen? Of wil je je huis opgeruimd houden?
Weet je nu al dat dit om allerlei redenen 

niet gaat lukken?

Schakel dan mijn hulp in 
als opruim- en organisatiecoach 
om jouw voornemen te doen slagen!

ACTIE
2

ACTIE
1

Een adviesgesprek van 2u 
voor 95 euro ipv 120 euro 
(in januari en februari)

1 uur gratis bij een opruim- 
sessie van 4 uur.

Meer info op www.rustenoverzicht.be

Een afspraak maken kan 
via info@rustenoverzicht.be of 0494/81.69.51
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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Bosch Car Service autobedrijven moeten voldoen aan strikte kwaliteitseisen. 
Alle monteurs zijn verplicht om jaarlijks technische trainingen van Bosch te 
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onderhoud moeten uitvoeren.
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De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date
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BV
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GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

Uw elektricien in 
Antwerpen

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!

Deze vakmensen en andere lokale ondernemers 
vind je voortaan terug op 

dezuidrandgids.bedezuidrandgids.be

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S 0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S 0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

ALLE SCHILDERWERKEN BINNEN EN BUITEN +
BEHANGWERKEN - PLEISTER EN GYPROC

VLOERBEKLEDING EN LAMINAAT
Letterkundestraat 155 - 2610 Wilrijk

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

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

0475 340 387 - eduard.bassle@telenet.be0475 340 387 - eduard.bassle@telenet.be
Molenbaan 40 - 2240 ZandhovenMolenbaan 40 - 2240 Zandhoven

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALENVOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHTINJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIENWATERWEREND MAKEN - KALEIEN

WILSONWEG 316C - 2610 WILRIJK - T 03 288 67 89
KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

66

Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

Periodiekske_09.indd   22 29/04/16   15:03

Periodiekske_16.indd   6 2/09/16   16:43

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

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

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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

0475 340 387 - eduard.bassle@telenet.be0475 340 387 - eduard.bassle@telenet.be
Molenbaan 40 - 2240 ZandhovenMolenbaan 40 - 2240 Zandhoven

VOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALENVOEGWERKEN - ZAND & NEVELSTRALEN
INJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHTINJECTEREN TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

WATERWEREND MAKEN - KALEIENWATERWEREND MAKEN - KALEIEN

WILSONWEG 316C - 2610 WILRIJK - T 03 288 67 89
KRIS@ASOBI.BE - 0475 38 94 65 • JORN@ASOBI.BE - 0472 94 57 49

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

Periodiekske_09.indd   22 29/04/16   15:03

Periodiekske_16.indd   6 2/09/16   16:43

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

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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Spreek altijd op een openbare plek af als je iemand 
voor de eerste keer ziet, zodat je ook kan weggaan 
als het je niet bevalt. 
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Invloed van sociale media en 
datingapps op onze relaties

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

Waar onze grootouders elkaar vroeger op een bal in een parochiezaal ontmoetten en onze ouders elkaar leerden kennen 
op een fuif van de jeugdbeweging, vinden meer en meer koppels elkaar vandaag via sociale media en zogenaamde datin-
gapps. Het aantal datingapps groeide de voorbije jaren exponentieel, maar Tinder is veruit de populairste. Dr. Elisabeth 
Timmermans onderzoekt de invloed van sociale media en datingapps op onze relaties. De jonge vrouw is naar eigen 
zeggen ‘fascinated by love, ruined by romance and dedicated to f ind out how technology influences both’. Haar doctoraat aan de 
KU Leuven over de invloed van Tinder op onze relaties, kreeg heel wat weerklank. Zo kreeg ze een beurs van de Europese 
Unie om als postdoctoraal onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam de invloed van media op relaties verder 

uit te pluizen. Aan de hand van recent wetenschappelijk onderzoek maakt ze ons wegwijs in onlinedaten.

Is onlinedating een recent fenomeen?

“Het bestaat al sinds de komst van het internet. In de jaren 
‘90 heerste er wel nog een  taboesfeer rond en was het niet 
zo handig. Niet zoveel mensen hadden internet/een eigen 
computer en vaak ging het heel traag om berichten te sturen 
en foto’s laden ging heel traag. 
In de jaren 2000 werd het toe-
gankelijker, maar er heerste toch 
nog taboe. Mensen stonden ook 
sceptisch ten opzichte van de 
relaties die zo ontstonden en 
koppels die elkaar online von-
den, durfden er daarom niet 
echt voor uit te komen. Sinds 
de komst van Tinder veranderde 
dat idee, omdat zij erin geslaagd 
zijn onlinedaten hip te maken 
door er een spel van te maken en 
het gratis aan te bieden.”

Wanneer deed Tinder bij ons zijn intrede?

“Tinder bestaat sinds 2012, maar pas in 2014 begonnen de 
eerste mensen het te gebruiken. Tegen 2016 raakte het meer 
en meer ingeburgerd en ik denk dat er ondertussen niet meer 
veel mensen zijn die het nog niet kennen.”

Hoe ziet een Tinderprofiel eruit?

“Typisch aan Tinder is dat profielen een sterke focus op het 
uiterlijke hebben, doordat je vooral de foto van gebruikers te 
zien krijgt. De foto neemt je hele smartphonescherm in. Als 
je info wil lezen, moet je daarvoor speciaal verder klikken. Dit 

is vaak zeer beperkt, een korte 
bio. Heel veel kom je dus niet 
over een persoon te weten.”

Wat zijn de do’s en don’ts voor 
een Tindergebruiker?

“Er is geen succesformule om 
een partner te vinden via een 
datingapp. Maar doordat de 
foto zo belangrijk is, is het wel 
goed om een leuke foto te se-
lecteren. Je kan niet veel info 
afleiden uit een foto, vandaar 

dat het tekstje net zo cruciaal is. Geef wat extra uitleg over 
jezelf, maar zet ook iets in de tekst dat uitnodigt om een ge-
sprek te starten, zoals een vraag of voorstel van activiteit. Als 
je zelf iemand aanspreekt, doe dat dan persoonlijk, laat zien 
dat je het profiel bekeken en gelezen hebt, geef een opmerking 
over de foto of het tekstje. Wacht niet te lang met afspreken 
als je fijne gesprekken hebt. En laat je niet ontmoedigen als 

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

Sinds de komst van Tinder 
veranderde dat idee, omdat zij 

erin geslaagd zijn onlinedaten hip 
te maken door er een spel van te 

maken en het gratis aan te bieden.
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een date niet loopt zoals je had gehoopt of 
als iemand je ghost. Denk zeker niet dat het 
aan jou ligt, volgende keer gewoon beter!”

Heb je tips om veilig te daten?

“Spreek altijd op een openbare plek af als 
je iemand voor de eerste keer ziet, zodat je 
ook kan weggaan als het je niet bevalt. Door 
thuis af te spreken kan je bijvoorbeeld de 
indruk wekken dat je uit bent op seks, ook 
al is dat niet je bedoeling. Bel vooraf even 
voordat je afspreekt, dan heb je al beter een 
idee of er een klik is tussen jullie. Ook als 
opvalt dat de ander niet altijd te bereiken 
is, is dat al een indicatie dat die niet echt 
is wie die zegt te zijn. Vraag ook zeker of 
de ander wel degelijk single is. Sommigen 
gaan op date en dan komen ze te weten dat 
de ander al een partner heeft. Als je dan 
vraagt waarom ze dat niet gezegd hebben, 
is hun verdediging: ‘maar je hebt dat nooit 
gevraagd’. We gaan ervan uit dat mensen 
op datingapps single zijn, maar dat klopt 
niet. 20% heeft al een relatie.”

Is Tinder dan niet louter een oppervlak-
kige seksapp?

“Nee. We hebben 13 redenen gevonden 
waarom mensen datingapps gebruiken. 
Seks kwam pas op de 11de plaats. Nu zit 
het wel zo dat als mensen afspreken, de 
kans dat ze seks hebben met die andere 

persoon groter is dan de kans dat ze een 
relatie krijgen met die persoon. Logisch 
ook hé, we swipen op basis van aantrek-
kelijkheid. Als er een match is, ga je ervan 
uit dat je je aangetrokken voelt tot elkaar. 
Als je afspreekt, zie je misschien niet altijd 
relatiepotentieel, maar kan het wel zijn dat 
er meer gebeurt. Of dat een van de twee een 
relatie niet ziet zitten. Je moet namelijk met 
zijn tweeën zijn om een relatie te starten.”

Datingapps wijzen je helaas niet 
de weg naar de ware liefde?

“Er is niets of niemand die je 
rechtstreeks de weg naar ware 
liefde kan wijzen. Er bestaat geen 
algoritme of wetenschappelijke 
test die je aan de perfecte match 
kan koppelen. Mensen moeten 
elkaar eerst zien en ontmoeten en 
interageren voordat ze weten of ze 
met elkaar verder willen, dat kun-
nen we vooraf niet voorspellen.”

De veelheid aan mogelijke mat-
ches zou tot keuzestress leiden?

“Klopt. Hoe meer keuze, hoe 
moeilijker om te kiezen en hoe meer je je 
uiteindelijke keuze betreurt. Nu, dat is the-
oretisch het geval, maar als je echt verliefd 
bent op iemand, dan denk ik dat je toch 
veel minder last hebt van die keuzestress.”

Zorgt Tinder ervoor dat we minder 
snel tevreden zijn over onze eigen 
partner en dus vaker vreemdgaan?

“Het is nog te vroeg om daarover 
uitspraken te doen. Wat wel zo kan 
zijn, is dat wanneer je een relatie 
hebt, maar niet single wil zijn, het 
nu makkelijker is om in die relatie 
al op zoek te gaan naar een partner 
via een datingapp. Maar die men-
sen zouden misschien sowieso al 
vreemdgaan en doen het niet per 
se omdat Tinder bestaat, zij zouden 
anders ook op het werk een affaire 
hebben ofzo.”

Onlinedating heeft ook positieve 
kanten, online zou je iemand veel 
sneller leren kennen dan offline?

“Je kan online best wel een goede 
band opbouwen. Andere voordelen 
zijn dat je toegang hebt tot meer 
mensen en dus is de kans dat je ie-
mand tegenkomt groter, maar het is 

ook democratischer. Je kan daten met men-
sen die je in je eigen vriendenkring niet snel 
zou tegenkomen. Daarnaast moeten rela-
ties die online starten zeker niet onderdoen 
voor relaties die offline starten. Mensen die 
elkaar online leren kennen zijn soms zelfs 
tevredener over hun relatie: ze hebben al 
veel date-ervaring en weten goed naar wie 
of wat ze op zoek zijn.”

En Tinder zou ons ook toleranter maken, 
bijvoorbeeld wat interculturele relaties 
betreft?

“Als je ervoor openstaat, kan het inderdaad 
zo zijn dat je iemand kan tegenkomen die 
je niet snel in je gewone vriendenkring 
tegenkomt. Maar het is zeker niet zo dat 
het iedereen opener maakt en dat iedereen 
plots intercultureel/raciaal wil daten. Er is 
best wel veel racisme en seksisme op die 
datingapps.”

Wat is jouw finale oordeel: is onlinedating 
nu goed of slecht?

“Ik denk dat het een goede zaak kan zijn 
als je de gevaren kent, je bewust bent van de 
psychologische processen en commerciële 
doelen van de bedrijven. Ik denk dat je on-
line wel degelijk een partner kan vinden en 
dat die relaties echt niet moeten onderdoen 
voor offlinerelaties.”

‘Liefde in tijden van Tinder’ van Elisabeth 
Timmermans werd uitgegeven bij Lan-
noo en kost 19,99 euro.

• TV - Foto Elisabeth Timmermans: © Car-
men De Vos

Er is niets of niemand die je 
rechtstreeks de weg naar ware 

liefde kan wijzen. Er bestaat geen 
algoritme of wetenschappelijke 
test die je aan de perfecte match 

kan koppelen. Mensen moeten 
elkaar eerst zien en ontmoeten en 
interageren voordat ze weten of ze 
met elkaar verder willen, dat kun-

nen we vooraf niet voorspellen.
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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

K I L I A A N S T R A AT  2 2 | B - 2 5 7 0  D U F F E L | 0 1 5  3 1  1 5  7 5 | I N F O @ WAG E M A N S . O R G | W W W.WAG E M A N S . O R G

OPEN:  D INSDAG T.E .M .  ZATERDAG 10  -  18UUR | GESLOTEN OP  ZON-  EN  FEESTDAGEN

DV  B E D D I N G  |  R E VO R  |  S T Y L E  D E CO R  |  L AT TO F L E X  |  B E K A  |  I N N E R S L E E P  |  S I G N O R I A  |  S O G N O  B L U  |  N O M O 

L E X I N GTO N  |  C AS I L I N  |  K AYO R I  |  A L E X A N D R E  T U R PAU LT  |  E S S I X  |  S N U R K  |  P I P  S T U D I O  |  B E L L A  D O N N A  |  H E F E L 

P L U T E X  |  L U N A  D I  S E TA  |  V E R D I S S I M A  |  V E R D I A N I  |  S U N DAY  I N  B E D

UW BESTE CADEAU iS  UW NACHTRUST
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‘Viva l’Opéra’
‘Viva l’Opéra’- Tenor 
Denzil Delaere, contralto 
Sarah Laulan en pianiste 
Veronika Iltchenko treden 
op donderdag 27 januari 
2022 om 20.15 uur op in de 
kapel van het Cultuurhuis 
Altena in Kontich.

De solisten van VIVA!  
Opera maken in seizoen 
2021-22 hun opwachting 
in verschillende operahui-

zen in Frankrijk, Nederland, België, Duitsland, Zwitserland, Chili, 
China. Twee van hen treden bij ons op, begeleid door de pianiste 
Veronika Iltchenko.

Denzil Delaere zong al in le Grand Théâtre de Genève en doet 
met de Nederlandse Reis Opera 12 steden aan, met opvoeringen 
van ‘Bruid te koop’, (Bedrich Smetana). Verder zingt hij in de 
Mattheuspassion van Bach o.a. in het Concertgebouw Amsterdam.

Sarah Laulan, contralto, zingt o.a. binnenkort in de Berliner 
Philharmoniker. In Frankrijk staan verschillende uitvoeringen op 
het programma in productie van de Philharmonie de Paris.

Ze zullen ons vergasten op bekende aria’s van o.a. Donizetti, 
Rossini, Verdi en Mozart.

Tickets kosten 14 euro (5 euro voor -26). 

Info en reserveren bij Orfeoproducties via info@orfeo.be of
03 449 16 87 of via de cultuurdienst van de 
gemeente Kontich 

Een organisatie van de Streekvereniging 
Zuidrand en Orfeoproducties

Prinses Harte - nieuw kinderboek 
van Raymond De Bruyne

MORTSEL - Raymond 
De Bruyne uit Mortsel 
heeft in de coronatij-
den niet stilgezeten. Hij 
heeft theater gespeeld en 
... een nieuw kinderboek 
geschreven.

Opnieuw heeft hij dat 
gerealiseerd voor een 
goedgekozen kinderdoel. 
De opbrengst gaat deze 
keer naar de vzw Prinses 
Harte. Die brengt kleur, 
licht en troost in het zie-

kenhuis voor kinderen met kanker. Met een kleurrijk ridder- of 
prinsessenpakket maken ze kinderen blij en bieden zo troost in de 
soms beangstigende ziekenhuisomgeving. ‘Prinses Harte’ is ook de 
naam van het kinderboek.

Het verhaal is prachtig geïllustreerd door Eva Maassen, een ta-
lentvolle studente grafische vormgeving en illustratie. De schrijver 
probeert altijd iemand uit die richting te zoeken die bereid is om 
mee in het boekproject voor het goede doel te stappen.

Een zeer belangrijke en niet zo simpele opdracht in deze moeilijke 
tijden was om eveneens weer genoeg sponsoring te vinden om de 
drukkosten mee te lenigen. Raymond slaagt er toch telkens weer 
in om het te klaren.

Zijn levensmotto is dan ook: ‘In het leven moet je durven blijven 
ondernemen en durven blijven dromen. Nooit opgeven!’

De opbrengst van het boek gaat volledig naar de vzw Prinses 
Harte. Het is verkrijgbaar via de vzw Prinses Harte op het mail-
adres info@prinsesharte.be. Meer info op www.prinsesharte.be

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?

KNALDRANG
Woord van het Jaar 2021

Frank Kloeck
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D TW I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

Uw DKV-specialist in de buurtUw DKV-specialist in de buurt

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

• OPRUIMEN VAN INBOEDELS VAN KELDER TOT ZOLDER:  
GALLOWAY 4765, vrijblijvend overleg ter plaatse. Wij nemen alles mee. 
Ook aankoop meubelen en oude juwelen. Bel me: 0486 89 74 83.(1-12)

• 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)

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

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

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

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

• GEVONDEN op de hoek van de Christuskoninglaan en de Floralaan, een 
grijs hoorapparaat van het merk ‘ReSound’, bellen naar 0479 48 00 92.

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

Plaa ts  t i j d i g  j e  zoeke r !
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

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

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

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

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis vijfde en 
zesde leerjaar  + lln eerste graad secundair - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                  (1-2)

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

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

• GEDIPLOMEERDE KAPSTER KOMT AAN HUIS - DAMES, HEREN EN 
KINDEREN - TEL.: 0479 78 19 08.

• 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)
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€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

Een zoeker plaatsen kost slechts € 10 per uitgave en € 2,50 per 
bijkomende roosterlijn van 41 karakters. 
• met kader : +  € 3
• met factuur : +  € 20 administratiekosten
Zoekers kunnen binnengebracht worden tot 2 februari 2022 in de
BRIEVENBUS bij Mensen zijn Media bvba.

St.-Benedictusstraat 134, 2640 Mortsel, 03 448 16 63
Opgelet! Je zoeker wordt pas gepubliceerd na ontvangst van de betaling 
(rek. BE12 4074 0677 0192 + bij ‘vermelding’: telefoonnr vanop zoeker).

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen ‘t PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

Plaats uw zoeker op 
www.mensenzijnmedia.be/adverteren/

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!

p e r s o n e e l

• 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.

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

• GEZELSCHAPSHEER VOOR DAMES. Discretie verzekerd. Bel op gsm:  
0497 67 28 28.                                                                            (1-2)

c o n t a c t e n

• GARAGEBOX TE HUUR: DIESEGHEMLEI 85, 2640 MORTSEL, tel.  
0477 07 40 34.                                                                           (10-2)

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

i m m o

• 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 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

DAKWERKEN VAN DER VORST ZOEKT
gemotiveerde dakwerker - minimum vijf jaar ervaring - Rijbewijs B 

CV sturen naar: info@vdvdakwerken.be
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Dertien beelden in een dozijn
Mortsel krijgt een nieuwe sneukelroute ‘TOON-BEELD-SCHOON’. De titel is een beetje cryptisch. We tonen beelden. Kunste-
naars worden zo een toonbeeld en maken de stad beeldschoon. Grafmonumenten, kerkmeubilair, plastiek, brons, keramiek sieren 
de stad. Plastiek komt uit het Grieks en betekent de ‘vormende’ of ‘gevormde’ kunst, een variant binnen de beeldhouwkunst. In 
een sculptuur wordt het kunstwerk uit star materiaal gehakt of gesneden. Plastiek ontstaat door modelleren en gieten. Kunstenaars 
vertellen een verhaal. Sommige beelden domineren het straatbeeld. Andere verdwenen in de catacomben van een vergeten stads-

magazijn. De postiljon ging op zoek naar het verhaal achter elk beeld. Het werden twaalf boeiende verhalen.

Op grafstenen in Italië kom je vaak de 
lettervolgorde ‘O P A’ tegen. Dit is Latijn 
voor Ora(te) Pro Animis of ‘Bid voor de 
zielen’. OPA kan je lezen als een samen-
gestelde ‘boodschap’ die ontstaan is in de 
4de eeuw. De O en de A verwijzen naar de 
Griekse letters omega en alfa, het einde en 
het begin, refererend aan Christus’ woor-
den ‘Ik ben het begin en het eind’. De P 
wordt vaak met een kruisje of een streepje 

erdoorheen afgebeeld. Ze vormt dan een 
chrismon of Christusmonogram, bestaande 
uit de Griekse letters chi en rho, de be-
ginletters van de naam Xριστσς (Kristos, is 
Christus). Wordt de (Griekse) P gelezen 
als de (Latijnse) R, dan staat er ORA, het 
Latijnse woord voor BID.

Theo Melens, Monique Donckers, Greet 
Visterin, Jan De Cuyper, Ernst Wijnants, 

Joris Buseyne, Floris De Cuijper, Jan De 
Kegel, Joseph Hertogs, Stefan Bongaerts, 
Bruno Torfs en Hedda Simons: deze beel-
denwandeling leidt je door de stad van de 
17de tot de 21ste eeuw, het derde millen-
nium in.

Eén van de pioniers van de keramische 
kunst woonde in Mortsel: Theo Melens. 
Zijn monumentale kunstwerken sierden 
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

€75,-  korting
Bij inschrijving van 20 oefen- en ozonbehandelingen

met deskundig voedingsadvies 
actie geldig t.e.m. 4 februari 2017

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

zlim gee�  jou een schri� elijke centimeter-garantie     www.zlim.be

zlim Wilrijk, Heistraat 20/26 (boven Casa)  • tel. 03-828 18 41
 

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

Wie eindejaarskilo’s verliest, wint: je wordt 
slanker, fi tter, mooier en je krijgt meer energie en 
zelfvertrouwen… kortom je wint een GOED GEVOEL!

De pickles van Mortsel (2/2)
In 1905 was Frans Louis Van Camp 
postmeester in Mortsel. Als bijver-
dienste begint hij met het pekelen 
van groenten, bloemkool, augur-
ken, zilveruitjes, … Hij legt ze 
nadien in in een “Indische kerrie-
mosterdsaus” die hij importeert uit 
Engeland. Het bereiden van pickles 
wordt al vlug zijn hoofdberoep.
Het bedrijf ‘Van Camp’ krijgt een En-
gels klinkende naam en wordt 
“Camp’s”, een begrip in de regio, 
gevestigd aan de Van Peborghlei 42. Iedereen uit het gezin wordt 
ingezet. Vooral tijdens het seizoen wanneer massa’s groenten 
worden aangevoerd en verwerkt. Het pekelen en inleggen van 
groenten is duidelijk een arbeidsintensieve bezigheid. Dus komt 
er extra werkvolk op de vloer.

De Eerste Wereldoorlog zorgt 
voor de nodige importproble-
men. Frans moet zijn mosterd 
zelf produceren, want mosterd 
heeft hij nu eenmaal nodig voor 
zijn picklessaus. Eerst gebruikt 
hij de mosterd voor zijn kerrie-
picklessaus, nadien neemt hij 
de mosterd op in zijn gamma.
Na de oorlog neemt het bedrijf 
een nieuwe start, maar nu met 
uitsluitend eigen producten.
Door het overlijden van Frans 
neemt zijn echtgenote het be-
drijf tijdelijk over tot de kinderen 
oud genoeg zijn om de zaak te 
leiden. Camp’s wordt een suc-

cesverhaal. De productie stijgt. Mosterd wordt in stenen potten 
verkocht, later komen er kleinere verpakkingen op de markt. Voor 
de productie van mayonaise wordt aan de groothandel mosterd 
verkocht.
In april 1943 wordt ‘de mosterdfabriek’ zeer zwaar getroffen door 
het bombardement op ‘de Erla’. Het bedrijf wordt vernietigd. Er 
valt slechts één dode te betreuren onder het personeel: juffrouw J. 
Torfs (1927-1943). Ze heeft zich niet tijdig in de schuilkelders kun-
nen verbergen. Na de oorlog wordt het bedrijf opnieuw opgebouwd 
en opgestart. Frans’ zonen, Albert en Robert Van Camp, beheren 
de zaak nog tot 1972 om nadien te verhuizen naar Ronse. Daar zit 
het bedrijf dichter bij de grondstoffen en de vele klanten uit het 
zuidoosten van West-Vlaanderen.
Eind 2010 besluiten Albert en Robert Van Camp, respectievelijk 67 
en 65 jaar, hun bedrijf over te laten aan ondernemer Ben Decock, 
de huidige zaakvoerder. De naam Camp’s en de traditie blijven be-
houden. Er wordt nog steeds verder gewerkt aan de voortdurende 
vernieuwing van de producten.

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

De postiljon rijdt voorVakmensen tot uw dienst
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN

Periodiekske_10.indd   12 12/05/16   16:06
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
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asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
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24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

zoals schilderen, tegelen, behangen, metsen, elektriciteit, gyproc, 
schrijnwerkerij, sanitair, ontstopping, dak, vochtbestrijding enz.
OOK DRINGENDE HERSTELLINGEN!

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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12

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be
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0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING
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PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be
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Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT
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Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86
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• Dirk Brentjens - Foto’s: © Ronny Mullens, 
© F. Van Roosendael, © Hugo Vermeirsch

Foto p. 52: Het Christusmonogram
Foto bovenaan links: De zeven kunsten (twee-
de paneel)
Foto bovenaan rechts: de geschiedenis van 
Mortsel (eerste paneel)
Foto onder: dertien beelden in een dozijn

gedurende jaren de hal van het stadhuis. 
Een eerste keramisch paneel vertelde ‘De 
geschiedenis van Mortsel’, een tweede stel-
de de ‘Industrie, onderwijs en de 7 kunsten’ 
voor. Op de muren van de hal prijkte het wa-
penschild van de heerlijkheden van Mortsel 
tijdens de 16de eeuw. Graaf-kardinaal 
Granvelle staat voor zijn kasteel, de vesting 
Cantincrode. Het gebakken aardewerk stelt 
Mortsel voor als een landbouwgemeente. 
Vogels vliegen door het paneel en door 
de tijd. De Sint-Benedictuskerk werd tij-
dens de Eerste Wereldoorlog verwoest. De 
luchtaanval op Mortsel in 1943 doorkruist 
onze beeldenwandeling. Zwarte vogels 
worden symbolen voor bommenwerpers, 
maar ook voor ‘De vlucht van de tijd’. De 
wederopbouw wordt voorgesteld door de 

opkomende zon, figuren kijken hoopvol 
naar de toekomst. Ook de beelden op het 
Gemeenteplein vertellen een gelijkaardig 
verhaal, een verhaal van hoop.

Het tweede keramische paneel stelt de 
zeven kunsten voor, oorspronkelijk bekend 
onder hun Latijnse naam ‘septem artes li-
berales’. Dit waren zeven vakken die deel 
uitmaakten van het studieprogramma in 
antieke en middeleeuwse Europese scholen, 
met name de universiteiten. De zeven vak-
ken waren Grammatica, Dialectica/Logica, 
Retorica, Aritmetica, Geometria, Musica 
en Astronomia. Ze worden ‘vrij’ genoemd 
(Latijn: liber), omdat zij de opleiding van de 
vrije mens beogen. Vier figuren in een kring 
staan voor de ontplooiing van het culturele 

leven. Een rozet met kin-
deren symboliseert het 
Vlaamse onderwijs, dat 
de bescherming genoot 
van Lieven Gevaert. Ook 
hier komen we bij andere 
monumentale kunstwer-
ken in onze stad. Het 
monument voor Lieven 
Gevaert in de Guido 
Gezellelaan bestaat 
uit pijlers van 3 bij 10 
meter. Het verenigt drie 
beelden. Drie pylonen 
rijzen op in het straat-
beeld. De beelden links 
en rechts van de Vlaamse 
industrieel symboliseren 
Vlaanderen en de weten-
schap. Vlaanderen wordt 
voorgesteld door een ge-
stileerde blauwvoet. De 
wetenschap wordt voor-
gesteld door een gebouw 
met een wapenschild en 
kruis. Een ringmuur om-
armt de beeldengroep.

MWHT gaat op zoek 
naar de bronzen opa.

Waarom schrijven we dertien beelden in 
een dozijn? Voor onze bibliotheek aan de 
Eggestraat staat wel een bijzonder beeld, 
maar wie kent nog het oorspronkelijke 
beeld ‘Leesplezier’? Het zegt je waarschijn-
lijk niets. Voor de bib zat lang een oude 
man uit polyester die zijn kleinkind een 
verhaaltje voorlas. Een en al oor: voorlezen 
is voor elke dreumes een intiem en zalig 
gebeuren. Beelden in het openbare domein 
willen wel eens ongevraagd van eigenaar 
wisselen. ‘Opa’ werd gestolen en nooit te-
ruggevonden. Een bronzen afgietsel kon de 
oude man niet vervangen. Dus kwam het 
betonnen beeld van de hand van Hedda 
Simons in de plaats. De bronzen opa kreeg 
een plaats in een van onze stadsmagazijnen 
en het betonnen beeld siert nu de ingang 
van onze moderne bib. Hedda Simons 
volgde een opleiding aan de Mortselse aca-
demie. Het huidige beeld sluit meer aan bij 
de visie van een moderne bibliotheek.

Bron: Jaarboek 2008, Mortselse Heemkundige 
Kring, Theo Melens, Jean Luyckx, blz. 71-96
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
1
9

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

naar Samuel Ullman
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IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

IMMO COPPIETERS - Landstraat 71, 2560 Kessel - G 0478 88 60 55
E marc@immocopieters.be - www.immocopieters.be 

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

WIJ ZORGEN VOOR:
 Een correcte waardebepaling
 Vrijblijvend advies
 Verkoop + verhuur + beheer
 Afhandeling van “A” tot “Z”

MET GARANTIE OP:
 Jarenlange ervaring
 Persoonlijke benadering
 Duidelijke afspraken
 Doorgedreven publiciteit

UW EIGENDOM VERKOPEN? BEL 0478 88 60 55

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

TAVERNE  -  BOWLING  -  SPEELTUIN

KESSEL - Grote Puttingbaan 2A - ‘Het Fort’
Gekende taverne met bowling en binnen- & buitenspeeltuin. 
Op ± 6.600 m². Uitgerust met professionele keuken, 6 bowling-
banen Brunswick en buitenterras deels overdekt met BBQ.
Nieuwe elektriciteit. Capaciteit 300 zitplaatsen. Voor allerlei 
feestgelegenheden en recreatie. Uitbreidbaar.
Mooie omzetcijfers. Vlot bereikbaar. Parking voor 50 W. 
Gunstig gelegen bij Kessel Fort en tennis Oase.

1.100.000 EUR (excl. handelsfonds)

KONTICH - Kapelstraat 19
Gezellige egw op ± 306m². Glkvl. garage, 
berging, badk., wasplts. Verd.: liv., inger.kk, 
badk. Boven: 2 slpk. & bergzolder. Tuin + 
privacy. Bij winkels & station.

279.000 EUR

LIER - Kerkstraat 9
Authentiek herenhuis op ± 324m². Glkvl.: 2 
burelen, hal, rme liv. m. OH + eetk.1ste en
2de vd. 3 en 5 slpk. Kldr en zldr. Mooie 
stadstuin. Zicht op St. Gummaruskerk.

745.000 EUR

LIER - Rederijkerslei 13 bus 2
Glkvl. appt. + tuin + autostnplts & berging. 
Appt. ± 95m2 + terras/tuin ± 75m2. 2 slpk. 
Nwe CV Viessmann. Bij Grote Markt, Vesten, 
winkels en openb. vervoer (station).

255.000 EUR (excl. P)

badk. Boven: 2 slpk. & bergzolder. Tuin + 

KESSEL - Stationssteenweg 194 AB
Rme ééngezinswoning/opbrengst-eigendom 
bestaande uit 2 verhuurde appt., 2 garage-
boxen, oprit, zon. tuin en magazijn van 
± 130m2. Bij winkels en Kessel station.

445.000 EUR

boxen, oprit, zon. tuin en magazijn van 
. Bij winkels en Kessel station.

2de vd. 3 en 5 slpk. Kldr en zldr. Mooie 
stadstuin. Zicht op St. Gummaruskerk.

Nwe CV Viessmann. Bij Grote Markt, Vesten, 

KESSEL - Stationssteenweg 188
Moderne architecturale villa op ± 1.740m². Alles glkvlrs. Perceelsbreedte 44m. Inkom, afz. 
ontvangstrmte, bureel, liv.+eetk., inger. kk. + overd. terras, nachthal, 3 slpk.+3 badk., sauna. 
Op -1: gar. (3W), berging. Aangelegde tuin grenzend aan weideland + zwembad. Vlotte 
verbindingen station, Lier en Antwerpen. Nabij Kessel Fort en Kesselse Heide.

890.000 EUR

Op -1: gar. (3W), berging. Aangelegde tuin grenzend aan weideland + zwembad. Vlotte 

BOOISCHOT - Pijpelbossen
Te ontwikkelen verkaveling. Gelegen op 
± 9.600m². Percelen voor O.B. Rustig gele-
gen in  “Het Raam” (KB 23/02/1991).

1.200.000 EUR

gen in  “Het Raam” (KB 23/02/1991).

IN OPTIE

IN OPTIE

LIER - Mallekotstraat 83 - TE HUUR
Kantoorruimte (1ste verd.). Opp. ± 175m². 
Deels reeds ingedeeld of open space. Met 
rme parking. Vlot bereikbaar aan Ring. 
Onmiddellijk beschikbaar.

500 EUR/m, v.a. 2de jr 1.000 EUR/m
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

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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Uurwerken -  Juwelen -  Herste l l ingen & Restaurat ies

“ H e t  i s  m o o i  g e w e e s t  … ”
Na 45 jaar enthousiast ondernemen, kijken we uit naar andere uitdagingen. 

We blijven onze klanten verder helpen, maar sluiten weldra onze fysieke winkel in Mortsel.

Vanaf 15 januari beginnen we met de uitverkoop aan bijzonder interessante voorwaarden.

We wensen jou en al wie je liefhebt een gezond, hartverwarmend en inspirerend 2022 
en verwelkomen je de komende weken nog graag in onze zaak.

M a r c  e n  C h r i s  D r e x e l e r  -  D e  R i d d e rM a r c  e n  C h r i s  D r e x e l e r  -  D e  R i d d e r
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