
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

15.02 > 31.03.2022 
BOONEN GAAT AL VAN START MET DE BATIBOUWACTIES.
SPRING BINNEN EN ONTDEK ALLE KORTINGEN!

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie
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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



3

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,
Ik voel het: de lente zit in de lucht. Ik zie voorjaarsbloeiers de kop 
opsteken en struiken uitbotten. De dagen lengen, het licht laadt mijn 
batterijtjes op en ik heb zin om met mijn handen in de aarde te wroeten.

Volgens Agnes Wené is vogelspotten de ideale buitenactiviteit. En nee, 
je hoeft geen wandelende vogelencyclopedie te zijn om daar plezier 
aan te beleven. In Vlaamse helden vertelt ze je er alles over.

Neem ook zeker eens een kijkje op onze website. Daar vind je, naast 
al je favoriete rubrieken, nog veel meer inspirerende verhalen. En na-
tuurlijk nieuwtjes uit en activiteiten in onze regio.

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

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 649.000

AARTSELAAR E 325.000

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 westtuin in rustige buurt op 
wandelafstand van centrum, CV op mazout, 
dakisolatie van 10cm PIR, 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
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STAP 1: aanmelden
Meld je online aan via de link ‘Inschrijven’ op de website van één van onze scholen.
Start: maandag 14 maart 2022 (vanaf 12u) • Einde: dinsdag 19 april 2022 (tot 12u)

Je selecteert de gewenste school/scholen en plaatst deze in de volgorde van
voorkeur. Haast is niet nodig. Het tijdstip van aanmelding is niet belangrijk, zolang het
maar binnen deze periode gebeurt.

STAP 2: toewijzing
Op woensdag 20 april 2022 krijg je het resultaat per e-mail toegestuurd. Je ontvangt
een bericht van toewijzing (dit is je ‘ticket voor inschrijving’) en/of bericht van
rangschikking op de wachtlijst.

STAP 3: inschrijven in de school
Je ontving een ticket voor inschrijving?
Inschrijven kan vanaf zaterdag 23 april 2022 tot dinsdag 16 mei 2022 (tot 16u).
Verdere instructies hiervoor ontvang je per e-mail. Als je niet inschrijft tijdens
deze periode, vervalt je ticket.

Je ontving een bericht van rangschikking op de wachtlijst?
Je plaats op de wachtlijst is automatisch gereserveerd. Je wordt door de school
gecontacteerd als er een plaats vrijkomt. Dit gebeurt in volgorde van de plaats op
de wachtlijst.

STAP 4: vrije inschrijvingsperiode
Vanaf 1 juni 2022 kan je zonder ticket inschrijven in de scholen.
Let wel: dit kan enkel indien er nog vrije plaatsen zijn.

www.ritacollege.be

www.regpacho.be/aso

www.sji.be

www.ritatechnologie.be

Inschrĳvingen 2022 Eerst aanmelden, dan inschrĳven.

Welke richting ga jĳ uit?
Taal en cultuur

Economie en organisatie
Maatschappĳ en welzĳn
Wetenschap en techniek

Kunst en creatie

14 feb Peterseliesoep Huwelijk van tong en zalm met witte wijnsaus 
en broccolistoemp met erwtjes

15 feb Minestronesoep Orloffgebraad met Bordelaisesaus, groene 
boontjes en gekookte aardappelen

16 feb groenten- 
bouillonsoep 
met balletjes

 Gentse Waterzooi met kip, seizoensgroentjes 
en krielaardappeltjes

17 feb Tomatenroom- 
soep

 Courgetteboomstammetje met Provençaalse 
saus, zuiderse groentjes en gegratineerde 

aardappelen

18 feb Bloemkool- 
broccolisoep

Schartongfilet met choronsaus en stoemp van 
waterkers en gebakken ui

19 feb Groene  
groentensoep

Stoofpotje van varken met Rodenbach, wortel, 
knolselderblokjes en peterselieaardappeltjes

20 feb Dagsoep Kalkoenlapje met vleesjus, broccolimix en 
gebakken aardappelen

21 feb Courgettesoep Boerenbraadworst met vleesjus, rode kool en 
appel en gekookte aardappelen

22 feb Champignon-
roomsoep

Gebakken scampi met curry-kokossausje,  
wokgroenten en nasi gorengrijst

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.be

Maaltijdservice
Petrus Kok Aan Huis

Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

€ 10,00

De lekkerste maaltijdservice  
uit de buurt

Passant 1/2 pagina.indd   1Passant 1/2 pagina.indd   1 2/02/2022   12:032/02/2022   12:03
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F I K  B L O G T

Verdraagzaam

Waar mensen elkaar verdragen en Liefde geven, 
vinden zij de Weg, ontdekken zij de Waarheid en genieten zij van ‘t Leven. 

Fik Verbiest

De digitale revolutie van de voorbije jaren zorgt ervoor 
dat informatie heel vlot en gestructureerd wordt verza-
meld en uitgewisseld. Waar televisie, radio en krant heer 
en meester waren van informatie, werd het wereldwijde 
web op korte tijd de meest geraadpleegde informatiebron. 
Vandaag is letterlijk alles online te vinden. Daarom is het 
absoluut noodzakelijk om even stil te staan bij de 
waarde van de beschikbare informatie. 

Informatie is geen kennis

Vandaag moet alles snel gaan en geduld 
is niet langer een deugd, maar eerder een 
zwakte. Veel mensen nemen niet langer de 
tijd om aan de slag te gaan met de informatie 
die hen bereikt. Dat is jammer, want infor-
matie evolueert pas naar kennis wanneer je ze 
kritisch bekijkt en de tijd neemt om ze persoonlijk 
te ervaren en te beleven. Maar is dat nog wel haalbaar in 
een wereld die ons permanent bedelft onder een tsuna-
mi van berichten? Wanneer men informatie als kennis 
verpakt en voldoende frequent aan mensen voorschotelt, 
dan krijgt ze vaak de status van kennis - ook zonder dat 
ze die verdient. Het is als liedjes die men zo vaak speelt 
tot ze een hit worden ... 

Een oordeel is zelden een voordeel

Parallel aan dit overaanbod van informatie zien we de 
groeiende tendens om elkaar te beoordelen. Anderen be-
oordelen is vandaag het format voor heel wat populaire 
tv-programma’s. Ook op sociale media en in programma’s 

als Terzake is men weinig verdraagzaam en neemt men 
geen blad voor de mond. Iedereen vindt wel een plat-
form waarop hij of zij de eigen ‘waarheid’ kan prediken 
of verdedigen. Veel minder tijd, moeite en energie steken 
we in het ons inleven in de situatie van mensen met een 
andere mening of ander gedrag. Niet te snel oordelen en 

verdraagzaam zijn, vermijdt een stellingenoorlog en 
zorgt dat we samen kunnen blijven zoeken naar 

wat werkelijk waar is.  

Verdraagzaamheid is de weg naar meer 
verbondenheid 

Wijsgeer Francis Bacon beweerde 400 jaar 
geleden dat kennis macht is en dat klopt. 

Informatie is echter geen kennis en de ge-
schiedenis leert dat leiders hun macht helaas 

vaak misbruiken. Daarom moet kennis gepaard 
gaan met mededogen, empathie en verdraagzaamheid. 
In het verleden werden gevestigde theorieën meermaals 
weerlegd en wetenschappers kunnen dus best nederig 
blijven. Uiteindelijk zijn het liefde en verdraagzaamheid 
die ons dichter bij een Universele Waarheid brengen. Een 
Waarheid waarvan ik geloof dat ze bestaat én waarvan ik 
denk dat ze uiteindelijk ons aller bestemming is. 

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
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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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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vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
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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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In bed moet je volledig tot rust kunnen 
komen. Kleuren hebben een invloed op hoe jij 
’s morgens opstaat: uitgerust, fris en vrolijk 
of het omgekeerde. Dé verfkleur van het 
jaar is luchtig blauw. De ideale kleur voor de 
slaapkamer, want het heeft een kalmerend 
e� ect. We leggen je uit hoe je de kleur 
combineert in jouw slaapkamer.

Designexperts trekken de rust van de natuur 
door naar de slaapkamer. Bright Skies (T0.10.70) 
is gekroond tot de kleur van het jaar 2022. Het 
is een zachtblauwe kleur die jouw interieur 
én humeur opfl euren. De kleur is gemakkelijk 
te combineren met vrolijke prints en neutrale 
materialen.

in de slaapkamer
Een streepje kleur

Annelies, slaapadviseur: “Kleur heeft een grote 
invloed op de rust die je in je slaapkamer 
ervaart. Je ochtendhumeur kan met een frisse 
tint serieus verholpen worden. Niemand wil 
toch opstaan als een grijze muis? Er zijn zoveel 
meer mogelijkheden.”

De do’s & don’ts van Annelies
Voor de kleur van je slaapkamer ... 
Do: ... kies je voor een patroon in het bedden-
goed en een accentkleur aan de bedwand. 
De overige elementen houd je neutraal.
Don’t: ... geef je elk van de muren een andere 
kleur of behangmotief en kies je voor meubels 
van verschillend materiaal..

Luchtig blauw

De rust van hout

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Wie dichter bij de natuur wil leven en houdt van 
rust, haalt natuurlijke materialen in huis. De 
bedden van Loof zijn van duurzaam hout gemaakt. 
De tijdloze ontwerpen brengen een goede balans 
tussen comfort en esthetiek. De eenvoud siert elk 
ontwerp: geen franjes, maar logische, simplistische 
vormen. Duurzaamheid en kwaliteit dragen bij aan 
de esthetiek van de collectie. 

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Vrolijke prints

Bedtextiel mag, in combinatie met het zachte 
blauw, gerust drukke prints bevatten. Breng de 
bloementuin of een prachtig schilderij in jouw 
huis met beddengoed van Essenza Home. De 
natuur is hun grootste inspiratiebron. Met 
hun expressieve home & living collecties ga 
je voor een stijlvol interieur met een unieke 

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met winkels in 
Edegem en Essen. We werken enkel met de beste 
producten en merken. Onze medewerkers helpen 
je graag met de juiste keuze maken: van een bed, 
een hoofdkussen of een dekbedovertrek tot de 
inrichting van je ganse slaapkamer. We vertrekken 
steeds vanuit jouw wensen, behoeften en smaak. 
De hoogstaande kwaliteit van onze producten en 
de deskundige hulp van onze slaapadviseurs zorgen 
ervoor dat je elke nacht slaapt als een roos. 

Wat zegt de slaapadviseur?

Edegem - Mechelsesteenweg 144 | www.bedtime.be

Essen - Spijker 57

Ma - do + za: 10u - 18u | Vrij gesloten | Zo: 13u - 17u

Over Bedtime

“De kleur van jouw 
slaapkamer bepaalt je 
dag. Sta jij al op met 

een glimlach?”

twist. Bovendien zijn de zachte sto� en om bij weg 
te dromen. Essenza Home wil je helemaal doen 
thuiskomen en laten relaxen, want dat verdien jij! 

Loof - Pure charcoal 

Levis - Bright Skies

Loof - Basket bedkader

Essenza Home
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ervaart. Je ochtendhumeur kan met een frisse 
tint serieus verholpen worden. Niemand wil 
toch opstaan als een grijze muis? Er zijn zoveel 
meer mogelijkheden.”

De do’s & don’ts van Annelies
Voor de kleur van je slaapkamer ... 
Do: ... kies je voor een patroon in het bedden-
goed en een accentkleur aan de bedwand. 
De overige elementen houd je neutraal.
Don’t: ... geef je elk van de muren een andere 
kleur of behangmotief en kies je voor meubels 
van verschillend materiaal..

Luchtig blauw

De rust van hout

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Wie dichter bij de natuur wil leven en houdt van 
rust, haalt natuurlijke materialen in huis. De 
bedden van Loof zijn van duurzaam hout gemaakt. 
De tijdloze ontwerpen brengen een goede balans 
tussen comfort en esthetiek. De eenvoud siert elk 
ontwerp: geen franjes, maar logische, simplistische 
vormen. Duurzaamheid en kwaliteit dragen bij aan 
de esthetiek van de collectie. 

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Vrolijke prints

Bedtextiel mag, in combinatie met het zachte 
blauw, gerust drukke prints bevatten. Breng de 
bloementuin of een prachtig schilderij in jouw 
huis met beddengoed van Essenza Home. De 
natuur is hun grootste inspiratiebron. Met 
hun expressieve home & living collecties ga 
je voor een stijlvol interieur met een unieke 

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met winkels in 
Edegem en Essen. We werken enkel met de beste 
producten en merken. Onze medewerkers helpen 
je graag met de juiste keuze maken: van een bed, 
een hoofdkussen of een dekbedovertrek tot de 
inrichting van je ganse slaapkamer. We vertrekken 
steeds vanuit jouw wensen, behoeften en smaak. 
De hoogstaande kwaliteit van onze producten en 
de deskundige hulp van onze slaapadviseurs zorgen 
ervoor dat je elke nacht slaapt als een roos. 

Wat zegt de slaapadviseur?

Edegem - Mechelsesteenweg 144 | www.bedtime.be

Essen - Spijker 57

Ma - do + za: 10u - 18u | Vrij gesloten | Zo: 13u - 17u

Over Bedtime

“De kleur van jouw 
slaapkamer bepaalt je 
dag. Sta jij al op met 

een glimlach?”

twist. Bovendien zijn de zachte sto� en om bij weg 
te dromen. Essenza Home wil je helemaal doen 
thuiskomen en laten relaxen, want dat verdien jij! 

Loof - Pure charcoal 

Levis - Bright Skies

Loof - Basket bedkader

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

Vlucht
- Charlotte McConaghy -

Na een reeks succesvolle young adult romans, waagt Charlotte McConaghy zich met Vlucht in de wereld van speculatieve fictie. De 
roman is  inmiddels vertaald naar meer dan 20 talen en wordt ontwikkeld voor het grote scherm. Vlucht is een intiem en hartverscheurend 
liefdesverhaal voor een persoon én een planeet, met knipoogjes naar Melvilles Moby Dick en Henry David Thoreau. Stap aan boord van 

de Saghani en reis mee over woeste oceanen op zoek naar de resterende Antarctische sternen.

Franny Stone laat alles achter en vertrekt naar 
Groenland met maar één doel voor ogen: de 
vermoedelijk laatste migratie van de Antarc-
tische stern te volgen naar Antarctica. Ze 
overtuigt een groepje vissers om de verrader-
lijke tocht te maken. Die ploeg is een zootje 
ongeregeld dat wanhopig op zoek is naar de 
Gouden Vangst in een wereld waar wilde die-
ren nog amper bestaan. Hoe 
verder ze zich bevinden van 
de beschaving en veiligheid, 
hoe meer de crew begint te 
beseffen dat Franny enkele 
donkere geheimen achter-
houdt. Is Franny eigenlijk 
wel wie ze beweert te zijn? 
En zullen de laatste sternen 
ter wereld de vlucht van 
pool tot pool overleven?

Charlotte McConaghy 
schreef een beklijvende ode 
aan de natuurlijke wereld. 
We bevinden ons over en-
kele jaren in de toekomst, 
wanneer de meeste dier-
soorten intussen uitgestorven zijn en de zeeën 
zo goed als leeggevist. Ze neemt ons mee naar 
de uithoeken van de wereld - stuk voor stuk 
plekken die iets magistraals krijgen door 
haar prachtige beschrijvingen van de wilde 
natuur. Ik voelde elk woord, alsof ik zelf op de 
boeg stond en de ijskoude poolwind in mijn 
nek blies. Elk hoofdstuk is doordrenkt van 
melancholie, verlangen en hartzeer, zonder 
overweldigend te zijn. Integendeel, er heerst 
een zekere stilte in haar woorden die sterk 
contrasteert met de wilde zee. McConaghy 
kaart de klimaatverandering aan, zonder pa-
niekerig of dwingend te zijn. Daarvoor is het 

in deze roman te laat, wat een realistisch beeld 
schept over wat ons nog te wachten staat als 
we blijven voortdoen zoals we bezig zijn. Die 
geest van een verdwenen wildernis spookt 
door de roman. Geen zingende vogels meer in 
Yellowstone, de laatste wolf ter wereld  sterft 
in gevangenschap, de verbijstering wanneer ze 
een uil ziet … Het is gewoonweg schrijnend. 

Toch blijft de hoop om het 
tij nog te kunnen keren 
weerklinken. Hoop die rust 
op enkele moedige vogeltjes 
die wel eens de laatste reis 
van hun leven zouden kun-
nen maken.

Vlucht maakt van mens en 
dier gelijken én tegenhan-
gers, want om te overleven 
hangen we van mekaar af. 
Zowel in Franny als in haar 
man Niall en de crewleden 
van de Saghani, zien we 
dat de mens iets dierlijks 
in zich heeft. En dat is iets 
wat de meeste mensen ver-

geten zijn; dat ook wij deel uitmaken van 
de natuur. Franny is net als de oceaan; wild, 
krachtig en altijd in beweging. Ze kan niet 
lang op dezelfde plek blijven en lijkt zoals 
de vogels te migreren. Waar ze ook naartoe 
gaat, haar hart brengt haar altijd terug naar 
Ierland. Maar Franny heeft een traumatisch 
verleden vol verlies, waarvan haar brein heel 
wat heeft verdrongen. McConaghy gooit deze 
trauma’s niet in je gezicht, maar tast ze op 
een trage, subtiele manier af. Die slowburn 
stoort nooit, het voegt alleen maar toe aan 
de melancholie en het mysterieuze karakter 
van eenzame Franny. Dat mysterieuze blijft 

tot het einde, want McConaghy rijgt de plot-
twists aan mekaar. Niets is zoals het lijkt.

Misschien ben je geen fan van literatuur die 
wijst op onze ecologische crisis, maar ik ga-
randeer je dat Vlucht het lezen waard is. Het 
is een roman die de natuur naar mythische 
proporties verheft en ons weer even doet 
beseffen dat we ze niet als vanzelfsprekend 
mogen beschouwen. Maar bovenal is het een 
verhaal over hoop; hoop op liefde, vrijheid en 
het vinden van jouw plek in de wereld.

Krijg je niet genoeg van Vlucht? De Neder-
landse vertaling van haar volgende roman 
Once there were wolves komt eraan. Hierin 
neemt McConaghy je mee naar de woeste 
Highlands waar voor de eerste keer in decen-
nia wolven heersen over de bossen.

• 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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BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT  Maak nu je individuele afspraak via zilverkwartier.be/contact

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

HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT 

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

NU 
6% BTW*

*informeer naar de voorwaarden

Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50
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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

• Mijn vrouw is gek op koopjes! Onlangs ging ze ‘window 
shoppen’ en kwam ze thuis met zeven ramen.
Alan King

• Vissen is een waanvoorstelling omgeven door leugenaars in 
versleten kleren.
Don Marquis

• De levensduur van een apparaat is de garantie plus één week.
Raf Coppens

• Wie ooit zei dat “alle wegen ergens toe leiden” is nooit in 
Arizona geweest.
Beryl Deranged

• Er bestaan geen originele zonden - ze zijn allemaal ooit 
eens bedreven.
Louis Dudek

• Het maakt niet veel uit wat je studeert, als je ‘t maar niet 
prettig vindt.
Finley Peter Dunne

• Dokter: “Hoe gaat het met je echtgenoot en het dieet dat 
ik hem voorschreef?”
Vrouw: “Fantastisch. Hij is nu volledig verdwenen.”
Laura Stack

• We weten allemaal hoe dom de gemiddelde mens is. Besef 
dus, per definitie, dat vijftig procent van de wereldbevolking 
nog dommer is.
Ivan Stang

• Een toerist is iemand die een berg van vierduizend meter 
beklimt om een muntstuk in een telescoop te steken zodat 
hij kan zien waar hij vandaan komt.
Austin Miles

• Heel wat frustratie vandaag komt voort uit een teveel aan 
eenvoudige antwoorden, gepaard gaande met een enorm te-
kort aan simpele problemen.
Paul Sweeney

Horizontaal 
1 Europese vrouw 5 splitsing 10 mannetjeshond 11 plech-

tige gelofte 12 sinds 15 werk 17 een zeker iemand 
18 boosaardige vrouw 19 pl. in Flevoland 20 vrucht 

21 wandversiering 23 tijdelijk bestuurder 25 hardloper 
27 vogeleigenschap 28 lof 29 poolbewoner 32 rigoureus 

34 zandheuvel 35 zaadkorrel 36 grasland 38 partij in 
rechtszaak 39 beet 41 pl. in Flevoland 43 vechtsport 45 op 
de wijze van 46 grappenmaker 47 gelijkspel 48 klimtoestel

Verticaal
1 stand 2 regelmaat 3 watering 4 watersport 6 rangtelwoord 

7 koeienmaag 8 begrip 9 informatieboek 13 tennisterm 
14 keuring 15 zinken emmer 16 kostschool 20 aanvang 

22 erwtensoep 24 dwaas 26 ontkenning 30 drasland 
31 brandstof 32 bacon 33 hoofdstad van Albanië 36 op 
welke plaats 37 hoofd v.e. moskee 39 ondoordringbaar 

40 boomvrucht 42 Bijbelse priester 44 wiel
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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

14

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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“Ruimte maken om afscheid te nemen”

“Afscheid nemen van een geliefde doet pijn.  
Dit verdriet kunnen we niet wegnemen, het leed 
verlichten wel. Elke uitvaart benaderen we als 
een individueel verhaal dat we samen met de 
nabestaanden schrijven.

We dringen niets op, maar reiken 
keuzemogelijkheden aan. De dagen na het 
overlijden nemen we de vervelende praktische 
taken van je over, zodat je alle ruimte krijgt om 
passend afscheid te nemen.

Eén telefoontje na het overlijden van jouw 
dierbare en we staan voor je klaar. Tijdens 
dit eerste gesprek nemen we alle tijd om te 
luisteren naar jouw verhaal en jouw wensen 
voor de uitvaart.

Op de dag van de uitvaart leiden we op de 
achtergrond alles in goede banen. Op de juiste 

momenten verneem je van ons discreet wat de 
volgende stap is.

Eerlijkheid en transparantie vinden wij 
vanzelfsprekend. Over geld spreken is in deze 
moeilijke situaties niet eenvoudig. Toch geven 
we je bij elke keuze de bijhorende kostprijs.  
Zo ben je steeds geïnformeerd.

De bedrijfsgeschiedenis van Goossens & Celis 
Uitvaartverzorging gaat al terug tot in 1919. 
Iedere dag opnieuw zetten wij ons ten volle 
in om onze zorgvuldig opgebouwde reputatie 
van professionele uitvaartverzorging in ere te 
houden.”

Jouw uitvaartmedewerkers

Christel – Jerry – Lars – Peter – Filip – Christophe

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

Groen en actief Tenerife
Velen kennen het Canarische eiland Tenerife als een heerlijke ‘zon, zee en strand’-bestemming. Toch is het vulkanische Tenerife zoveel 
meer dan dat. Uiteraard is het heerlijk toeven in het zonnige zuiden, maar het noorden kent een prachtige natuur en is veel authentieker. 

Reis je met me mee?

Het noorden van Tenerife is prima te bereiken: 
ofwel vlieg je naar Tenerife-Noord met Iberia, 
via Barcelona of Madrid, ofwel vlieg je naar Te-
nerife-Zuid met één van de vele rechtstreekse 
vluchten. Vanaf Tenerife-Zuid is het nog een 
uurtje rijden naar het noorden: de route loopt 
via de snelweg, en laat je alvast genieten van 
uitzichten op de azuurblauwe oceaan of het 
ruige binnenland. Met een 300-tal vulkanen 
zijn er meer dan voldoende mogelijkheden 
om te wandelen, te trekken, te fietsen of te 
mountainbiken. Het eiland is prima uitgerust 
voor de actieve vakantieganger: van bevlogen 
wandelgidsen tot uitstekende en bijzonder 
kwalitatieve fietsverhuur, voor de funzoeken-
de toerist tot de veeleisendste sportieveling.

Zo is het ‘Parque Rural de Teno’ een absolute 
aanrader. Deze bergketen, die hoger is dan 
1300 meter, bestrijkt de gehele westpunt van 
het eiland en is bijna helemaal omringd door 
de oceaan. Er is een enorme biodiversiteit in 
de nauwe valleien, er zijn indrukwekkende klif-
fen, vulkanische kraterpijpen en steile ravijnen. 
Het is erg aan te bevelen om dit park met een 
ervaren gids te bezoeken, zij kennen het park 
en zijn fauna en flora het beste, en delen maar 
al te graag hun kennis met jou.
Gelukkig bestaat het zuiden niet alleen uit 
hotels en resorts, ook hier vind je prachtige 

natuur. De tegenstelling met het groene noor-
den kan niet groter zijn. Ontdek dit in het 
unieke ‘Reserva Natural Especial Malpaís de 
la Rasca’: vulkanische lavastromen hebben hier 
een verrassend landschap gevormd dat wel van 
een andere planeet lijkt.

Het bekendste zicht is wellicht 
dat op de iconische vulkaan 
Teide. Het prachtige nationale 
park El Teide met zijn unieke 
vulkaanlandschap nodigt uit 
tot een hele rits aan activiteiten. 
Niet alleen de wandelliefheb-
ber, maar ook de fietser kan 
hier zijn hartje ophalen. Het 
park is een geologische schat, 
en staat niet voor niks op de 
werelderfgoedlijst van UNES-
CO. Met wat geluk heeft het 
tijdens je wintervakantie ge-
sneeuwd op de top van de 
Teide. De sneeuw en de uitgeharde lavastro-
men vormen een unieke combinatie. Het is een 
hele ervaring om de stoeltjeslift te nemen van 
2356 m hoogte tot het eindstation op 3555 
meter. Bij helder weer geniet je van het zicht 
op vier eilanden: Gran Canaria, La Palma, El 
Hierro en La Gomera. Bezoek zeker ook het 
bezoekerscentrum!

Genoeg benen gestrekt op het droge, en wil je 
je nu liever in of op het water begeven? Ook 
dat kan op dit eiland. Er zijn verschillende 
activiteiten: kajakken, duiken, jetskiën, sup-
pen … eenvoudig te regelen bij een van de 
vele aanbieders in de toeristische hotspots. Of 
begeef je naar het haventje van Las Galletas 
met zijn mix van zeilboten, vissersboten en 
soms peperdure jachten: hier is het minder 
druk, de groepen zijn kleiner en de aanpak is 
persoonlijker.

Heb je nood aan een adrenalineboost? De hot-
spot om te wind- en kitesurfen is het Playa Sur 
in El Médano. Hier waait altijd een pittige 
wind. Bovendien kan je er lessen nemen, dus 
ook als beginner kan je je helemaal uitleven. 
Op dit strand worden zelfs wereldkampioen-
schappen gehouden. Zoek je naar een nog 
pittigere kick? Paragliding is op Tenerife ge-

weldig: je voelt je bloed door je aders stromen, 
én je geniet van adembenemende uitzichten 
die het eiland je te bieden heeft.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis #Reis-
Gerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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edegem
Sint-Goriksplein 5, Te renoveren appartement 
(105m²) in Edegem 
EPC: 160kWh/m² VP: €195.000

te
koop

boechout
Binnensteenweg 139, Unieke penthouse met 
waanzinnig terras! 
EPC: 149kWh/m² VP: €495.000

te
koop

edegem
Mortselstraat 25, Knusse starterswoning 
(111m²) in het centrum van Edegem 
EPC: 461kWh/m² VP: €295.000

te
koop

Ridder Van Ranstlei 60, Gerenoveerde woning met 
4 slaapkamers 
EPC: 462kWh/m² VP: €369.000

mortsel

te
koop

mortsel
Deurnestraat 156, Prachtig 2 slpk app met 
parktuin! 
EPC: 131kWh/m² HP: €830

mortsel
Ter Varentstraat 25, Korte termijn verhuur! 
Volledig gemeubeld en gerenoveerd app. met 
tuin EPC: 483kWh/m² HP: €750

boechout
Lange Kroonstraat 85, Volledig gerenoveerde 
halfopen bebouwing in centrum Boechout! 
EPC: 277kWh/m² HP: €1.050

mortsel
Deurnestraat 3, Compacte woning met stadstuin 
in centrum Mortsel 
EPC: 726kWh/m² VP: € 259.000

te
koop

te
huur

te
huur

kontich
Hoge Akker 83, Villa 
EPC: 240kWh/m² HP: €1.800

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

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

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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Lange Kroonstraat 72  •  2530 Boechout  •  03 460 32 00  •  st-gabriel.be

Inschrijvingen
» Tussen 8 en 26 maart 2022 
» Digitaal aanmelden

Infodag
» Zaterdag 12 maart 2022 
» 10 uur - 13 uur

WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

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

✓ Verlaagd BTW-tarief van 12% (ipv 21%) 

✓ Vrijstelling van onroerende voorheffing

✓ Onmiddellijk rendement 

(grote wachtlijst huurders)

✓ Gerenommeerde zorgpartner 

(regelt verhuur van de woning)

✓ Nieuwbouw op toplocatie

Maak nu je afspraak en investeer in onze assistentiewoningen.

investeer nu in een assistentiewoning

ELYSIA PARK SILVER VANAF
€ 209.750

excl. BTW &
kosten

Waarom investeren in erkende assistentiewoningen?

Silver

TOT 30 APRIL VERLAGEN WIJ OOK DE BTWTOT 30 APRIL VERLAGEN WIJ OOK DE BTW
-21% KORTING OP UW ONDERHOUD-21% KORTING OP UW ONDERHOUD

Actie geldig bij een onderhoudsbeurt van uw voertuig*!

Onderhoud - Remmen - Banden - Aan- & verkoop tweedehandswagens
Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!

Exelmans Motor •  Molenlei  11 •  2650 Edegem •  03 457 56 85
info@exelmansmotor.be •  www.exelmansmotor.be

EXELMANS MOTOR
Quality Cars

* Onderhoud enkel op afspraak

Onderhoud - Remmen - Banden - Aan- & verkoop tweedehandswagens
Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!
Onderhoud - Remmen - Banden - Aan- & verkoop tweedehandswagens
Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!Wij onderhouden uw voertuig alsof het de onze is!

EXELMANS MOTOR
Quality Cars

EXELMANS MOTOR
Quality Cars
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WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

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

✓ Verlaagd BTW-tarief van 12% (ipv 21%) 

✓ Vrijstelling van onroerende voorheffing

✓ Onmiddellijk rendement 

(grote wachtlijst huurders)

✓ Gerenommeerde zorgpartner 

(regelt verhuur van de woning)

✓ Nieuwbouw op toplocatie

Maak nu je afspraak en investeer in onze assistentiewoningen.

investeer nu in een assistentiewoning

ELYSIA PARK SILVER VANAF
€ 209.750

excl. BTW &
kosten

Waarom investeren in erkende assistentiewoningen?

Silver
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Van onze verslaggever ter plaatse
- Patrick Van Gompel -

Patrick Van Gompel, van regionaal correspondent voor diverse kranten tot topjournalist voor VTM, geeft in dit boek een inkijk in 
zijn afwisselende, spannende en beklijvende beroep. Over doen en laten, ethiek, gezonde en soms iets minder gezonde concurrentie, 

en hij biedt ons een zitje in zijn loge voor het grotere, betere evenement op de aardbol.

Het boek begint in stijl met een foto die je 
ontroert, van de hand van Koen Gommeren 
van VTM en meteen voel je dat wat volgt 
je zal aanspreken. Dit is eigenlijk een boek 
van een verslaggever over 
de verslaggever die hijzelf 
is, met een grote zelfken-
nis en een kennis van zaken 
over de plaatsen die hij aan-
deed, en dat waren er veel. 
Van Gaza tot Zwitserland, 
van de Balkan tot Irak, van 
Wit-Rusland tot Frankrijk 
en Zuid-Amerika. Heel wat 
mensen hebben meerdere 
van zijn reportages gezien, 
ze zullen er zich bij het lezen 
van dit boek ook veel van her-
inneren. In feite bevind je je 
iedere keer met twee voeten 
middenin zijn verslag, zonder 
dat je enig gevaar loopt. Je kijkt mee over zijn 
schouder en verneemt waarom hij al dan niet 
filmt, of hoe hij dat doet, wat inspeelt op zijn 
humeur, hoe hij zich ethisch verbonden voelt 
met het onderwerp en met de mensen met 
wie hij praat. Neutrale, rechttoe-rechtaan-ver-
slaggeving, de emotie zit in de beelden, de 
kijker oordeelt. 

Van Gompel vertelt in het boek wel over zijn 
emoties, soms ook niet zonder humor: een 
mens die over mensen verhaalt die zich in een 
situatie bevonden die het waard was om het 
nieuws te halen. We zetten stappen terug in 
de tijd, soms zou je willen dat die terugkwam, 
in andere gevallen dat hij nooit had bestaan. 
Feiten blijven feiten en dus onaangeroerd: 
commentaar geven mag, beweert de auteur, 
die daar waar het mogelijk was, op de eerste 
rij stond van de geschiedenis. Of het nu over 

de groenteboer gaat of over hiv, Mark Knop-
fler, Hugo Claus, Kadhafi, stripverhalen, Pim 
Fortuyn of 9/11, telkens belicht hij de kant 
van het onderwerp op zijn eigen, gedreven 

manier en vertelt hij in het 
boek welke obstakels hij en 
zijn ploeg hebben moeten 
overwinnen om de reportage 
te maken.

Patrick Van Gompel, met de 
diepe, fronsende blik voor de 
eerste vraag en de sterretjes 
van opluchting in de ogen 
wanneer humor hem even 
bestuift, gebeten om te weten, 
hij kauwt zijn woorden voor-
dat hij ze uitspreekt, broedt 
op zijn zinnen voordat hij ze 
opschrijft en cijfert zich weg 
voor het gebeuren dat in de 

actualiteit moet komen. Eén zekerheid in zijn 
zog: schiet niet op de boodschapper. Hij sluit 
af met wat goede journalistiek zou moeten 
hebben of waarnaar een verslaggever zou 
moeten streven - prijs de dag niet voordat de 
nacht valt, wees pas zeker van je goede resul-
taat als het uitgezonden is bijvoorbeeld, werk 
naar eer en geweten naar eerlijke berichtge-
ving, schat de risico’s overal en altijd goed in, 
want geen enkel beeld is je leven waard. Wie, 
wat, waar, wanneer, waarom en hoe zijn de 
basisvragen om in je reportage te verwerken, 
om maar enkele vuistregels te vernoemen. 
Hij stelt zich ook vragen naar de toekomst 
toe - worden kranten uitsluitend digitaal of 
niet bijvoorbeeld, hij wijdt enkele ontroerende 
laatste pagina’s aan de jonge Jonas, mogelijk 
een talentvolle, toekomstige verslaggever die 
jammerlijk zijn einde vindt in een ongeluk. 
Hij sluit helemaal af met een warme dank 

aan collega’s die niet meer zijn en aan wie hij 
zoveel heeft gehad. Hun heengaan haalt de 
actualiteit niet meer, het blijft hangen.

‘Van onze verslaggever ter plaatse’ is 
meeslepend, staat bol van spannende, 
hartverwarmende, grappige, verrassende 
achtergrondinfo over wereldnieuws dat geen 
wereldnieuws meer is, maar dat je wil koes-
teren for sake of the past, je kan het van voren 
naar achteren lezen en omgekeerd, erin 
snuisteren en het daarna de mooiste plek in 
je boekenkast geven. Om er opnieuw in te 
beginnen. Dat doen wij. 
                                                                                                                                                
Uitgeverij: Vrijdag - ISBN: 9789464340693 
- Uitvoering: paperback - Aantal pagina’s: 320 

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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ASBL Lint    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79      ASBL Geel    Winkelom 77/4 - 2440 Geel    014 73 38 22

info@asbl-belgium.be    www.asbl-belgium.be    Volg ons op  

Maak snel een afspraak en doe inspiratie en nieuwe dromen op in 

één van onze showrooms. Wij adviseren u met kennis en plezier. 

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

FUNCTIONEEL ÉN DECORATIEF UITSCHUIFBAAR DOEK LEDVERLICHTING

KLAAR VOOR DE LENTE? 

Heeft u een woning die enkel nog de kroon op het werk mist om de lente goed in te zetten? Dan 

stellen wij graag onze Pergola Z!P CUBE voor! Deze pergola heeft eindeloze troeven en opties. Met een 

uitschuifbaar doek, verschillende lichtopties, een handige bediening, sfeerwanden en meer, is deze 

terrasoverkapping ongetwijfeld de oplossing voor uw paradijselijk buitenleven!

Geniet van 21/02 t.e.m. 31/03 van onze lenteacties!

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Februari_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_Februari_2022_200x264_DEF.indd   1 17/01/2022   08:2117/01/2022   08:21
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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 

bouwbeurs 
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_februari2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_Periodiekske_februari2022_2pages_400x264mm.indd   2 1/02/22   08:131/02/22   08:13
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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 

bouwbeurs 
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
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

CADEAUTIPS 

VOOR HAAR

Elektromic Sergeysels Kapelstraat 23, 2540 Hove

03 455 76 16 www.elektromic.be

Hetty Helsmoortel
BOECHOUT – Op donderdag 17 maart om 20.15 uur staat 
Hetty Helsmoortel met haar theatershow in Theater Vooruit, Sint-
Bavoplein 17. Wat moet je op wetenschappelijk vlak onthouden 
van 2021? Waarom is wetenschap het mooiste vak ter wereld? 
Hoe werkt het precies? En waarom gaat het soms zo traag? Hetty 
Helsmoortel doet het allemaal helder en vermakend uit de doeken 
tijdens een gloednieuwe theatershow die volledig in het teken staat 
van de wetenschap.          FM

Toegang: 14 euro

Grappige Vitalski
BOECHOUT – Vitalski is een geval 
apart. Met zijn voorstelling ‘Beuling 
met appelmoes’ heeft hij het over 
herinneringen aan zijn passioneelste 
romance ooit: die met de bloedmooie, 
uiterst innemende Natasja uit Wit-
Rusland. Zoals altijd met Vitalski 
weet je niet wat er echt gebeurd is 
en wat hij ter plaatse uitvindt, maar 
het is altijd grappig. Hij brengt deze 
voorstelling op donderdag 31 maart 
om 20.15 uur in Theater Vooruit. 
FM

Toegang: 12 euro

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

Over pubers met autisme - Eva Van 
der Linden
‘Over pubers met autisme’ is het zevende boek van Eva Van der 
Linden (1982). Ze wil hiermee ouders en andere begeleiders van 
jongeren met autisme een hart onder de riem steken. In het boek 
staan herkenbare verhalen van ouders, bruikbare tips en nuttige 
informatie. Als ervaringsdeskundige mama is de Mortselse auteur 
goed geplaatst. Alle relevante onderwerpen die te maken heb-
ben met autisme en puberteit komen aan bod: school, gamen en 
schermgebruik, de omgang met vrienden, relaties en seksualiteit, 
het verschil tussen jongens en meisjes met autisme ...

Ga naar onze website (mensenzijnmedia.be) voor het interview 
van Fik met Eva Van der Linden.
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OPEN:  D INSDAG T.E .M .  ZATERDAG 10  -  18UUR  |  GESLOTEN OP  ZON-  EN  FEESTDAGEN

DE LUXE VAN SLAAPCOMFORT OP MAAT. 
JOUW SLAAPCOMFORT, ONZE GARANTiE.

DV BEDDING 

REVOR 

STYLE DECOR 

LATTOFLEX 

BEKA 

INNERSLEEP

SIGNORIA 

SOGNO BLU

NOMO LEXINGTON 

CASILIN 

KAYORI

ALEXANDRE TURPAULT 

ESSIX 

SNURK 

PIP STUDIO 

BELLA DONNA  

HEFEL PLUTEX

LUNA DI SETA

VERDISSIMA 

VERDIANI 

SUNDAY IN BED
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Fluitend door het leven
Of hoe vogelspotten je weer in evenwicht brengt 

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.

Wie denkt aan vogelspotten denkt vast nog altijd aan oude mannen die in kaki tenue door de natuur trekken met hun 
vogelgids en verrekijker in de aanslag. Dat beeld is al helemaal voorbijgestreefd. Meer zelfs, vogels kijken is hip geworden! 
Het blijkt de ideale manier om de dagelijkse hectiek van je af te schudden, innerlijke rust te vinden en weer in contact te 
komen met de natuur. Dat is ook wat Agnes Wené mocht ervaren. Toen ze een tijd geleden in een burn-out belandde, 
ontdekte ze dat vogelspotten haar weer in evenwicht bracht. De inzichten die zij daardoor verwierf, wil ze nu graag delen 

met iedereen die meer kwaliteit aan zijn of haar leven wil geven.

24
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Agnes, hoe krijgt een dynamische crea-
tieveling als jij plots met een burn-out te 
maken?

“Die burn-out is er niet plotseling geko-
men, de situatie sleepte al een hele tijd aan. 
Gedurende jaren is er bewust of onbewust 
heel wat ruis mijn leven binnengeslopen. 
Als muzak, onopvallend, op de achtergrond, 
maar toch bepalend voor mijn toestand. Pas 
als de muzak wegvalt, als het stil wordt, voel 
je wat een impact dat onophoudelijke geruis 
heeft. Het was geen fijne periode met een 
lang herstel, ik wens het je niet toe.”

Toch kan je met dankbaarheid 
terugkijken?

“Ik ben dankbaar voor het nieu-
we leven, dat ik mezelf toelaat te 
zijn en te genieten. Het leven op 
mijn manier te leven. De dingen 
kloppen nu, beter dan voorheen. 
Er is weer sprankel, hoop, ver-
trouwen, levenslust, energie, 
poëzie, speelsheid …”

En daarin bleek een winterko-
ninkje de beslissende factor?

“Door die burn-out was het licht uitgegaan, 
ik kon werkelijk niets meer. Tot ik die och-
tend in de tuin een zingend winterkoninkje 
zag. Verwondering om zoveel schoonheid 

stroomde door mijn lichaam en een ge-
ruststellend gevoel sijpelde binnen. Het 
herinnerde me eraan dat schoonheid en 
geluk in kleine dingen zitten, in ieder mo-
ment dat ik bewust aanwezig ben. Op dat 
moment werd een nieuwe passie geboren: 
vogels bekijken, herkennen, beluisteren.”

Die passie veranderde je leven?

“Vogelspotten - en bij uitbreiding in de 
natuur zijn - was en is een helend proces. 
Ik heb me erin ondergedompeld en me 
ervoor opengesteld en dat heeft me veel 
gegeven. De filters die mijn zicht op de 

werkelijkheid vertroebelden, werden zicht-
baar. Het was soms best emotioneel om die 
echt onder ogen te zien, maar ook om de 
moed te vinden om ze los te laten en om te 
buigen naar iets anders. Ondertussen lijkt 

het alsof mijn glazen een grondige schoon-
maakbeurt hebben ondergaan. Mijn zicht 
is weer helder, ik ‘zie’ het weer en voel 
me dichter bij mijn authentieke ik staan. 
In plaats van geleefd te worden neem ik 
leiderschap over mijn eigen leven, maak 
ik keuzes die niet altijd conventioneel en 
maatschappelijk conform zijn.”

En je schreef dus ook een boek, een ‘start 
to … vogels kijken’?

“Dat klopt, maar het is meer dan dat. Het 
gaat niet alleen over een vaardigheid ont-
wikkelen, of een nieuwe hobby vinden. 

Het gaat erover wat het met je 
doet, wat je van de vogels en de 
natuur kunt leren. De vogelwe-
reld houdt ons een spiegel voor 
en nodigt ons zo uit om op ons 
mens-zijn te reflecteren. Vogels 
zijn een prachtig symbool van 
ons verlangen naar vrijheid, om 
zonder beperkingen door het 
leven te kunnen gaan, vrij en 
onbevangen.”

Het boek heeft meerdere lagen?

“De eerste laag helpt je op weg om te 
starten met vogels bekijken. Hoe begin 
je eraan? Wat heb je nodig? Wat moet je 
weten om de vogels goed te begrijpen? Be-
halve wat theorie zijn er opdrachten die je 
over de drempel helpen. Voer ze uit en je 
bent begonnen - langzaam, stap voor stap. 
Naast het puur praktische is er ook een 
meer verdiepende laag. De eerste laag is 
heel aards en gaat over de verbinding die 
je maakt met de natuur. In de tweede laag 
gaat het over de verbinding die je door de 
natuur maakt met jezelf.”

Oké, hoe beginnen we eraan?

“Eerlijk is eerlijk: alle begin is moeilijk. Dat 
is met vogelen niet anders. In het begin 
maak je vast veel fouten. En hoe meer je 
kijkt en op stap gaat, hoe meer fouten je 
wellicht maakt. Prima, blunder er maar op 
los. Ongegeneerd. Want hoe meer fouten 
je maakt, hoe meer je kijkt en langzaam zal 
je je toch bekwamen en de kneepjes van het 
vak leren.”  

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

De vogelwereld houdt ons een spiegel voor en 
nodigt ons zo uit om op ons mens-zijn te 

reflecteren. Vogels zijn een prachtig symbool 
van ons verlangen naar vrijheid, om zonder 
beperkingen door het leven te kunnen gaan, 

vrij en onbevangen
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Is het een dure hobby?

“Ze kost zeker geen rib uit je lijf, maar om 
echt plezier te beleven aan je vogelavon-
turen zal je toch een kleine investering 
moeten doen. Een goed begin is het halve 
werk! Je kunt perfect vogels waarnemen 
met het blote oog en het is prima om zo 
van start te gaan. Maar geloof me, je wil 
al snel een verrekijker om beter te kunnen 
observeren en waarnemen. Voor je het weet, 
kun je niet meer zonder. Daarnaast is een 
vogelgids of veldgids essentieel. Verder zijn 
er nog een aantal andere zaken waarmee je 
rekening  kunt houden - aangepaste kleding 
bijvoorbeeld – en fijne extra’s zoals een vo-
gellogboek.”

We hebben nu de juiste uitrusting, waar 
vinden we de vogels?

“Via vier basisstappen: stop, kijk, luister 
en herhaal! Vogels zijn overal te vinden, 
maar het is niet altijd makkelijk om ze in 
je vizier te krijgen. Laat vooreerst je auto of 
fiets staan en ga al wandelend op pad. Op 

zich gaat het niet om het wandelen - je 
kunt ook ergens gaan zitten - maar om het 
vertragen, terugschakelen, een versnelling 
lager gaan. Het gaat ten tweede om het 
kijken, om het werkelijke ‘zien’. 
Kijk niet gewoon rond, maar ‘leef 
je in’ en verplaats je in de situatie 
van een vogel. Speur eerst met het 
blote oog.  Daarna kun je met je 
verrekijker inzoomen. Ten derde 
spelen ook je oren een belangrij-
ke rol. Met zijn zang verraadt een 
vogel zijn aanwezigheid, zodat je 
gefocust op zoek kunt gaan. Blijf 
de lucht scannen en luister naar 
vogelgekwetter op je pad. Stoppen, 
kijken, luisteren, opnieuw en op-
nieuw en opnieuw …”

Hoe weten we welke vogel we 
zien?

“Op den duur ontwikkel je wel een soort 
handigheid. Je weet sneller waar bepaalde 
verwante of gelijkende soorten te vinden 
zijn in de vogelgids. Determineren komt 

uiteindelijk vaak neer op 
het elimineren van een 
aantal mogelijkheden. 
Probeer de vogel eerst in 
de juiste familie te plaat-
sen. De volgorde van de 
families of groepen is in 
de meeste veldgidsen de-
zelfde. Het begint meestal 
met de zwanen, ganzen en 
eenden. Daarna komen de 
hoenders, duikers, futen, 
zeevogels en reigers. Dan 
komen de roofvogels, 
steltlopers, meeuwen, 
sterns, uilen, duiven, 
spechten. Vervolgens 
komen de zangvogels aan 
bod, met de leeuweriken 
en zwaluwen, de piepers, 
zangers, mezen, kraaien, 
spreeuwen, mussen, vin-
ken en gorzen.”

Wanneer gaan we het 
beste op pad?

“Twee momenten van de 
dag lenen zich het beste 

om vogels te spotten: ’s ochtends en ’s avonds. 
Ongeveer drie kwartier voor zonsopkomst 
beginnen in de lente en de vroege zomer de 
eerste vogels te zingen. Meteen na zonsop-

komst is er een waar concert aan vogelzang. 
Hierdoor weet je alvast dat er vogels zitten 
(en misschien herken je er zelfs al meteen een 
paar aan hun zang). In de ochtend verlaten 
de vogels hun slaapplaats en verplaatsen ze 
zich naar hun voedselgebied. In de middag 
zijn ze minder actief en neemt de trefkans 
af. Ook de avond (vlak voor zonsondergang) 
is een goed moment. De vogels maken dan 
een omgekeerde beweging en zoeken hun 
slaapplaats op.”

Je bent lyrisch over vogelspotten, toch 
hangt er nog altijd een zweem van saai-
heid rond?

“Er hangt inderdaad een zweem van 
oubolligheid, saaiheid en een ‘geitenwollen-
sokkensfeer’ overheen. Helemaal onterecht 
uiteraard. Kom op, kom ervoor uit en kijk 
wat het je oplevert. Neem je vrienden eens 
mee. Misschien ben je jarig, heb je iets te 
vieren of heb je gewoon zin om elkaar te 
zien. Ga eens samen de natuur in, kijk of 
je voor iedereen een verrekijker kunt fixen, 
maak een vogelkaart of neem je veldgids(en) 
mee. Demonstreer aan je vrienden wat je al 
weet. Deel je kennis, deel je vogelvreugde!”

‘Fluitend door het leven’ van Agnes Wené 
werd uitgegeven bij Manteau en kost 24,99 
euro.

• TV - Foto’s: Naomi Riemis

Ongeveer drie kwartier voor 
zonsopkomst beginnen in de 

lente en de vroege zomer de eerste 
vogels te zingen. Meteen na zons-

opkomst is er een waar concert 
aan vogelzang.

v l a a m s e  h e l d e n
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RAMEN EN DEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN | VOUWSYSTEMEN
ZONWERING | SECTIONAALPOORTEN | ROLLUIKEN | BINNENAFWERKING

• EIGEN MONTAGE EN PLAATSINGSTEAM

• PERFECTE BINNENAFWERKING

• NA SERVICE

• SAMENWERKING MET GERENOMMEERDE PARTNERSWEGENS UITBREIDING VRAGEN WIJ BEKWAME PLAATSERS

RAMEN EN DEUREN | TERRASOVERKAPPINGEN | VOUWSYSTEMEN 
ZONWERING | SECTIONAALPOORTEN | ROLLUIKEN | BINNENAFWERKING

• 53 JAAR VAKMANSCHAP

• PROFESSIONEEL ADVIES

• ELK PROJECT IS UNIEK

• EIGEN PRODUCTIE

• EIGEN MONTAGE ÉN PLAATSINGSTEAM

• PERFECTE BINNENAFWERKING

• NA SERVICE

• SAMENWERKING MET GERENOMMEERDE PARTNERS

TER STRATENWEG 40 | OELEGEM | WWW.VANHOVERAMEN.BE | 03 485 51 12

VANHOVE, 
OPENT EEN NIEUWE 
WERELD

Onze baseline, Van Hove opent een nieuwe wereld, mag je 
gerust letterlijk nemen. Een halve eeuw ervaring, een grote 
liefde voor ons vak en een zeer persoonlijke aanpak helpen 
ons daarbij. Wij weten hoe essentieel het buitenschrijnwerk 
is voor een huis waar je comfortabel en gelukkig wil wonen. 
In ons familiebedrijf bieden we het allerbeste op het vlak van 
ramen, deuren, sectionaalpoorten en terrasoverkappingen 
in aluminium en pvc.

OP MAAT IN EIGEN ATELIER
De productie gebeurt in ons eigen atelier met een modern 
CNC gestuurd machinepark. Eigen plaatsingsploegen 
zorgen voor de installatie met een uitgemeten perfectie.
Maatwerk en service op topniveau.

Laat je inspireren in onze showroom.
Met de hulp van onze experten zit je
snel op de juiste weg.

TER STRATENWEG 40  |  OELEGEM  |  WWW.VANHOVERAMEN.BE  |  03 485 51 12
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alvast je
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plannen

mee.
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OPENDEURWEEKEND
reserveer een plaatsje tijdens Bouwroute
ZATERDAG 12/03 & ZONDAG 13/03
op www.bouwroute.be
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• 45 jaar ervaring
• Familiale en persoonlijke aanpak
• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
• Professioneel team met kennis van zaken
• Ruim netwerk, passie voor vastgoed
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U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

Sorenco wil u fi nancieel comfort en zekerheid bieden door 
een aanvulling op uw pensioen en kan u een oplossing aanbieden 
voor uw successieplanning.

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?
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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

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MOOI AFGEWERKT NIEUWBOUWAPPAR-
TEMENT. Opp 115 m²: inkomhal, gasten-
toilet, open keuken, berging, leefruimte, 
terras, 2 slpks, badkamer, kelderberging, 
mogelijkheid garage huren.
EPC 143,04 kWh/m²

 03 443 66 50 € 875

KONTICH

NIEL

GELIJKVLOERS APPARTEMENT MET 
TERRAS. Opp 92 m²: inkomhal, leefruimte, 
open keuken, berging, badkamer, 2 slpks, 
terras, garage.

EPC: 257 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 230 000

NIEL

IDEAAL GELEGEN WONING MET 
3 SLPKS Opp 216,73 m²: inkomhal, 
leefruimte, keuken, veranda, tuin, berging, 
gastentoilet, droge kelder, 3 slpks, 
badkamer, zolder.
EPC 564 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
 03 443 66 50 € 297 000

EDEGEM

LUXE GERENOVEERD APPARTEMENT 
MET 2 SLAAPKAMERS. Opp 89m²: in-
komhal met gastentoilet, technische ruimte, 
leefruimte, keuken, badkamer, 2 slaapka-
mers, mooie tuin. Garagebox verplicht mee 
aan te kopen voor € 40.000,-.
EPC: in opmaak kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 880 50 80 € 324 900

BORSBEEK

MOOIE INSTAPKLARE DUPLEX Opp. 
112m²: Ruime living, open kkn , 2slks, 
badk.

EPC: 141 kWh/m2

Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg

 03 443 21 15                 € 269 000

EDEGEM

APPARTEMENT 1ste verdieping. Opp. 
174m²: ruime living, kkn, 2 slks, badk, 
1 toilet, polyvalente ruimte, garage, kelder.

EPC c 225 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvks, Vv
 03 880 50 80                       € 750

AARTSELAAR

APPARTEMENT MET GARAGE EN 
STAANPLAATS. Opp 89,5 m²: inkomhal, 
berging, leefruimte, open keuken, 3 slpks, 
gastentoilet, badkamer, terras, garage en 
staanplaats, garageberging.
EPC: 511 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

 03 443 66 50 € 218 000

HOBOKEN

AANGENAME, INSTAPKLARE GEZINS-
WONING. Op 210 m²: inkomhal, leef-
ruimte, keuken, terras, tuin met tuinhuis, 
3 slpks, badkamer, zolder.

EPC: 520 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 315 000

BERCHEM

INSTAPKLAAR APPARTEMENT MET 
3 SLAAPKAMERS. Opp 107m² op 8e 
verdieping: inkomhal incl. vestiaire, keuken, 
berging, leefruimte, nachthal, gastentoilet, 
3 slpks, badkamer, terras, berging en 
garagebox aan € 28.000,-.
EPC: 129 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
 03 880 50 80 € 263 000

WILRIJK

TOF DUPLEXAPPARTEMENT MET 2 
SLPKS EN TERRAS. Op 110m²: inkomhal 
met gastentoilet, leefruimte met veranda, 
moderne keuken, 2 slaapkamers (13m² 
- 17m²), badkamer met douche, berging, 
terras (ZW) en kelder. Geen vaste kosten. 
EPC: 262 kWh/m²
 03 880 50 80 € 825

EDEGEM

Grondopp. 210m², comm. ruimte 
72m²: inkomhal kantoorruimte, apart 
toilet, kitchenette. Verhuurd tot 02/2024. 
Duplex: aparte inkom, keuken badkamer, 
wasplaats, eetkamer, living, 2 slpks.
EPC: 466 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 385 000

BOECHOUT

LUXUEUS INSTAPKLAAR APPARTE-
MENT. Opp 185 ²: Zeer ruime en lichte 
living, luxe kkn, 2 ruime slks, 2 badks, 
bureau, 2 bergingen, privatieve tuin, terras 
en 2 gar.
EPC: 200 kWh/m2

Vg. Gmo Gvkr. Vv. Wg

 03 443 21 15                 € 690 000

MORTSEL

VOLLEDIG GERENOVEERD GELIJK-
VLOERS APPARTEMENT. Opp 74 m²: 
leefruimte, open keuken, 2 slpks, binnen-
plaats, badkamer, gastentoilet, kelderber-
ging, autostaanplaats huren mogelijk.
EPC: 183 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr

 03 443 66 50 € 248 500

MORTSEL

APPARTEMENT. Opbrengsteigendom 
met stabiele huurder Opp. 113m²: Ruime 
zonnige living, kkn met bijkeuken, 2slks, 
badk, apart toilet, terras, garage.

EPC: 224 kWh/m²
Vg. Gmo Gvkr. Vv. Wg

 03 443 21 15 € 290 000

LUXE SERVICEFLAT OP TOPLIGGING. 
Opp 59m²: inkomhal met gastentoilet, 
leefruimte, open keuken, badkamer, 
1 slaapkamer, groot terras, gemeenschap-
pelijk zwembad en welness.
EPC: in opmaak kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 330 000

APPARTEMENT. Opp 59m²: inkomhal 
met gastentoilet, leefruimte, open keuken, 
badkamer, 1 slaapkamer, groot terras, 
gemeenschappelijk zwembad en welness.

EPC: in opmaak kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 310 000

ANTWERPEN ANTWERPEN

KONTICH

MOOI PERCEEL BOUWGROND. Opp 
710 m² (LOT 1). Mooi, gunstig gelegen 
perceel bouwgrond op 710 m² (lot 1) in 
een verkaveling van in totaal 3 percelen.

Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 259 500

HOBOKEN

GEZELLIG, INSTAPKLAAR APPARTE-
MENT MET GARAGEBOX. Appartement 
op 2e verdieping, inkomhal, leefruimte, 
keuken, 2 slpks, terras, badkamer, 
berging, apart toilet, wasplaats, inpandige 
garagebox.
EPC: 520 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv
 03 443 66 50 € 174 850

MORTSEL

MOOI RECENT APPARTEMENT MET 
ZONNIG TERRAS. Opp. 96m²: Ruime 
living op tegel, open kkn, 2slks, badk, apart 
toilet, berging, zonnig terras.

EPC: 101 kWh/m²

 03 443 21 15 € 850

EDEGEM

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

Vg, Wche, Gmo, Gvkr
 03 880 50 80 € 975 000
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Lentekriebels
De warmste nieuwjaarsdag sinds de meteorologische metingen hebben we al enkele weken achter de rug, maar de winter laat zich 
toch af en toe voelen met een koudeprik. Op een zachte, zonnige dag dromen we al snel van een warmer voorjaar, met frisgroene 
knoppen en startende blaadjes aan bomen en struiken. Uitkijken naar de lente waarin de natuur weer in gang schiet, dat is toch 

heerlijk. Hoe gaat het liedje ook weer? ‘Daar is de lente, daar is de zon …’

Jong geleerd

Als kind groeide ik op in een rijhuis met 
een tuintje erachter. Daarin stond eerst een 
schommel op het gazonnetje. Als tiener zag 
ik onze tuin veranderen in een moestuintje 
onder impuls van mijn moeder. En hoewel 
de oppervlakte niet zo groot was, plantte 
ze naast de rozenstruiken en de Japanse 
kerselaar toch een variatie aan groenten. 
Ik kan me o.a. de sperzieboontjes, aard-
appelen en wortelen nog herinneren. Mijn 
moeder had dus groene vingers. Dat 
heb ik blijkbaar van haar geërfd, want 
ik ben ook graag bezig met plantjes en 
plantenbakken om de voorgevel wat op 
te fleuren.

Korte keten

Aangezien ik momenteel niet echt over 
een tuin beschik, ben ik sinds enke-
le jaren lid van een zelfplukboerderij. 
Hiervoor betaal je jaarlijks een bedrag. 
Het vraagt enige aanpassing, maar ik 
vind het wel leuk. In plaats van je 
groenten en een deel van het fruit in de su-
permarkt te kopen oogst je het zelf. Meestal 
is dat één keer per week, zodat ik een voor-
raadje in huis heb. De boerin die dagelijks 
op het veld werkt, stuurt regelmatig mails 
met wat er mag geplukt worden en wat er 
gezaaid wordt, zodat je op de hoogte blijft. 
Heerlijk gevoel om in de namiddag te gaan 
oogsten en dan direct te verwerken in een 
voedzame maaltijd. De natuur ligt letterlijk 
op je bord! Je eet veel meer seizoensgroen-
ten. Het weer beïnvloedt uiteraard de oogst. 
Door de vele regen van de voorbije zomer 
was de tomatenoogst beperkt, terwijl er 
het jaar daarvoor tomaten in overvloed 

waren. Het bepaalt je ecologische voetaf-
druk in positieve zin, want het transport is 
zeer beperkt; er komt geen vrachtwagen of 
vliegtuig aan te pas.

Natuur kalmeert

Dat contact met moeder aarde van heel 
dichtbij geeft rust. Ik ken meerdere men-
sen uit mijn omgeving die graag in de tuin 
werken, zo kunnen ze hun hoofd leegma-
ken. Hun focus ligt volledig op wat ze aan 

het doen zijn, de tuin onkruidvrij maken 
of nieuwe aanplantingen doen in tuin of 
moestuin. Of gewoon de tuin lenteklaar 
maken, de blaadjes wat bijeen harken, 
zodat het gazon weer vrij ligt. Bevroren 
of afgestorven bladeren verwijderen van 
de struiken of bloemen, zodat zij licht en 
lucht krijgen om te groeien bij de eerste 
lentezon. Wie geen tuin heeft, kan op een 
andere manier genieten. Een van de goede 
voornemens van het nieuwe jaar is meestal 
‘meer sporten’. Starten gaat gemakkelijk, 
volhouden lukt gewoonlijk iets minder. 
Kies daarom iets heel laagdrempeligs, zoals 
een wandeling van een half uurtje maken. 

Het is gratis, je hoeft geen abonnement te 
nemen en het is altijd beschikbaar. Doe dit 
driemaal per week en je bent goed bezig!

Tournée Minerale

Een ander voornemen dat in de smaak valt, 
is Tournée Minerale, de hele maand febru-
ari zonder alcohol. Ik drink bij gelegenheid 
graag een aperitiefje of een glas wijn, maar 
daar stopt het dan ook. Voor wie gemak-
kelijk naar een glas alcohol grijpt of bij het 

eten geregeld een wijntje drinkt, kan 
dit een uitdaging zijn. Na het meestal 
hogere alcoholverbruik tijdens de feest-
dagen en januari is dit een welgekomen 
verademing, of detox voor je lichaam. 
Alcohol beïnvloedt heel ons lichaam. 
Het belast onze lever, het werkt vocht-
afdrijvend, dus uitdrogend en dat zie je 
dan weer aan je huid. Bovendien heeft 
het ook effect op het zuurstofgehalte in 
je bloed en op je immuniteit. In deze 
coronatijden kan je een goede ziekte-
weerstand zeker gebruiken! Dus veel 
water drinken zorgt voor zuivering van 

je lichaam met alle positieve effecten. Al-
cohol is synoniem voor calorieën, dus geen 
alcohol en je gewicht vaart er wel bij. Je 
slaapt beter - daardoor word je uitgerust 
wakker - en je krijgt meer energie. Alleen 
maar voordelen zoals je ziet. Het vraagt 
enige discipline om dit een maand vol te 
houden. Maar je beloning is een lichaam vol 
energie dat helemaal klaar is voor de lente!

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be 
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RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE, VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN - KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

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

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

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

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

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

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

G A  A A N  D E  S L A G  M E T  O R AC  WA N D D ECO R AT I E  E N  B E H A N G
E N  B R E N G  J O U W  M U R E N  TOT  L E V E N !

BEN JIJ DIE 

SAAIE MUREN 

OOK ZO BEU? 
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Ensemble SAHF4 - 20 maart 2022 - 
Mortsel
Mortsel-Dorp Concerten

Lieve muziekliefhebber

De stuurgroep van de Mortsel-Dorp Concerten heeft me gevraagd 
om jullie iets mee te delen.

Het concert van 20 februari met het ensemble SAHF4 wordt ver-
plaatst naar zondag 20 maart om 15 uur voor de veiligheid van 
publiek en muzikanten.

Waarvoor staat SAHF4 ook weer?

S   Sopraan Danny Van Hoof
A  Altviool Wim De Cock
H Harp Karen Peeters
F  Fluit Vera Van Eyndhoven
4   vier muzikanten

Een tipje van de sluier …

SAHF4 brengt een héél toegankelijk en divers programma: muziek 
van Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt, Georges 
Gershwin, Claudio Monteverdi, Astor Piazzolla, Claude Debussy, 
Gabriel Fauré … Voor elk wat wils dus, en helemaal niet zwaar!

Praktisch

Je kan al reserveren in voorverkoop
• door 11 euro per persoon over te schrij-

ven op rekening BE36 7380 3925 2181 
van de Mortsel-Dorp Concerten

• of telefonisch op nummer 03 449 06 
13 van Wilfried en Denise De Cleyn 
- Buntincx.

Opgelet: de plaatsen worden bepaald in 
volgorde van de betaling.

Je kan ook, zonder te reserveren, de dag zelf 13 euro bij de kassa 
betalen als er nog plaatsen vrij zijn.

Ik hoop jullie te verwelkomen op 20 maart. Tot dan!

je dirigentje

The Grand String Trio in Hove

Op donderdag 24 februari 2022 om 20.15 uur treedt The Grand 
String Trio op in zaal Da Capo in Hove. Het trio bestaat uit 
Jo Vercruysse, viool, Mario Palacios, altviool en Christoph 
Bunzendahl, cello. Het werd opgericht door de Duitse cellist 
Christoph Bunzendahl, in een nauwe samenwerking met het 
mooie hotel ‘The Grand’, gelegen op de kliffen van Folkestone, 
met zicht op het Kanaal en aan de horizon op Frankrijk. Hun 
eerste concert, enkele jaren geleden, brachten zij dan ook in The 
Grand. Sindsdien concerteerden ze al op verschillende podia in 
de UK, België, Nederland en Duitsland. Op 24 februari spelen ze 
muziek voor strijktrio van Ludwig van Beethoven, Franz Schubert 
en Erno Dohnanyi.

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

Info en reserveren: info@orfeo.be of 03 449 16 87 of via de cul-
tuurdienst van de gemeente Kontich

Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties
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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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Vind je hier niet de dienst die je zoekt? 
Meer vakmensen in je regio vind je 
op dezuidrandgids.be.

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

BV
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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

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

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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!

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

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

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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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

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

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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!

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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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

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

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

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 

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

22

Vakmensen tot uw dienst

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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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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
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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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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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Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
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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 
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Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com
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interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

de stap 
naar het 

secundair 
onderwijs

12
maart

Heilig-
Hartcollege

Heist-op-den-Berg

Via Immobiliën is voor haar klanten dringend op zoek naar 
nieuwe panden. Contacteer ons voor een vrijblijvende waarde-
bepaling of voor een eerste kennismaking.

Onze troeven:
• Persoonlijke service door zaakvoerder zelf
• Meer dan 10 jaar ervaring en know how
• Ruim netwerk en passie voor vastgoed
• Via garandeert innovatie, professionaliteit en betrouwbaar-

heid
• Optimale service, duidelijke contracten & correcte erelonen

Uw eigendom verkopen/verhuren?

Valentijn
lijdt aan contactpijn.
Cupido’s pijlen schampen af
op onvervulde huidhonger.
Amor kijkt machteloos toe
hoe dit liefdeloos virus
vol passie
geniet van ’t gemaskerde bal.

Steriel bubbelbellen,
contactloos contacteren …

Niks geen dancing,
alleen physical distancing …

Ergens ver weg
gloort de hoop op
een zo begeerde injectie
met het eeuwig liefdesvaccin.

Zinnenprikkelende prik.

Booster of love.

VALENTIJN
door Frank Kloeck
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Frankfurt modern én traditioneel
Frankfurt Am Main (er is ook nog Frankfurt an der Oder), centraal gelegen in Hessen, kennen we meestal door de luchthaven, een 
luchthaven met superlatieven, die vluchten naar alle continenten mogelijk maakt. Culturen en historische tijdperken komen hier 

samen, een goede reden dus om deze kleinste metropool ter wereld een bezoek te brengen.

Door zijn vele wolkenkrabbers heeft de 
stad bijnamen als ‘Mainhattan’ en ‘Chica-
go am Main’. Die gebouwen zijn meestal 
de hoofdkwartieren van grote banken en 
krantenuitgevers. Je kan ze het beste aan-
schouwen via een boottrip op de Main. 
Primus-Linie doet niet alleen dagtrips via 
de Rijn, maar heeft ook dagelijks verschil-
lende rondvaarten. De 100 minuten durende 
trip geeft je al een zeer goed idee van de 
skyline. Bij mooi weer is het prachtig vanaf 
het open dek.

Rond het centrum zie je een cluster van to-
rens, de meeste behoren tot het bankwezen 
met de twee torens van Deutsche Bank en de 
Commerzbanktoren. De ‘Main Tower’, zoals 
hij wordt genoemd, is ongeveer 200 m hoog 
en ontvangt jaarlijks ongeveer 300.000 be-
zoekers op zijn uitzichtplatform. Het nieuwe 
hoofdkwartier van de Europese Centrale 
Bank kom je tegen op het oostelijke traject 
van je boottrip. In westelijke richting is de 
Westhaventoren de blikvanger. Bijna 110 m 

hoog en gebouwd in de vorm van het iconi-
sche glas waaruit de Frankfurter appelwijn 
gedronken wordt. Door zijn ligging is hij in 
feite een wolkenkrabber op het water.

Weer aan land sta je op het Römerbergplein 
in het centrum van de oude stad. Hier staat 
de prachtige fontein Gerechtigkeitsbrun-
nen. Maar het hoogtepunt van het plein 
is het stadhuis Römer (de Romein). Het is 
genoemd naar de resten van een oude ne-
derzetting en is een complex van 15de- tot 
18de-eeuwse huizen waaronder het Altes 
Rathaus. Tegenover de Römer staat een 
groep fraaie vakwerkhuizen, de zogenaamde 
Ostzeile. Hou er wel rekening mee dat alle 
oude panden, behalve één, werden herbouwd 
na de Tweede Wereldoorlog. Een zwaar 
bombardement in 1944 verwoestte bijna 
2000 huizen in het centrale gedeelte. Die 
huizen waren bijna allemaal voor de helft 
uit hout gemaakt.

Rond het centrale gedeelte staan enkele ker-
ken, sommige doen nog dienst als godshuis, 
de rest heeft een andere invulling gekregen. 
De heropbouw na WOII kreeg ook een 
aparte bestemming. Er mocht geen opko-

1
2
6
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De Academie voor Mineralogie (ACAM) vzw organiseert op
zaterdag 26 februari van 12u tot 18u en zondag 27 februari van 
10u tot 17u30 haar Internationale mineralen-, edelstenen- en 
fossielenbeurs ‘IMRA 2022’, in het ‘Event Center’ van KINEPOLIS 
– Groenendaallaan 394 – ANTWERPEN. Bereikbaar met tramlij n 6.

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

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

Men kan gratis zij n edelstenen op hun echtheid laten onder-
zoeken. Kinderen mogen zelf aan de slag bij  de demonstraties 
fossielen prepareren. Bezoekers kunnen gratis deelnemen aan 
de wedstrij d om een mooi mineraal te winnen. In het cafetaria zij n 

broodjes en drank verkrij gbaar.

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

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

                                        

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

                                        

ping zijn van de huizen door speculatie en de 
tendens was dat er geen invulling door grote 
winkelketens of nachtwinkels mocht zijn.

Verder in de stad is er een ruim shoppingge-
bied met als curiosa twee gezellige markten. 
Kleinmarkthalle in Hassengasse is een over-
dekte markt waar geuren je tegemoetkomen. 
Een bijna volledige versmarkt met een in-
ternationaal tintje. Niet veel verder is er 
(op zaterdag) ‘Farmers Market Konstabler 
Wache’. Hier komen boeren uit de omgeving 
hun waren aanbieden. Je vindt er groenten, 
fruit, kaas en de lokale ‘Äppelwein’.

Om de appelwijn te ontdekken en er meer 
over te weten te komen is een uitstapje naar 
de stadsrand van Frankfurt aangewezen. 
In deze groene oase vind je de Lohrberg 
waar je de enige nog overblijvende wijn-
gaard van Frankfurt ziet. 100 jaar geleden 
nog erg bedrijvig in de streek, nu beperkt 
tot 10.000 flessen Riesling per jaar. De rest 
van de Lohrberg is appelgebied. Duitsland 
kent meer dan 2500 appelsoorten en hier, op 
dit domein, worden er een 60-tal gekweekt. 
Het project gaat uit van een vereniging die 
samenwerkt met de stad en is daarnaast 
een gebied voor pedagogische opvoeding. 

Kinderen krijgen hier op het domein 
MainÄppelHaus Lohrberg rondleidingen 
om spelenderwijze fruit te herkennen. Je kan 
er ook wandelen, de skyline van Frankfurt 
vanaf een andere zijde bewonderen en in 
de Äppel-bisto genieten van de lokale pro-
ducten. De appelwijn is een friszure drank 
en wordt altijd geserveerd in blauwgrijze 
kruiken. Met een stuk brood en gepekelde 
geitenkaas verkrijg je een superlokaal menu.
Weer in het centrum van de stad kan je de 
stad van 100 jaar geleden verkennen. Door 
middel van Virtual Reality kom je bij ‘Ti-
meride’ te weten hoe het uitzicht was van 
centraal-Frankfurt in de 19de eeuw. Je kan 
je inleven in de Riedelfamilie, een belang-
rijk handelaarsgezin. Het hoogtepunt nadien 
is een 20 minuten durende virtuele rit per 
koets die je enkele kilometers door het oude 
Frankfurt loodst. Je krijgt een 360°-panora-
ma afgesloten met een spetterend vuurwerk.
Met 37 musea waaronder zeker 13 kleppers, 
is Frankfurt een belangrijke cultuurstad. 
Onder meer de schrijver Johan Wolfgang 
von Goethe is hier geboren en zijn geboor-
tehuis is te bezoeken.

Op deze eerste verkenningstrip van Frank-
furt was er geen tijd meer om een van de 

musea te bezoeken, maar dat plannen we 
zeker voor een andere keer.

Frankfurt heeft een uitstekend openbaar-
vervoernetwerk. Er is een metro en een 
uitgebreid tramsysteem. De Frankfurt Card, 
die je voor een of twee dagen kan nemen, is 
geldig voor al het openbaar vervoer en geeft 
je daarbij heel wat kortingen in onder andere 
musea.

Frankfurt is met de auto ongeveer vijf uur 
van Antwerpen verwijderd. Vanaf Brussel 
is er ook een treinverbinding. Het ‘Haupt-
bahnhof ’ is centraal gelegen en er zijn 
verschillende hotels in de omgeving waaron-
der ‘Le Meridien’, architecturaal zeer mooi, 
met een oud art-decogedeelte dat naadloos 
overgaat in een modern geheel.

Alle info: www.frankfurt-tourismus.de

• Tekst en foto’s: A. Charrin

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

L i e rs e s t e e nwe g  71  -  2 570  D u f f e lL i e rs e s t e e nwe g  71  -  2 570  D u f f e l

VOORJAARSACTIESVOORJAARSACTIES

RAMEN EN DEURENRAMEN EN DEUREN

VROEGBOVROEGBOEKKORTINGEKKORTING
op zonweringzonwering en 
voorzetrolluikenvoorzetrolluiken

2570 Duffel
Tel. 015 30 61 91 
www.boeynaems.be

NIEUWE LOCATIE
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M o r t s e l  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

 Statielei 26 bus w9 I 2640 Mortsel I 03 232 28 62 I @homemadebycapuchino I IG: capu.cafe

Hallo, ik ben Capu!

Ik ben geboren in Thailand maar woon al een tijdje in 
Mortsel samen met mijn man en twee kinderen. 

Capu Café is mijn manier om mensen te laten genieten en 
blij te maken met hetgeen ik graag doe, namelijk: 

heerlijk bakken en lekker koken.
Het is hier zoals bij mij thuis, waar ik met veel liefde en 

zorg eten klaar maak voor mijn familie. Wat je hier krijgt, 
is wat wij thuis eten. Bij Capu Café kan je zowel hartige als 

zoete hapjes krijgen. Alles is “homemade”, 
vegetarisch/vegan en zoveel mogelijk biologisch.  

Ik maak ook glutenvrije koekjes en gebak. 
En mijn daglunch is steeds vegan en glurenvrij. 

Thaise gerechten, vers gebakken brood of brownies, 
ik maak het allemaal met veel plezier.  
Bij Capu Café is iedereen welkom!

woensdag GRATIS koffie bij een pannenkoek!

Lunch & Sweet
Stay & Take Away

openingsuren
ma van 12u tot 17u
di – vr van 11 tot 17u

LES ÉTOILES
is zonder twijfel dé specialist in natuurlijke 

geuren, sfeer- & geschenkartikelen
 �Geurkaarsen
 �Geurstokjes
 �Roomspray
 �Waxmelts

Verder kan u bij ons terecht voor een 
uitgebreid aanbod decoratieartikelen, die we 

met veel liefde en zorg hebben uitgekozen 
om van ieder huis een warme thuis te maken!

Kom ons aanbod ontdekken achteraan 
Gaanderij Vapole 

Statielei 26 – 2640 Mortsel

Iedereen is eveneens welkom in 
de gezellige koffiebar van Les Etoiles.

Kom genieten van een heerlijk kopje koffie 
of thee en een lekker glaasje wijn.

Les Etoiles is open op 
woensdag van 10 tot 18 uur en

op donderdag tot en met zaterdag 
van 11 tot 18 uur

Meer weten? 
www.les-etoiles.be - 0476 67 34 18

LÉ
openingsuren

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

9 - 18u

9 - 17u

8 - 17u

9 - 20u

9 - 18u

8 - 16u

graag op afspraak 03 321 52 72

Kapsalon 
Pedicure

Schoonheidssalon

Antwerpsestraat 36
2640 Mortsel

Wil je meer info over 
een elektrische fiets?
Spring eens binnen bij 

FIETSEN MB!

Atelier Hoeve Liekens zwart 12677.000

www.slagerijhoeveliekens.be

Sint-Benedictusstraat 2 
2640 Mortsel 
03 449 55 45

Hoeve.liekens@telenet.be

SLAGERIJHOEVELIEKENS.BE

DE PLAATS 
WAAR SMAAK 

EN PASSIE 
SAMENKOMEN
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OxalisOxalis
      BloembinderijBloembinderij

Annick Gobert


maandag 14 februari open 

van 9 tot 18 uur

Eggestraat 5 Mortsel - 03 440 56 79
Oxalis.1993@gmail.com

Openingsuren: di - za: 9u-12u/12.30u-18u 
Feestdagen altijd open

Geschenken doen 
aan boeken denken!

Statielei 59 - 2640 Mortsel - 03 449 46 88
open: ma-za 08.30 u. - 18.00 u.

Kom genieten van onze Turkse 
specialiteiten vers gemaakt 

door chef Mesut 

Of haal de Papatya sfeer in 
huis met onze TAKE AWAY 

telefonisch reserveren : 0494 316 356 - www. papatyamortsel.be
 papatyamortsel -  papatyamortsel

HHeeiirrbbaaaann  4477aa    ll    22664400  MMoorrttsseell    ll    TT  0033  444499  7700  2200    ll    iinnffoo@@aaddrriiaaeennsseennss..bbee  

wwwwww..aaddrriiaaeennsseennss..bbee

Winka BV  

Maatwerk kasten & 
algemeen binnenschrijnwerk  

Heirbaan 46
2640 Mortsel 

bureel:  03 454 05 28 
zaakvoerder:  Hendrickx Dirk   
 info@winka.be
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Bach Sessions  
Cultuurproject Dieseghem
Duo ZEITSPIEL – 8 maart in Mortsel

Op dinsdag 8 maart brengt het duo ‘ZEITSPIEL’ 
(Bart Rodyns en Nicolas Callot) aria’s en koralen van 
Bach in arrangementen voor harmonium en piano in 
de Sint-Lodewijkkerk in Mortsel. 

De toetsenisten Bart Rodyns, harmonium en Nicolas Callot, piano 
zijn al meer dan twintig jaar bevriend en beheersen de verschillen-
de historische klavierduo’s als geen ander. ‘ZEITSPIEL’ bundelt 
haar krachten tot wervelende programma’s doorheen verschillende 
eeuwen en tradities. Het duo illustreert met deze slingerbeweging 
dat eender welke klank van eender welk instrument en uit eender 
welke tijd connectie kan maken. Bach Sessions is de nieuwste 

zoektocht naar schoonheid. Het motto? “Laat je meevoeren in een 
vacuüm van tijdloosheid en geef je over aan de magie van de klank.” 
Het belooft een spetterende concertavond te worden! 

Nicolas Callot doceert piano als hoofdvak en kamermuziek aan de 
Fontys Muziekacademie van Tilburg en aan de Kunsthumaniora 
Antwerpen. Hij was assistent-docent van Mila Baslawskaja aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Naast zijn carrière als pia-
nist en docent werkt hij als opnametechnicus en supervisor voor 
verschillende labels.  

Bart Rodyns is artistiek leider en klavierspeler van het Euterpe 
Baroque Consort. Dit ensemble brengt barokmuziek op historische 
instrumenten. Sinds september 2019 is Bart Rodyns aangesteld als 
professor-hoofdvakdocent orgel, harmonium en klavecimbel aan de 
Fontys Muziekacademie van Tilburg. Sinds juni 2020 is Bart ook 
aangesteld als organist-titularis van de Antwerpse Sint-Pauluskerk 
waar hij sinds kort muziekdirecteur is en daardoor de dagelijkse 
leiding van ‘Muziek in Sint-Paulus’ heeft.

Praktisch

Dinsdag 8 maart 2022 om 20.15 uur ‘Bach Sessions’ in de St.-
Lodewijkkerk (Osylei 74  Mortsel)
Nadien napraten in ’t Centrum (Osylei 43) 

Tickets: 12 euro via neuriske@telenet.be,  tel. 03 295 02 04 of bij 
de kassa vóór het concert - Giro BE59 0689 0002 4126
De kaarten zijn niet genummerd - wie vroeg komt, kiest uit de 
beste plaatsen.

F I T D E ZOMER IN ? 
W I J HEBBEN D E  ID E A L E OP LO S SING VOOR T HUIS!

RO BLO  FITNESS SHO P
BONIVERLEI  259 
2650 EDEGEM
T 03 457  25 22
WWW.ROBLOSERVICES.BE
INFO@ROBLOSERVICES.BE
O P EN IN GSUREN
MA- VRIJ:  10U -  17 U30 
ZAT:  10U -  16U

VE R DE LER  VAN  CAR DI O-
TO E STELLE N  EN 
F I TNES S  MATER I ALENV E R S C H I L L E N D E  T O E S T E L L E N  M E T  A P P S 

Z W I F T ,  K I N O M A P ,  T U N T U R I  R O U T E S
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••

vers vlees & lekkere vleesbereidingen

heerlijke bereide gerechten

wild & gevogelte

fijne charcuterie & huisgemaakte salades

lekker kazen en andere zuivelproducten

groenten & fruit

brood & koffiekoeken

••

M U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D TM U Y S H O N D T
M U YS H O N D TM U YS H O N D T

L U CL U CL U C

L U CL U C

K E U R S L A G E R

A n t w e r p s e s t ra a t  2 5 1  •  2 6 4 0  M o r t s e l  • Te l /fa x  0 3  4 4 9  9 6  6 0  •  ke u r s l a g e r- m u y s h o n d t @ s k y n e t . b e •  www.keurslager-muyshondt.be
openingsuren: ma di do vr 07.30 - 13.00 u. en 13.30 - 18.00 u. •  wo gesloten •  za 07.30 - 13.00 u. en 13.30 - 17.00 u. • zo 07.30 - 12.30 u.

ELKE 

WEEK 

NIEUWE 

PROMOTIES! 

           Waarom verder lopen als je 
het bij Luc Muyshondt kunt kopen?
           Waarom verder lopen als je 

Herentalsebaan 59 • 2240 Viersel • T 03 485 53 36 • F 03 475 00 26  • info@mampay.be •

Volg ons op Facebook plantencentrum_mampay 18.000 m2 plantencenter

75
JAAR

Maandag tot vrijdag: 8u. - 18u.      Zaterdag 8u. - 17u.    Zon- en feestdagen gesloten !

KORTING-
WEEK -10%
Vanaf 12 maart tot 19 maart

op alle planten*

Planten koop je 
bij mensen met ervaring!

Tuinplanten, hagen ,sierheesters, kruiden, vaste planten en bomen  
verkrijgbaar in wellicht het grootste plantencenter uit de streek!

* Enkel korting op alle planten afgehaald tussen 12 en 19 maart!
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Nieuwe wandeltocht
MORTSEL – Het burgerinitiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’ 
heeft een nieuwe, leerrijke en aantrekkelijke wandelroute ontwor-
pen die je naar de mooiste standbeelden van de stad brengt. Zo 
leer je de betekenis kennen van o.a. het standbeeld rond Lieven 
Gevaert, De Deurnestrater, Schaduw, omgekeerde piëta, de uilen 
van Joris Buseyne, het oorlogsmonument, de Fonteinsprong op 
het Gemeenteplein.        FM

Voor meer info: 0483 56 01 68 en mensenzijnmedia.be/
dertien-beelden-in-een-dozijn

Kaleidoscoop breidt uit
MORTSEL – Stad Mortsel was al enige tijd op zoek naar een 
alternatief voor het Lepelhof als gemeenschapsruimte. Ze heb-
ben dit inmiddels gevonden dankzij een samenwerking tussen het 
stadsbestuur en het Kunstencentrum Kaleidoscoop. Samen willen 
zij een nieuwe gemeenschapsruimte uitbouwen. Kaleidoscoop is al 
geruime tijd de uitgelezen plaats voor culturele activiteiten. Voor 
de eigenaars van Kaleidoscoop is dit een flinke opsteker.         FM

Nieuw nummer Card Stop
Wie zijn bankkaart verliest of het slachtoffer is van een diefstal 
of overval, kan maar best onmiddellijk Card Stop opbellen en dit 
melden om erger (geld afhalen bv.) te voorkomen. In 2021 kreeg 
Card Stop maar liefst 820.000 oproepen om een bankkaart te blok-
keren. Vanaf nu heeft Card Stop een ander nummer: 078 170 170. 
Zet dit nummer in je telefoon, zodat je zo snel mogelijk Card Stop 
kan bellen als dat nodig is.        FM

Jacques Vermeire 70

MORTSEL – Je zou het hem niet aangeven, maar komiek Jacques 
Vermeire viert zijn 70ste verjaardag, en dat doet hij met een speciale 
theatershow. Hij lijkt wel onvermoeibaar als volkskomiek. In zijn 
verjaardagshow spelen ook zijn kinderen Julie en Maxime een rol. 
Julie leidt de dans. Maxime is de vrijbuiter. Jacques doet zijn dekselse 
leven uit de doeken en neemt altijd weer het hilarische heft in han-
den. Hij brengt zijn nieuwe zaalshow in avant-première op zondag 
27 maart om 20.15 uur in het Cultureel Centrum Mortsel.      FM 

Info en reserveren: www.comedyshows.be 

Haal habicom in huis
Wil je enkele handige vastgoedtips? Hou dan je ogen open voor 
ons komende WONEN-magazine!

Het habicom WONEN-magazine is een lifestyle magazine dat 
viermaal per jaar verschijnt. Buiten het mooiste vastgoed uit de 
zuidrand vind je er ook lekkere recepten, wijntips, wannahaves 
en veel meer in.

Staat jouw huis in het volgende WONEN-magazine? Neem 
vrijblijvend contact op met een habicom-vastgoedexpert uit jouw 
buurt. Tel.: 03 449 42 41 of hallo@habicom.be

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



44 45

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

• 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

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

a l l e r l e i

• 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)

• 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)

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29
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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).                                  (1-4)

• Te huur: doorl. app - 3 slpkrs - Zeedijk Wenduine - Telenet en strandca-
bine met zetels inbegr. - Pasen + mei + juni + sept - info 0494 39 60 39.

• IK ZOEK een bouwlift - oud of defect - voor eengezinswoning, tel.  
03 457 74 61.

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

• 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)

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

• Kom op tegen Kanker zoekt ziekenhuisvrijwilligers met een luiste-
rend oor voor kankerpatiënten. Wekelijks 1 VM. Tel. 03 213 13 44 of 
anneleen.allart@komoptegenkanker.be, 

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (2-7)
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i m m o

IK KOOP 

uw renovatieproject of opbrengsteigendom. 

Zelfs wanneer deze in slechte staat is!

Bel Danny tel: 0472 87 82 24

• TE H U U R KUST: ZOM E R ‘22TE H U U R KUST: ZOM E R ‘22
BLANKENBERGE HAVEN/ZEEZICHT - 2 SLAAPKAMERS - 
RECHTSTREEKS! - ZIE WWW.MARMARINVEST.BE.                         (2-4)

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

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

• Gezocht: oude polsuurwerken of zakhorloges, mogen ook stuk of defect 
zijn. Tel naar: ‘Peter’ 0496 43 30 07 - geef goede prijs.

• LEERONDERSTEUNING voor JOUW KIND uit de lagere school, gsm: 
0494 70 01 43 (nabij gemeentepark Hove).

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

www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 22.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82

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

• Man, 67j, w.k.m. dame voor regelmatige ontmoetingen. Financ. vergoed. 
bespreekbaar. Sms 0476 08 49 27 of kalofer@hotmail.com.            (2-3)

c o n t a c t e n
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Stuur uw sollicitatiebrief met CV en vragenlijstje naar: erik.de.vocht@devomat.be

Devomat Industries NV | Florent Geversstraat 31 | B-2650 Edegem

Tel. 03 450 94 70 | E-mail: info@devomat.be

Wij zoeken een

Devomat Industries biedt alles voor de behandeling 
van parket en plankenvloeren, sinds 1980! 
Parketschuurmachines, schuurmaterialen,

parketlakken, -lijmen, -oliën, enz.

Je hebt er zin in? Kom vrijblijvend met ons praten!

Samen met je collega's zorg je voor een vlot verloop van het gehele 
logistieke proces. Van het opmaken van orderbonnen tot de 

eindcommunicatie met de chauffeur.

Je komt terecht in ons familiaal bedrijf waar je kunt groeien.

In een openhartige sfeer willen wij jou graag ontmoeten!

Maak eerst kennis op www.devomat.be
MAGAZIJNIER
voor ons magazijn te Edegem

Maak kennis op www.devomat.be

p e r s o n e e l

Ben jij een geboren netwerker met een hart voor cultuur? 
Weet jij met je enthousiasme mensen warm te maken 

om samen over de muurtjes te kijken? 
Dan ben jij de juiste persoon om het team van 

Streekvereniging Zuidrand te versterken.

Medewerker Bovenlokaal cultuur
m/v/x – 100% - B1-B3 - onbepaalde duur

Streekvereniging Zuidrand (Aartselaar, Borsbeek, 
Edegem, Hove, Kontich, Lint en Mortsel)

Wat staat je te wachten in deze uitdagende job?
Als medewerker bovenlokaal cultuur stimuleer, faciliteer en 
implementeer je vanuit een regisseursrol het bovenlokaal 
cultuurwerk voor de regio.

Dit omvat:
- De uitvoering van het beleidsplan Bovenlokale cultuur-
 werking Zuidrand 2021-2026
- Een aanspreekpunt zijn voor actoren in het brede werk-
 veld, hen samenbrengen in transversale netwerken en
 deze verduurzamen
- Relevante ontwikkelingen, trends en tendensen in de
 sector opvolgen en delen met partners
- Stimuleren, initiëren, begeleiden en uitvoeren van (eigen)
 regionale cultuurprojecten
- Zorgen voor kruisbestuiving tussen de deeldomeinen van
 de Streekvereniging Zuidrand.

Jouw pro� el
• Minstens bachelordiploma en 5 jaar relevante ervaring
 binnen de brede culturele sector
• Enthousiast en open-minded
• Helikopterblik: geboren netwerker en planner
• Out-of-the-box denken en buiten de lijntjes kleuren
• Empathisch, collegiaal en diplomatisch
• Pluspunten: ervaring binnen toerisme, erfgoed, welzijn of
 jeugd; kennis van de regio; ervaring met (cultuur)partici-
 patie, talentontwikkeling of jongerencultuur.

Ons aanbod
• Een enthousiast team
• Contract onbepaalde duur met bruto aanvangswedde
 vanaf € 2 611,44 (weddeschaal B1-3, € 3 003,23 met 5 jaar
 relevante ervaring).
• Maaltijdcheques, � etsvergoeding, tweede pensioenpijler,
 aansluiting sociale dienst en hospitalisatieverzekering
• Occasioneel avond- en weekendwerk.

Waar wacht je nog op?
Bezorg jouw motivatiebrief, CV en een kopie van jouw 
diploma uiterlijk op 27 februari 2022 via mail t.a.v wannes.
delaender@dezuidrand.be met de vermelding van de functie 
waarvoor u solliciteert. Meer info: www.dezuidrand.be

Vacature 
medewerker 
bovenlokale 
cultuurwerking

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL / te KONTICH zoekt:

WINKELBEDIENDE
Voltijds of 4/5 geen weekendwerk

JOBSTUDENTEN
Zaterdag en / of zondag

0477 62 00 08

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

• GARAGEBOX afsluitbaar EDEGEM, Acht Eeuwenlaan, te huur, tel. 
0475 80 77 49 - paul.beeckmans@skynet.be.

• Vakantie aan Zee: ruim zeezicht-appt, 2 slk - Middelkerke - Te huur per 
(mid)week/WE van eigenaar. Bel: 03 828 78 59 - Zie:www.dezee.info.

• Mooi appartement te huur op de Zeedijk van Blankenberge. Alle infor- 
matie, foto’s en prijzen: www.blankenbergezee.be.

• Oostende te huur appt. 2slpk. nabij zeedijk; max. 4 pers. evtl. 1 hond 
mogelijk, va € 400/wk - tel.0484 56 00 75 of 0477 62 08 09.
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Samen met je collega's zorg je voor een vlot verloop van het gehele 
logistieke proces. Van het opmaken van orderbonnen tot de 
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Je komt terecht in ons familiaal bedrijf waar je kunt groeien.
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Maak eerst kennis op www.devomat.be
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om samen over de muurtjes te kijken? 
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Medewerker Bovenlokaal cultuur
m/v/x – 100% - B1-B3 - onbepaalde duur
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• Pluspunten: ervaring binnen toerisme, erfgoed, welzijn of
 jeugd; kennis van de regio; ervaring met (cultuur)partici-
 patie, talentontwikkeling of jongerencultuur.

Ons aanbod
• Een enthousiast team
• Contract onbepaalde duur met bruto aanvangswedde
 vanaf € 2 611,44 (weddeschaal B1-3, € 3 003,23 met 5 jaar
 relevante ervaring).
• Maaltijdcheques, � etsvergoeding, tweede pensioenpijler,
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Waar wacht je nog op?
Bezorg jouw motivatiebrief, CV en een kopie van jouw 
diploma uiterlijk op 27 februari 2022 via mail t.a.v wannes.
delaender@dezuidrand.be met de vermelding van de functie 
waarvoor u solliciteert. Meer info: www.dezuidrand.be

Vacature 
medewerker 
bovenlokale 
cultuurwerking

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL / te KONTICH zoekt:

WINKELBEDIENDE
Voltijds of 4/5 geen weekendwerk

JOBSTUDENTEN
Zaterdag en / of zondag

0477 62 00 08

• GARAGEBOX TE HUUR: DIESEGHEMLEI 85, 2640 MORTSEL, tel.  
0477 07 40 34.                                                                           (10-2)
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Lees het PERIODIEKSKE, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor het wordt verdeeld 

www.mensenzijnmedia.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 hulpboekhouder. Ons kantoor is sterk gedigi- 
taliseerd 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

WoonZorgNetwerk Edegem is op zoek naar (m/v/x)

VERZORGENDE aan huis - IFIC 11
 

Je bent gedreven om te zorgen voor anderen. Je stelt 
je cliënt op de eerste plaats en ondersteunt deze waar 
nodig. Een huishouden runnen met alle bijhorende taken 
zoals koken, wassen, strijken, poetsen, persoonlijke 
verzorging en boodschappen doen, is geen probleem 
voor jou. Complexere thuiszorgsituaties schrikken je niet 
af. Je werkt zeer zelfstandig, stelt je flexibel op en werkt 
graag samen met anderen.

Vereiste studies: 

• Je beschikt over een van de toegelaten studiebewijzen 
 (bv. bejaardenhelpster / polyvalent verzorgenden)
• Voor de volledige lijst van toegelaten studiebewijzen zie
• https://www.zorg-en-gezondheid.be/kwalificatievereisten_ 
 gezinszorg_en_aanvullende_thuiszorg/

Wat bieden wij:

• deeltijdse tewerkstelling (20 tot 32 u/week)
• werkuren tussen 08.30 uur en 17.00 uur 
 (dagen bespreekbaar)
• contract van onbepaalde duur
• verloning volgens IFIC-barema’s

• je werkt in je eigen regio en je werkt een vast aantal uren 
 per week
• je werkt enkel binnen de gemeente Edegem: 
 de afstanden zijn dus klein en je staat niet in de file. 
• we vinden veiligheid erg belangrijk: je krijgt van ons 
 werkkledij en ondersteuning via opleiding en overleg
• extra legale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, 
 gratis hospitalisatieverzekering, terugbetaling openbaar 
 vervoer woonwerkverkeer

Selectie:

• Een niet-vergelijkend examen zal plaatsvinden op 
 maandag 21-02-2022 op basis van een gestructureerd
 interview, gecombineerd met een schriftelijke proef

Hoe solliciteren?

Richt uiterlijk 17-02-2022 uw kandidatuur met uw 
motivatiebrief, CV en kopie van het vereiste diploma aan:
Woonzorgnetwerk Edegem, t.a.v. Kirsten Van Eyck, 
verantwoordelijke zorgzame buurt, Oude Godstraat 110 
– 2650 Edegem of via e-mail personeel@wznedegem.be. 
Functiebeschrijving en andere informatie vind je op www.
wzc-immaculata.be.  
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Straling: 
gevaarlijk of ongevaarlijk?

Zeg ‘straling’ en velen denken aan ‘ioniserende’ straling (+/- 3 E Herz) die op zeer hoge frequenties werkt en dus heel veel energie 
bevat, radioactief is, erfelijk materiaal beschadigt en kanker kan verwekken. Aan het andere uiterste van wat men noemt ‘de elektro-
magnetische’ stralingslijn, bevindt zich de ongevaarlijke ‘niet-ioniserende straling’(+/- O Herz). Herz betekent ‘frequentie’ of ‘aantal 

golven per seconde’. Hoe meer golven per seconde, hoe groter de frequentie en vandaar ook de kracht of energie.

Aan het begin op de stralingslijn liggen 
de ongevaarlijke, niet-ioniserende, gewone 
radiogolven (AM-radio, frequenties van O 
Hz tot 300 mHz). Dan komen de zoge-
naamde microgolven (tussen 300 mHz en 
430 T HZ) waaronder televisie, FM-radio, 
de huidige 4G (max. 2600 MHz), de toe-
komstige 5G (max. 3600 MHz), gsm, radar, 
afstandsbediening, infrarood licht en de 
menselijke lichaamsstraling vallen. Daarna 
komt het zichtbare licht (tussen 430 T Hz 
en 750 T Hz) en ten slotte komen de ioni-
serende (kankerverwekkende) golven (van 
750T Hz tot 3 E Hz [= 3.OOO.OOO.
OOO.OOO.OOO.OOO Herz!]) waaron-
der in volgorde van sterkte en levensgevaar: 
zonnestraling, ultravioletstraling, röntgen-
straling, gammastraling en ten slotte alle 
radioactieve elementen.

5G is het nieuwe, snelle, krachtige mo-
biele netwerk. Daarmee kunnen we veel 
sneller internetten, films in een vingerknip 
downloaden en zelfrijdende auto’s laten 
communiceren. Al die informatie surft op 
golven door de lucht. 5G is nieuw en on-
bekend en als het gaat om straling zijn de 
mensen gemakkelijk bang.

Straling met een erg hoge frequentie is io-
niserend en bewezen kankerverwekkend, 
maar het is niet alleen de frequentie, ook 
de intensiteit van de straling telt mee. Die 
intensiteit neemt af naarmate je meer op 
afstand gaat van de stralingsbron. Op tien 
meter afstand van een gsm-mast is de stra-
ling al honderd keer zwakker, op honderd 
meter afstand is dat tienduizend keer. De 
stralingsintensiteit van een gsm die je tegen 

je hoofd houdt, is dus veel 
hoger dan die van een 
zendmast en het is van die 
zendmasten dat de men-
sen vooral schrik hebben. 
Feit is dat de wetenschap-
pers simpelweg niet weten 
wat straling over een ter-
mijn van 40 of 50 jaar doet 
met een mensenlichaam. 
Niemand kan op dit ogen-
blik bewijzen dat het niet 
gevaarlijk is.

Ongunstige effecten, al 
zijn het mineure en se-
cundaire op korte termijn, 
bestaan vast en zeker, maar 
er is een kolossale druk van 

de telecomindustrie om ze te negeren. Wat 
is bijvoorbeeld het effect van voortdurend 
te staren naar kleine of grote lichtscher-
men voor onze ogen? Staat het feit dat de 
laatste jaren meer kinderen een bril nodig 
hebben daarmee in verband? Slaapproble-
men worden veroorzaakt door het blauwige 
licht dat schermverslaafden ’s avonds en ’s 
nachts ondergaan tijdens het kijken. Pubers 
ondervinden massa’s emotionele stress door 
de sociale media waaraan ze dagelijks (en ’s 
nachts!) verhangen zijn. We zwijgen over de 
mogelijke fysieke schade op lange termijn 
van de straling zelf, rechtstreeks veroorzaakt 
door allerlei medische apparatuur die ge-
paard gaat met röntgen- of X-stralen bij 
tandarts, longarts of orthopedist.

Een commissie van de WHO (World 
Health Organisation) bepaalt aan welke 
hoeveelheid straling van bijvoorbeeld 
zendmasten en gsm’s de wereldbevolking 
blootgesteld mag worden. Ingewijden 
beweren dat het belangrijkste effect van 
blootstelling aan gsm-telefoons opwarming 
is. Persoonlijk vind ik dat ook frequentie en 
intensiteit van de pure (gsm-)straling niet 
verwaarloosd mag worden als gezondheids-
schadepost, wat nu wel gebeurt.

Men weet hoe de mensen zijn. De consu-
ment hapt graag toe, we spelen te graag met 
de nieuwste gadgets en de WHO-commis-
sie die de normen bepaalt, zal zeggen dat 
alles veilig is.

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

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

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

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

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

DE NIEUWE BOOST CX1
KRACHTIG, COMPACT EN FLEXIBEL

Sledestofzuiger zonder zak voor maximaal 
zuigvermogen in een compact ontwerp

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Nu vanaf

€ 289
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

Democratie

Het zorgt voor opluchting dat we ons officieel bij de de-
mocratische landen mogen rekenen. De tijd dat alleen 
autocratische vorsten de wetten stelden, ligt ver achter ons. 
Dat vertellen onze geschiedenisboeken. Figuren als Fran-
co, Gaddafi, Idi Amin, Mussolini, Sadam Hussein en Pol 
Pot liepen uiteindelijk tegen de lamp en lokten verzet uit 
in binnen- of buitenland, dat al dan niet uitliep op meer 
democratische participatie. We zouden vermoeden dat de 
wereld de laatste 75 jaar een democratiseringsgolf meemaakt. 
Niets is minder waar. Professor staatsrecht Stijn Smet durfde 
ons in Knack zelfs de spiegel voor te houden: “Kunnen we in 
België afglijden van democratie naar dictatuur?”

Bekijken we de vermaarde democratie-index van The Eco-
nomist. De rangorde loopt van “grote democratische vrijheid” 
tot “zwaar onderdrukkende dictaturen”. De lijst van 167 
landen wordt aangevoerd door Scandinavische landen als 
Noorwegen en Zweden en afgesloten door het Noord-Korea 
van Kim Jong-un. Daar zijn mensenrechtenschendingen, 
schijnverkiezingen en concentratiekampen doodnormaal. 
Het begrip “democratie” van de index omvat minstens een 
meerderheidsregering met instemming van de burgers, vrije 
en eerlijke verkiezingen, de bescherming van minderheden 
en respect voor fundamentele mensenrechten. Democratie 
veronderstelt ook gelijkheid voor de wet, eerlijke processen 
en politiek pluralisme.

23 landen scoren als “volledige democratie”. 55 landen wor-
den betiteld als “onvolledige democratie”. 37 staten worden 
“hybride” genoemd, doordat ze, meestal als ‘ontwikkelings-
land’, een mengtype vertonen in hun overgang van autoritair 
naar democratisch. Een beetje vis noch vlees. 52 landen zijn 
effectief “autoritair”. In elk geval boert het democratische 
gehalte achteruit sinds de eerste meting in 2006. Denk bij-
voorbeeld aan de VS, nu gecatalogeerd als een “onvolledige 

democratie”, door het schrijnende gebrek aan vertrouwen 
van de kiezers. Ook de persvrijheid heeft erbij ingeboet door 
de economische achteruitgang van de traditionele media, 
de reductie van het aantal journalisten, de wervelwind van 
“schadelijke, lasterlijke of hatelijke berichten” en de afdreiging 
van journalisten door criminelen of radicale groepen.

Dé vraag die op uw lippen brandt: “Waar staat België ?” Ons 
koninkrijk bekleedt als “onvolledige democratie” de  33ste 
plaats en scoort 7,64, terwijl Noorwegen 9,87 haalt, Neder-
land 9,01, Duitsland 8,68 en Frankrijk 8,12. Vraag maar aan 
mensenrechtenorganisaties, ecologen, cultuur- en consumen-
tenverenigingen, maatschappelijk werkers, netwerken tegen 
armoede, minderheidsgroepen, vakbonden, wijkcomités en 
actiegroepen of ze dat lage cijfer begrijpen. De groene en 
blauwe ideeën van basis- of burgerdemocratie en directe de-
mocratie lijken verder weg dan ooit. Minder dan 20% van de 
Belgen vertrouwt de politiek, wellicht door het gebrek aan 
transparantie, evenwicht, coördinatie en continuïteit in het 
land met de zes regeringen en de zes parlementen.

Professor Smet wijst erop, hoe in Europa de liberale de-
mocratie meer en meer wordt uitgehold door autoritaire 
populisten. Denk aan Polen en Hongarije. Welke partij is 
momenteel afgetekend de grootste partij in Vlaanderen? 
Voldoet de grondwettelijke rechtsorde in België aan het 
anti-concentratieprincipe? Dat zorgt er immers voor, dat de 
macht niet in handen komt van enkelen. Die kunnen zonder 
veel weerstand rechters ontslaan, uitspraken van rechtbanken 
negeren, de media monopoliseren, discriminerende wetge-
ving aannemen, de kieswetgeving hervormen. Viktor Orban 
had hiervoor maar 10 jaar nodig.

• Marc van Riel

3
2
0

“Achter de coulissen van de dictatuur vloeit bloed, achter die van de democratie geld”. 

(Sigmund Graff )
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LG PROJECTS

VE R KOOP E N 
PLAATS I N G VAN:

•  V loeren

•  Tege ls

•  Pa rke t

•  Laminaa t

•  In te r ieur  renova t ie

Lance
0 476  70  78  63

Pau l
0 475  5 8  02  9 0

10%
KORT ING
op plaatsing

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%

GROOT ASSORTIMENT
siergrassen

vaste planten
sier -& laanbomen
rozen & stamrozen

bladhoudende haagplanten
klimplanten

meststoffen, potgrond, 
boompalen, compost en turf

70
JAAR

ERVARING

ROZEN- & 
BOOMKWEKERIJ 

 ALGEMENE TUINAANLEG
OPRITTEN & TERRASSEN

PLANTEN UIT
EIGEN KWEKERIJ

KEERSMAEKERS 
rozen- en boomkwekerij -  tuinaanleg

van 1 t.e.m. 31 maart  

10% korting 
op alle planten in pot 

voorradig op de kwekerij 
bij aankoop vanaf €25*

Vremdesesteenweg 260 - 2530 Boechout 
03 455 20 88 - 0479 082 971 
boomkwekers@skynet.be

*niet cumuleerbaar

ONTDEK AL ONZE PROMO’S OP 

WWW.BOOMKWEKERS.BE

D
B

70
19

14
B

1

701914B1 - D08 Ed : 250/STM CMYK 05-02-21 10u23 PRO VTW:WERNER BUYLE

rozen- en boomkwekerij 
tuinaanleg

Vremdsesteenweg 260 - 2530 Boechout - 03 455 20 88 - 0479 082 971 - boomkwekers@skynet.be

GROOT ASSORTIMENT

siergrassen
vaste planten
sier- & laanbomen
rozen & stamrozen
bladhoudende haagplanten
klimplanten
meststoff en, potgrond,
boompalen, compost & turf

ONTDEK AL ONZE PROMO’S OP

WWW.BOOMKWEKERS.BE

ROZEN- & 
boomkwekerij

algemene tuinaanleg

opritten & terrassen

planten uit 
eigen kwekerij

voor 

promo’s 
tot einde februari 

check onze
website
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

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

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

D O K T E R S
Dokters        0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

De tijd vliegt. Nog even en we horen 
de paasklokken alweer luiden. 

Communicantjes en lentefeestvierders 
kijken uit naar hun feest.

Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we ook weer 
reisplannen maken. Voor velen toch alweer even-

tjes geleden. Je hoeft trouwens niet per se naar 
het buitenland om er even helemaal tussenuit te 
zijn. Ons land heeft veel te bieden. Gevarieerde 

landschappen en activiteiten.

Wat zijn jouw plannen voor de zomer? We zijn 
heel benieuwd. Stuur een mail naar redactie@
mensenzijnmedia.be. Ook tips voor de tuin, 

anekdotes en andere reacties zijn hartelijk welkom. 
De mooiste verhalen en reacties publiceren we 

op onze website.
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Regina Pacis Hove
Algemeen Secundair Onderwijs

Hou je van TECHNISCHE, EXACT-WETENSCHAPPELIJKE en WISKUNDIGE uitdagingen? Ben je op zoek naar een EXTRA UITDAGING?

Dan is STEM de richting die jou op het lijf is geschreven. Je krijgt inzicht in coderen, je leert analyserend en 
probleemoplossend denken, je ondervindt hoe je problemen kan ontleden en je doet aan zelfevaluatie door fouten te 
durven maken.

Wie voor STEM IT kiest, heeft belangstelling voor computertechnieken en programmeren. Heb je eerder een passie voor 
sport? Dan is de richting STEM SPORT voor jou de beste keuze. 

STEM

Hou je van GESCHIEDENIS en CULTUUR? Ben je op zoek naar een EXTRA UITDAGING? 

Dan is Latijn de goede keuze voor jou! Je maakt kennis met het oude Rome en de boeiende wereld van de Romeinen. 
Je leert hun taal en cultuur kennen. Je leest spannende en ontroerende verhalen uit hun geschiedenis en mythologie. 

Latijn leert je logisch denken, helpt je sneller andere talen te leren en is een uitstekende voorbereiding op verdere 
studies. 

Om een stevige basis te leggen, bieden we op onze school al vanaf het eerste jaar 5u Latijn aan.

Latijn

Ben je graag met TAAL bezig?

Ben je graag extra bezig met FRANS, WISKUNDE, NEDERLANDS en MENS & SAMENLEVING?

Dan is de optie Moderne voor jou de ideale keuze. Je krijgt aanvullend op het algemeen vormend aanbod extra 
verwerkings- en verdiepingstijd voor Frans, wiskunde, Nederlands en mens & samenleving.Moderne

Heb je een BREDE interesse?

Boechoutsesteenweg 87a - 2540 Hove 
tel. 03 455 68 58 

www.regpacho.be/aso

infomoment: zaterdag 12 maart 2022 van 10u. tot 18u.  
Wil je je inschrijven?  

Neem een kijkje op onze website: www.regpacho.be/asowww.regpacho.be/aso

 facebook.com/ReginaPacisHove      facebook.com/ReginaPacisHove      reginapacishove reginapacishove

Latijn

Moderne
STEM IT

STEM SPORT
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Infomoment 
zaterdag 12 maart 2022  

van 10u. tot 18u.

Regina Pacis Hove
Algemeen Secundair Onderwijs

Boechoutsesteenweg 87a - 2540 Hove 
tel. 03 455 68 58 

www.regpacho.be/aso

Vouwlijntjes

Snijlijnen

Toon je van je handigste kant!

Vouw mij en maak de lipjes vast.

Regina Pacis Hove 

Groeien op alle vlakken
!

www.regpacho.be/aso
 Facebook.com/ReginaPacisHove
 reginapacishove

Boechoutsesteenweg 87a, Hove

SCIENCE   TECHNOLOGY  ENGINEERING  MATHS

Zin in technologische, 
technische, exact-

wetenschappelijke en 
wiskundige uitdagingen? 

STEM IT

Lijken CODEREN en 

PROGRAMMEREN jou wel iets?

Ben je geïnteresseerd in 
SPORT en WETENSCHAP?

STEM SPORTLatijn
Hou je van GESCHIEDENIS 

en CULTUUR? 

5u LATIJN per week, 

jouw uitdaging?

Moderne

Heb je een brede 

interesse?

Ben je graag extra bezig met FRANS, WISKUNDE, 
NEDERLANDS en MENS & SAMENLEVING?
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