
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

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N  W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R 0 3 2 0 2 2

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

€100 KORTING PER SCREEN

Zonwering

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

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
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Kervelsoep
Kippenboutjes met 

appelmoes en gebakken 
patatjes

Flan

Pompoensoep
Zwitserse burger met

wortelpuree
Frangipanne

Seldersoep
Schnitsel met

getomateerde boontjes 
en patatjes

Chocomousse

Juliennesoep
Ardeense vink met

ajuinsaus en patatjes
Taart

Knolseldersoep
Visfi let met dillesaus 

en broccolipuree
Koek

Soep
Kalkoenbrochette met 
groentjes en patatjes

Dessert

Slaatje gerookte ham
Kervelsoep

Visfi let met kruidensaus 
en puree

Flan

Pompoensoep
Kip archiduc met

blokpatatjes
Frangipanne

Juliennesoep
Kalfsblanquette met

wortelpuree
Taart

Slaatje forel
Knolseldersoep

Kalkoen met pepersaus, witloof 
en gebakken patatjes

Koek

Lasagne of spaghetti

Kervelsoep
Kippenboutjes met 

appelmoes en gebakken 
patatjes

Fruit

Pompoensoep
Zwitserse burger met fi jne 
groentjes en wortelpuree

Suikervrij gebak

Juliennesoep
Ardeense vink met

ajuinsaus en patatjes
Fruit

Knolseldersoep
Visfi let met dillesaus 

en broccolipuree
Suikervrij gebak

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

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

Slaatje vlees
Seldersoep

Koolvis met preiroom en
peterselieaardappelen

Chocomousse

Seldersoep
Schnitsel met

getomateerde boontjes 
en patatjes

Magere yoghurt

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

HK TRaiteur
& catering

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 115 i.p.v. € 120

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
21.03

DINSDAG
22.03

WOENSDAG
23.03

donderdag
24.03

vrijdag
25.03

weekend
26-27.03

W E E K M E N U
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World Leader in the Infrared Sauna

Last van spier-
of gewrichtspijnen ?

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.

Ervaar het pijnverlichtend 
effect* van een Health Mate®

infraroodcabine.

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

Health Mate® shop Edegem
Oude Godstraat 103  |  2650 EDEGEM
tel.: 0477 51 17 53  |  info@healthmateshop-edegem.be
www.healthmateshop-edegem.be
Open:
Ma-Do: 13:00 - 17:30    Vrij: 13:00 - 17:00   
Za: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00    Zo: Gesloten
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 17:30

HealthMate_DePassant_maart2022_200x264mm.indd   1HealthMate_DePassant_maart2022_200x264mm.indd   1 28/02/22   09:2328/02/22   09:23
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d e z e  m a a n d

COLOFONBeste lezers,
Bijna Pasen. Wat betekent het eigenlijk (nog)? En wat houden die 
dagen voor en na Pasen in? Frank Blatt wikt en weegt het paasfeest 
op pagina 12.

Sprookjes zijn de ideale voorleesverhaaltjes voor het slapengaan. Ze 
wakkeren de kinderlijke fantasie aan en alles komt altijd goed. Oor-
spronkelijk waren ze zo niet bedoeld. In Na@pen (p28) doet Marc de 
herkomst van sprookjes uit de doeken.

Voor de vrolijke noot moet je bij Annie zijn. Ze schetst een Portret 
van een belaagde paashaas. Je vindt het op pagina 16.

Vergeet niet af en toe op onze website of facebookpagina te piepen. 
Je vindt er meer verhalen en tips voor leuke uitjes.

Vrolijk Pasen en veel leesplezier!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 645.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 645.000

AARTSELAAR E 675.000

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

John F. Kennedylaan, rustig gelegen villa 
op 819m² in residentiële buurt, bureel, living 
met veel lichtinval, eetkeuken, dubbele gara-
ge, 4 volwaardige slpk, badk, EPC: 578 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

Michel Geysemansstraat, opbrengsteigen-
dom bestaan uit luxueuze gelijkvloers duplex 
(192m²) met tuin, 2 appartementen (64-
72m²) via afzonderlijke ingang en garage/
magazijn achteraan, EPC: 241kWh/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 2 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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21 mrt Courgetteroom 
soep

Lentegebraad met jagersaus, schorseneren in 
béchamelsaus en gekookte aardappelen

22 mrt Erwtensoep met 
rookworst 

Vis van de dag met beurre blanc van witbier, 
gestoofde prei en waterkersstoemp

23 mrt Minestrone 
soep 

Gebakken kipfilet met natuursaus, appelmoes 
en gekookte aardappelen 

24 mrt Bloemkool  
broccolisoep

Hutsepot met roodbruin bier, seizoens 
groentjes en gebakken krielaardappelen 

25 mrt Andalusische
groentesoep

Steenbolkfilet met preisaus en andijviepuree 
met spekjes 

26 mrt Bouillabaise Traag gegaard Speenvarken met  
Blackwellsaus, broccoli en wortel &  

erwtjesstoemp 

27 mrt Dagsoep Lamsnavarin met groene boontjes en  
aardappelgratin

28 mrt Kervelroom 
soep

Gehaktballen met selder in tomatensaus en 
een peterseliepuree

29 mrt Groentebouillon Kabeljauwfilet met kreeftensaus, bloemkool en 
geprakte aardappeltjes 

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 25/02/2022   16:5125/02/2022   16:51

Wilt u uw fi ets ombouwen tot driewieler? Of bent u benieuwd hoe het fi etst en wilt u een proefrit maken? Of simpelweg onderhoud 
laten plegen aan uw Tworby? Dat kan vanaf nu ook bĳ  Fietsen MB!

Deurnestraat 15
Mortsel 2640 fi etsen.mb@telenet.be+32 (0) 440 48 83www.fi etsenmb.be

Tworby, vanaf nu ook verkrijgbaar
bij Fietsen MB!

O P E N D E U R D A G E N
van 14/4 tot en met 16/4

Heb je interesse in Tworby? 
Op 14/4 komt een vertegenwoordiger bĳ  ons 

al uw vragen beantwoorden!
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F I K  B L O G T

Vrede

“Echte vrede realiseer je niet door mensen uit de oorlog te halen, 
maar wel door de oorlog uit de mens te halen.” 

Fik Verbiest

Op amper 2000 kilometer vanwaar we wonen, worden ge-
zinnen door oorlog uit elkaar gerukt. Vaders nemen afscheid 
van hun vrouw en kinderen om elkaar te gaan bekampen 
op leven en dood. Steden liggen onder vuur en veranderen 
in zwaar bewaakte burchten. Mensen slaan massaal op de 
vlucht en het leed dat dit alles met zich meebrengt, is niet 
te vatten. Wat juist de oorzaken zijn en welke motieven 
de diverse machtsblokken inspireren tot dit mens-
onterende schouwspel, weet niemand exact. Het 
resultaat is wel duidelijk. Uitgerekend deze 
oorlog domineert al dagenlang het nieuws en 
daarin is Rusland -en meer bepaald Putin- de 
enige grote schuldige en dus kop van jut. 

De aarde ... een wonderlijke bal 

Voor de mens voet op aarde zette, was onze pla-
neet een wonderlijke bal in de schoot van Moeder 
Natuur. Tot dusver werd nog geen bewijs gevonden 
van leven dat ook maar enigszins lijkt op dat van onze aarde. 
Alle leven evolueert tot nieuwe en steeds meer gesofisti-
keerde vormen. De onderlinge strijd van deze levensvormen 
verdween iedere keer opnieuw tussen de plooien van een 
nieuw, maar natuurlijk evenwicht. Met andere woorden: we 
hebben ons bestaan te danken aan een fantastische evolutie 
en aan een fenomenaal samenspel van ontelbaar veel om-
standigheden. Kortom, de evolutie, de aarde en al wat erop 
leeft, is een even geweldig als wonderlijk toeval.

De mens ... een ‘enfant terrible’

Tijdens de korte periode sinds de mens op aarde kwam, 
baande hij zich een weg naar de top van de voedselketen. 

Het grote verschil met andere levende wezens is niet zijn 
fysieke kracht, noch zijn intelligentie. Door het gebruik van 
taal en door de ontwikkeling van sociale vaardigheden kon 
hij samenwerken en veroverde hij de heerschappij over al 
wat leeft. Vooral na de industriële revolutie werd de impact 
van de mens op de aarde enorm. We werden heer en mees-

ter over alles, behalve ... over onszelf. Onze hebzucht, 
eerzucht en heerszucht beschadigen elk natuurlijk 

evenwicht. Politiek, bedrijfsleven en media staan 
niet ten dienste van mens en natuur, maar han-
delen steeds meer op een manier die mens en 
natuur manipuleert en onderdrukt.  

Humankind ... onze ware aard

De twee woorden waaruit ‘human-kind’ bestaat, 
dagen ons uit. Alleen wanneer we menselijkheid 

en vriendelijkheid centraal stellen, zal vrede zich 
ontwikkelen op een manier waarop oorlog definitief 

tot het verleden behoort. We hebben geen nood aan een 
nationaliteit, een ras ... En meer dan aan een eigen identiteit 
of cultuur, heeft ieder mensenkind nood aan menselijkheid 
en oprechte vriendschap. 

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

F I K  B L O G T

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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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

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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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 
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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

MORTSEL

OPBRENGSTEIGENDOM MET STABIELE 
HUURDER. Opp. 113m²; ruime zonnige 
living,  kkn met bijkeuken, 2slks, badk, 
apart toilet, terras, garage 

EPC: 224 kWh/m²
Vg, Wg, Vv Gmo, GVkr 

 03 443 21 15              

EDEGEM

APPARTEMENT. Opp 86m²; inkomhal 
met gastentoilet, lichte leefruimte, keuken, 
2 slpk’s, 1 polyvalente ruimte, gem. tuin, 
garagebox, VK€120/mnd.

EPC: 262 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 230 000

BERCHEM

ZEER GUNSTIG GELEGEN OP TE FRIS-
SEN WONING IN OUD-BERCHEM. Bew. 
Opp 137²; leefruimte 30m², open kkn, 2 
ruime slks, badk, bureau, wasruimte.

EPC: 350 kWh/m2

Vg, Wg, Gvv, Gmo, Vkr 

 03 443 21 15 € 295 000

EDEGEM

Grondopp. 210m², comm. ruimte 
72m²: inkomhal kantoorruimte, apart 
toilet, kitchenette. Verhuurd tot 02/2022. 
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

INSTAPKLAAR APPARTEMENT MET 
3 SLAAPKAMERS. Opp 107m² op 9e 
verdieping: inkomhal incl. vestiaire, keuken, 
berging, leefruimte, nachthal, gastentoilet, 
3 slpks, badkamer, terras, berging en 
garagebox aan € 25.000,-.
EPC: 129 kWh/m2

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

BERCHEM

ANTWERPEN

LUXE SERVICEFLAT OP TOPLIGGING.   
Opp 59m²; inkomhal met gastentoilet, 
leefruimte, open keuken, badkamer, 1 
slaapkamers, groot terras, gemeenschap-
pelijk zwembad en wellness. 
EPC: in opmaak kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 330 000 www.immopoint.be

Immo Point Drie Eiken  I  Strijdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80 I  edegem@immopoint.be
Immo Point Mortsel  I  Liersesteenweg 2  I  2640 Mortsel  I  tel. 03 443 21 15 I  mortsel@immopoint.be
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 -  
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000
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We slapen ongeveer één derde van ons leven. 
Goed slaapcomfort mag je niet onderschatten. 
Maar hoe slaap je comfortabel door de vier 
seizoenen heen? Binnenkort verzetten we 
opnieuw de klok naar het zomeruur. Met onze 
tips slaap jij zalig tijdens zomerse nachten.

De klok verzetten om optimaal van het 
daglicht te genieten. Het begon tijdens 
WOII om kolen te besparen. Dan verdween 
het zomeruur, maar kwam opnieuw aan de 
oppervlakte tijdens de oliecrisis in de jaren 
’70. Ook vandaag ligt het zomer- en winteruur 
opnieuw ter discussie. In tussentijd kan je 
de overgang naar de zomertijd vlotjes laten 
verlopen met onze vier tips:

Kies voor kwaliteit. Je slaap is meer 
dan dromen. Tijdens je slaap herstelt je 
lichaam, slaan je hersenen langetermijn 
informatie op en komen jouw emoties in 
balans. Kies zorgvuldig een goede matras en 
bedbodem uit en plaats deze in een rustige 
slaapomgeving.  

Zomerdekbed voor elk seizoen. Eigenlijk 
zou je voor elk seizoen een ander dekbed 
moeten hebben. Een 4-seizoenen dekbed 
bestaat uit twee delen: zomer en lente of 
herfst. Deze kan je samenknopen of los van 
elkaar gebruiken. Het zomerse dekbed is 
licht gevuld, ideaal voor mensen die het snel 
warm hebben. 

in de zomer
Zijdezacht slapen

Alexandra, slaapadviseur: “Kwalitatief slapen is 
meer dan op tijd in bed kruipen. Slaapcomfort 
is voor iedereen anders. Neem elk seizoen de 
tijd om te bepalen hoe jij (zijde)zacht slapen 
wil bereiken. Onze slaapadviseurs kunnen 
het verschil uitleggen tussen de soorten 
dekbedden en dekbedovertrekken.” 

Wanneer ik het in de zomer zo vaak warm heb 
onder mijn lakens …
Do: … Ruil ik mijn synthetisch dekbed in voor 
een dekbed van natuurlijke materialen, zoals 
zijde. 
Don’t: … Maak ik mijn bed op met enkel 
synthetisch textiel. 

Klok rond slapen

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Emperior Silk, een merk van Kuiper & Kalkman, 
garandeert zijdezacht slaapcomfort en hoge 
kwaliteit. De medewerkers van de fabriek 
controleren de zijde sterk op kwaliteit voor de 
volgende productiefase. Alle zijdecocons worden 
dan ook met de hand ontrafelt zodat er zo weinig 
mogelijk draadbreuk optreedt. Na jarenlange 
ervaring zijn de zijden dekbedden afgestemd op 
ons Belgisch klimaat. De medewerkers van Bedtime 
geven je graag advies over deze hoogwaardige 
producten. We zorgen dat je 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

Merk in de kijkerVentileer met dons. Dons in je dekbed ventileert 
het best bij zomerse nachten. Gebruik je ook een 
katoenen dekbedovertrek, dan zal je bed minder 
warm en klam voelen. Katoen neemt gemakkelijk 
vocht op en laat jouw beddengoed ademen.

Zacht is een goed gedacht. Zijde is mooi, 
luxueus en zacht. Een dekbed van zijde heeft nog 
meer kwaliteiten: vocht- en warmteregulerend, 
licht van gewicht, anti-allergisch en anti-statisch. 
Weinig mensen weten dat de aminozuren in 
zijde de gevoelige en droge huid hydrateren. 
Eens je zijde onder je hoofd gewoon bent, wil je 
niet meer zonder. Zijde is een gezichtswonder!

Loof - Pure charcoal 

“Zijde is mijn nieuwe 
manier van slapen!”

Emperior Silk

Emperior Silk
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Jonge lenteknoppen

snoeihard

afgeknapt.

Prille lentes in één klap

verknald

tot dorre winters.

Onwetend en uitgelaten

op weg naar de laatste reis

in een duistere tunnel zonder einde.

Onzegbaar gemis,

rouw zonder begin.

IJzige pijn, omhuld door

woordeloos treuren.

De Val d’Anniviers

- 10 jaar  al –

een dal vol

bevroren tranen.

In de verstilde vallei

dwarrelt eindeloos

witte rouw.

WITTE 
ROUW
door Frank Kloeck

Subsidie voor leuke ideeën
BERCHEM-HOBOKEN-WILRIJK-ANTWERPEN – Heb je 
een leuk idee om je district nog aangenamer te maken? En wil je dat 
samen met je buurtgroep of vereniging uitwerken? Dan helpt stad 
Antwerpen je om het te laten groeien tot een concreet initiatief 
via een begeleidingstraject op maat én financiële ondersteuning.

Er zijn veel manieren om het leven in de stad aangenamer te maken 
en mensen met elkaar te verbinden. Heb jij een idee en wil je het 
verder uitwerken? Dan kan de stad je helpen. Je idee moet wel lin-
ken met de thema’s duurzaamheid, maatschappelijke activering of 
gemeenschapsvorming. Bijvoorbeeld: wil je samen tuinieren, een 
lokaal in de wijk delen, een sociale fietshersteldienst opstarten of de 
leefomgeving groener maken? Dan kom je mogelijk in aanmerking 
en kan je contact opnemen met de bevoegde diensten. Je krijgt dan 
hulp om je idee te laten evolueren naar een volwaardig initiatief met 
een heldere kostenraming en aanpak.

Wordt het proces van idee naar initiatief positief geëvalueerd? Dan 
krijg je maximaal 7500 euro financiële ondersteuning van de stad. 
Daarnaast kan Growfunding vzw (digitaal crowdfundingplatform) 
je helpen om meer budget te krijgen.       FM

Info: team_commons@antwerpen.be of 03 338 39 95

Nieuw speelterrein in  
het gemeentepark
KONTICH – Dit voorjaar komt er een nieuw speelterrein in het 
gemeentepark, naar een ontwerp van Elbe, het bureau dat van de 
kinderen de meeste stemmen kreeg. Er wordt zo snel mogelijk met 
de aanlegweken gestart, zodat het nieuwe speelterrein tegen de zomer 
kan openen. Hierbij al een voorsmaakje van het uitzicht.          FM

Paasrevue
ANTWERPEN – Corona trof de voorbije maanden vele initiatieven 
in de culturele sector. Eén van de zwaarst getroffen producties was 
de ‘Winterrevue’ van regisseur Stany Crets met o.a. Ingeborg. Alleen 
de premièrevoorstelling kon plaatsvinden. En daarna moesten alle 
schouwburgen de deuren sluiten. Je zou voor minder de moed laten 
zakken. Producent Dirk Van Vooren meldt ons nu dat de voorstel-
ling hernomen wordt van 7 april tot 1 mei in Theater Elckerlyc in 
Antwerpen, maar dan onder de titel ‘Paasrevue’.       FM

Info en reserveren: elckerlyc.be of 070 691 002

Nieuw zwemparadijs
AARTSELAAR-HEMIKSEM-NIEL – Het nieuwe intergemeen-
telijke zwembad aan de Kleistraat is ondertussen geopend en kreeg 
de naam DOK-3. Dankzij de samenwerking van de drie gemeenten 
is het een echt waterparadijs geworden voor jong en oud. Het heeft 
een 25-meterbad en gaat tot een diepte van 3,65 meter. Voor de 
allerkleinsten is er een peuterbadje met een tiental recreatieve ele-
menten. Het zwembad is veel toegankelijker geworden - je hoeft 
geen trappen meer te nemen.         FM
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

Met hoger contrast en diepere kleuren zorgen Seiko zonneglazen niet alleen voor een betere functionaliteit,  
maar ook voor een individueel, stijlvol uiterlijk.
Informeer naar onze aantrekkelijke voorwaarden bij aankoop van een paar Seiko premium zonneglazen.  

MEER  
DAN 200 

BESCHIKBARE 
TINTEN EN  
KLEUREN

Uw lifestyle is uniek. Waarom dan kiezen voor standaard 
glazen? Met SEIKO Colours wordt u de ontwerper van 
uw eigen, hoogstpersoonlijke zonnebrilglazen. Creëer uw 
eigen stijl met een onbegrensd palet aan tinten en kleuren, 
uni of dégradé. Kom langs in onze optiekzaak voor 
persoonlijk advies.

UW EIGEN STIJL
CREËER PRECIES

SEIKO ZONNEGLAZEN
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kom de nieuwe collectie zonnebrillen ontdekken in onze winkel
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Met Pasen vieren we de heropleving
Pasen is een van de voornaamste christelijke feesten die we over twee dagen vieren, net zoals Kerstmis. Met Kerstmis vieren we de 
geboorte van Jezus Christus. Met Pasen - op de zondag na zijn kruisiging - vieren we zijn verrijzenis. Voor niet-gelovigen is het 

gewoon een bijkomende vrije dag.

Pasen valt altijd op een zondag en paas-
maandag op een maandag. Paasmaandag 
is een wettelijke feestdag. In veel culturen 
staat Pasen gelijk met de viering van de 
lente, wanneer de natuur herleeft, bomen 
nieuwe bladeren krijgen, bloemen op hun 
mooiste beginnen te worden. De symboliek 
van Pasen is duidelijk: de verrijzenis van 
Christus wil de mensen moed geven, blij 
maken, een nieuwe periode laten starten, 
net zoals de natuur dit jaarlijks tevoorschijn 
tovert. In de scholen worden traditioneel 
twee weken vakantie ingelast. Dit jaar is 
dat van maandag 4 april tot en met paas-
maandag 18 april.

Het woord Pasen  is de meervouds-
vorm van het Latijnse  pasch of paesch en 
het Hebreeuwse pesach, omdat het over 
meerdere dagen gevierd wordt. In andere 
(minder christelijk verweven) talen wordt 
verwezen naar een andere oorsprong zoals 
in het Engels (Easter) waar verwezen wordt 
naar de godin Eostrae, die in vroegere tijd 
in Engeland aanbeden werd.

In de christelijke leer is Pasen onderdeel 
van een herdenkingsweek, die begint met 
Witte Donderdag (het begin van het lijden 
van Jezus, na Het Laatste Avondmaal), 

Goede Vrijdag (het lijden en sterven van 
Jezus), Stille Zaterdag (paaszaterdag) en 
paaszondag (de verrijzenis). Deze periode 
heeft vele componisten geïnspireerd tot 
muzikale creaties. De bekendste onder hen 
is natuurlijk Johann Sebastian Bach met 
zijn Johannes-Passion, Matthäus-Passion 
en cantates.

Paaseieren

Voor onze kinderen betekent Pasen vooral 
het moment om paaseieren te rapen. De 
traditie wil dat ouders en grootouders zo 
vindingrijk als mogelijk te werk gaan en 
de paaseieren verstoppen op niet meteen 
zichtbare plaatsen. Volgens de legende 
(die door volwassenen bedacht werd) zijn 
het niet de kippen die de eieren naar de 
verborgen plaatsen brengen, maar wel de 
paasklokken die vanaf Rome (het epicen-
trum van het christelijke geloof) naar onze 
gewesten afzakken.

Oorspronkelijk werden alleen echte eieren 
gebruikt voor het eierenrapen, omdat cho-
colade-eieren te duur waren. Naarmate de 
welvaart steeg, werden de eieren vervangen 
door chocolade-eieren. Omdat kinderen 
in een stedelijke omgeving niet altijd meer 

wisten waar de eieren vandaan 
kwamen, ontstond het fabel-
tje dat ze met de klokken van 
Rome gebracht werden. Er 
ontstonden symbolieken. Zoals 
de ooievaar symbool werd voor 
het brengen van kinderen, zo 
werd de paashaas in het leven 
geroepen om het monopolie 
van de paasklokken te door-
breken. In de paasperiode kan 
je haast overal in winkels, in 

bedrijven, in de horeca, paaseieren aange-
boden krijgen.

Vijgen na Pasen

De Nederlandse taal kent verschillende 
uitdrukkingen en gezegden die naar Pasen 
verwijzen. De bekendste is natuurlijk: 
‘Vijgen na Pasen’. Dat wordt gezegd als 
iets te laat komt, als iets niet meer van tel 
is. Je kan geen vijgen oogsten voor Pasen. 
Vijgen worden pas geoogst in augustus en 
september en dan is Pasen lang voorbij.

Verder kennen we in onze taal ook volgen-
de uitdrukkingen en gezegden ...

• Als Pasen op vrijdag valt, wordt gezegd 
van iets dat onmogelijk is. Variante hier-
op is: Als Pasen en Pinksteren op één dag 
vallen. Kortom: dat is onmogelijk.

• Als hij lacht, is het Pasen achter zijn oor. 
Wordt gezegd van iemand die alleen bij 
hoge uitzondering lacht.

• Komt met Pasen nog eens terug. Wordt 
gezegd kort na Pasen om een vraag niet 
onmiddellijk te moeten beantwoorden.

• Na de vasten komt Pasen. Hiermee bedoe-
len we: na tegenspoed volgt voorspoed.

• Hij heeft het zo druk als de kippen vóór 
Pasen. Wordt gezegd van iemand die het 
enorm druk heeft. Paaseieren zijn een 
traditioneel kindergeschenk met Pasen. 
Meestal worden ze op verschillende 
plaatsen verstopt en beleven kinderen 
dolle pret bij het zoeken naar de eieren. 
In die periode hebben kippen het zeer 
druk om voldoende eieren te leggen, 
volgens het gezegde.

• Frank Blatt

g e w i k t  e n  g e w o g e n
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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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Pianoduo Jan Vermeulen en Veerle 
Peeters
Donderdag 31 maart 2022 om 20.15 uur in de Sint-Leonarduskerk 
in Aartselaar

Concert door pianoduo Jan Vermeulen en Veerle Peeters, zij 
spelen vierhandige pianomuziek van Schubert en Brahms in de 
Sint-Leonarduskerk in Aartselaar.

Het vierhandige samenspel behoort tot een van de delicaatste ka-
mermuziekgenres. Het vereist een absolute eensgezindheid qua 
toucher, timing, emoties en interpretatie tout court.

Jan Vermeulen heeft via de talloze cd-opnames met muziek van 
Schubert een jarenlange, boeiende weg afgelegd. Zijn liefde voor 
de sublieme muziek van deze grootmeester is al die tijd alleen 
maar toegenomen. Voor de opname van het integrale werk voor 
piano solo en de integrale werken voor piano vierhandig met Veerle 
Peeters, werd het duo internationaal met lof overladen. Inmiddels 
besloten ze een geheel andere romantische kaart te trekken: het 
pianowerk vierhandig van Johannes Brahms.

In dit concert voeren zij werken uit van Schubert en van Brahms 
voor piano vierhandig. Op en top romantiek op een zeer hoog 
niveau!

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

Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties

Meer groen en minder stenen in 
Wilrijk
WILRIJK – Het district werkt met Groenbouwers een reeks ac-
ties uit om samen met de inwoners meer groen in het straatbeeld 
te krijgen. Iedereen kan eraan meewerken. De inschrijfperiode 
loopt tot 31 maart. In het najaar volgt een tweede ronde. Nieuw 
dit jaar is dat inwoners nu ook een gevelregenton tegen voor-
deeltarief kunnen aankopen voor de achtergevel van hun woning.

Met Groenbouwers wil het district Wilrijk klaarmaken voor de 
toekomst. Het klimaat verandert waardoor we alsmaar vaker te 
kampen krijgen met hevige regenbuien, aanhoudende droogtepe-
riodes en meer hitte, naargelang het seizoen. Groenbouwers wil 
inzetten op minder beton en meer groen. Groen neemt regenwa-
ter op en houdt het vast. Dat is beter dan het regenwater afvoeren 
naar het riool. Daarom moedigt het district haar inwoners aan 
om een regenton te gebruiken voor de opvang van regenwater.

Vorig jaar boekte de organisatie een overduidelijk succes: 7500 
planten werden aangeplant, 230 boomvakken opgefleurd en on-
derhouden door de bewoners, 100 regentonnen recupereerden 
regenwater. Er waren zelfs 40 gezinnen die stoeptegels uitbraken 
om een geveltuin aan te leggen waarvoor ze een plantenpakket 
kregen via Groenbouwers. In totaal werd ook nog 500 vierkante 
meter grasstroken aangelegd.

Dit jaar lopen er twee inschrijfrondes voor Groenbouwers. In 
het voorjaar kan je je inschrijven tot 31 maart, in het najaar tot 
30 september.         FM

Info: 0473 73 16 48 (Sylvia Mortelmans)

Wandelen tussen kunst
ANTWERPEN-WILRIJK - Het Middelheimmuseum heeft een 
grote collectie kunstwerken bijgekregen. Voldoende reden om die 
te ontdekken tijdens een ontspannende wandeling in het groen. Het 
gaat om maar liefst 43 kunstwerken van 35 verschillende kunste-
naars. Een bezoekje aan het park brengt je op een leerrijke manier 
tot rust.         FM
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antwerpen
Stanleystraat 3, Opbrengstpand met 2 
appartementen 
EPC: 285kWh/m² VP: €397.000

te
koop

kontich
Duivenstraat 25, Charmante te renoveren EGW 
met diepe tuin 
EPC: 550kWh/m² VP: €195.000

te
koop

borsbeek
Jozef Reusenslei 122, Gezellige woning met 3 
slaapkamers én garage! 
EPC: 293kWh/m² VP: €315.000

te
koop

Veldbloemstraat 6, open bebouwing op rustige 
toplocatie in Mortsel 
EPC: 1075kWh/m² VP: VANAF €445.000

mortsel

te
koop

berchem
De Roest d ‘Alkemadelaan 11 bus 39, 
Gerenoveerd appartement met 2 slaapkamers 
EPC: 167kWh/m² HP: €810

kontich
Eikenstraat 34, Ruime villa op rustige locatie te 
Kontich! 
EPC: 310kWh/m² HP: €1.700

antwerpen
De Bosschaertstraat 60 bus 8, Gezellig 2 
slaapkamer appartement op toplocatie! 
EPC: 228kWh/m² HP: €720

mortsel
Prins Leopoldlei 64, Gerenoveerd GLV met tuin op 
toplocatie in Mortsel! 
EPC: IN AANVRAAG VP: €195.000

te
koop

te
huur

te
huur

antwerpen
Van Putlei 37, Ruim 3 slpk-appartement op 
toplocatie! 
EPC: 222kWh/m² HP: €1.150

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 edegem

mortsel
Antwerpsestraat 205 bus 3.1, Nieuwbouwappar-
tement met 2 slk in Mortsel! 
VP: €251.000

te
koop

      Professioneel, vlot en correct. Een aanrader! 
Eerste keer, 5 jaar geleden ons huis verkocht via 
Habicom en nu een nieuwe woonst aangekocht 
via Habicom.

Twee keer een goede ervaring, professioneel, 
vlotte en correcte afhandeling door goede 
makelaars.

Review van Nele en Peter
via Trustpilot
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... van een ‘belaagde’ paashaas
Pasen valt dit jaar op 17 april. Voor de christenen is het een religieus feest, want op die dag herdenken zij de herrijzenis van Jezus Christus. 
Voor anderen is het een ‘lentefeest’ met heel veel eieren. In alle kleuren en vormen: beschilderde gekookte eieren, mooi geïllustreerde 
kartonnen eieren en uiteraard voor de vele liefhebbers van zoetigheid de suikereitjes en de kleine, of grote, gevulde of ongevulde, witte of 

bruine chocolade-eieren.

Hardgekookte eieren zelf kleuren of beschil-
deren heeft iedereen vast in zijn kindertijd 
weleens gedaan. Dat is een heel oud gebruik 
en komt in alle culturen voor. Men dacht vroe-
ger zelfs dat je op die manier de kracht van de 
eieren activeerde.

Op paaszondag liggen al die eie-
ren verstopt en gaan de kinderen, 
maar soms ook wel volwassenen, 
ze rapen. De vraag die zich stelt, 
is: waar komen die eieren vandaan? 
Brengen de paasklokken ze of is het 
de paashaas? Oorspronkelijk waren 
het hier in België de gevleugelde 
kerkklokken, die uit Rome de ei-
eren her en der lieten vallen. Aan 
de kinderen werd op die manier het 
niet-luiden van de klokken tussen 
Witte Donderdag en  Stille Zater-
dag verklaard. De klokken gingen in 
die ‘rustperiode’ naar Rome om eitjes 
te halen en die lieten ze dan bij hun 
terugkeer vallen in tuinen, parken en 
op balkons. In het protestantse Nederland bv. 
was het dan weer de paashaas met een mandje 
op de rug, die de eitjes kwam verstoppen. Over 
de oorsprong daarvan bestaan verschillende 
theorieën. Ik weet niet welke de juiste is. Dat 
de paashaas zou ontstaan zijn uit een Duit-
se legende, is wellicht de minst betrouwbare, 
maar vind ik wel een heel leuke. Die zegt dat 
een oude vrouw, omdat ze geen geld had om 
snoepgoed te kopen voor haar kinderen, eieren 
versierde en die verstopte. Toen de kinderen 
de eieren gingen zoeken, zagen ze een haas 
weglopen en wat dachten ze? Juist, dat de haas 
de eieren had gebracht.

Ondertussen zijn paasklokken en paashaas 
hier allebei goed ingeburgerd.

Overal vind je nu klokken en hazen in chocola. 
Sommige families huren zelfs een paashaas 
in om de eieren aan de kinderen te komen 

overhandigen. Ook op straat zie je er af en toe 
eentje rondlopen. Zo merkte ik vele jaren gele-
den een mooie, witte paashaas op in de straat 
waar ik werkte. Hij stond in de buurt van een 
bankkantoor en was zo vriendelijk om aan de 
voorbijgangers eitjes uit te delen. Toen ik hem 
zag, huppelde hij nog vrolijk rond, maar dat 

bleek later niet meer het geval te zijn. Men 
vertelde mij dat hij na schooltijd omringd was 
geworden door een groepje kinderen, die maar 
al te graag chocolade-eitjes van hem wilden 
krijgen. Eerst vroegen ze het hem vriendelijk, 
maar ze wilden er steeds meer en gingen als-
maar driester te werk, omdat de haas weigerde 
er nog te geven. Dat kwam natuurlijk, omdat 
hij niet al zijn eitjes aan die groep kwijt wou. 
Het vragen ging over naar duwen en trekken 
en het werd heel spannend voor de haas toen 
ze steeds harder aan hem en dan vooral aan 
zijn staart begonnen te sleuren.

Hij heeft dan, volgens men mij vertelde, het 
hazenpad gekozen en is de bank binnengelo-
pen. Daarna heeft hij zich niet meer vertoond. 
Toch niet als paashaas.

Wel de volgende dag als bankbediende, ten-
minste als stagiair.

Groot was mijn verbazing toen ik hoorde 
dat de eerste opdracht die de jongen als sta-
giair op de bank moest uitvoeren ‘paashaas 
spelen’ was.

Ik probeerde me voor te stellen hoe de och-
tend van zijn eerste dag stage was verlopen. 

Hoe hij waarschijnlijk vroeg en ver-
wachtingsvol was opgestaan. Hoe hij 
zich na een verkwikkende douche en 
een versterkend ontbijt op zijn paas-
best* had gekleed en zich had begeven 
naar de bank. Hoe hij zenuwachtig, 
maar toch met veel zin ter plaatse was 
aangekomen. En ten slotte ... hoe hij 
direct de straat werd opgestuurd in 
een paashazenkostuum. Over het 
bankwezen zal hij die dag niet veel 
hebben opgestoken. Over de aan-
trekkingskracht van de paashaas en 
chocola op sommige kinderen des te 
meer.

Ik ben me blijven afvragen of hij 
vooraf wist dat zijn stage zou beginnen 
als paashaas op de straat en of hij dat had 
kunnen weigeren. Want zeg nu eerlijk: wat 
brengt je dat bij over het bankwezen?

Paashaas spelen en dan bovendien belaagd 
worden door een groepje kwajongens, was 
beslist een nare ervaring. Ik hoop dat hij die 
vlug te boven kwam.

Gelukkig was hij de straat opgestuurd als 
paashaas, want hoe zou hij zich gevoeld 
hebben als kerkklok met vleugeltjes?

*Deze uitdrukking is terug te brengen naar 
de vroegere gewoonte om met Pasen mooie,     
nieuwe kleren aan te trekken.

P o r t r e t

• Annie Poelmans



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

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

maandag & woensdag
9u-12u / 13u30-17u

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

vrijdag
9u-12u/13u30-16u

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

 Ramen en deuren in pvc, aluminium en hout
 Binnenhuisinrichting: laminaat, binnendeuren,
 valse pfafonds
 Service aan doe-het-zelvers: 
 wij zagen, frezen en schaven volgens uw plan!
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0495 52 61 28  Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

Ronny Braeckmans - 0477 601 276 - info@decoron.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

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817Een 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
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0495 52 61 28  Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

Ronny Braeckmans - 0477 601 276 - info@decoron.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

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817Een 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
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Doe mee aan de ‘Lentepoets’
HOBOKEN – De ‘Lentepoets’ is een schoonmaakactie waarbij 
een initiatiefnemer samen met de buren uit dezelfde straat op een 
voormiddag de stoep, vensterbanken en het straatmeubilair schoon-
maakt. Deze jaarlijks terugkerende schoonmaakactiviteit vindt plaats 
op zaterdag 23 april tussen 10 en 12 uur.  Als er voldoende buren 
mee hun schouders onder de ‘Lentepoets’ zetten, kan je inschrijven 
via www.stadsmakershoboken.be. Elk deelnemend gezin krijgt 
als dank voor de inzet een bloembak met lentebloemetjes dat ze op 
een vooraf meegedeeld tijdstip de dag zelf kunnen afhalen op een 
verdeelpunt. Je kan nog inschrijven tot 18 maart 2022.     FM

Antwerpen Proeft
ANTWERPEN - Van donderdag 26 tot en met zondag 29 mei 
vormt de Waagnatie het decor voor de 14de editie van Antwerpen 
Proeft. Gerenommeerde restaurants, jong keukentalent en tv-chefs 
bieden dan hun signatuurgerechten aan voor maar 6 of 7,5 euro. 
In totaal hebben al 30 restaurants hun deelname toegezegd.     FM

Meer info: www.proeft.be 

Bar Zomer
AARTSELAAR – De Bar Zomer aan de Vluchtenberghoeve 
heeft van het gemeentebestuur een tweede kans gekregen nadat het 
vorig jaar om diverse redenen geen groot succes was. Er waren ook 
opmerkingen van de buurt voor overlast. Toch krijgen de jonge 
organisatoren een tweede kans, mits ze rekening houden met de 
opmerkingen van het gemeentebestuur. Eén van de voorwaarden is 
dat ze in dialoog gaan met de buurtbewoners.      FM

Dan toch een carnavalstoet
AARTSELAAR – Dit jaar zal de populaire carnavalstoet dan 
toch kunnen doorgaan, weliswaar met enige vertraging. De stoet 
vindt plaats op zondag 27 maart. Er zullen 23 groepen meelopen, 
waaronder een delegatie uit Aalst, de carnavalsstad bij uitstek. Het 
enthousiasme van de organisator en van de deelnemende groepen 
is alvast zeer groot.         FM

Natuur beschermd
WILRIJK-AARTSELAAR-KONTICH – Het gemeentelijk ruim-
telijk uitvoeringsplan (RUP) voor de vallei van de Benedenvliet en 
Grote Struisbeek werd door de Vlaamse regering goedgekeurd. Met 
andere woorden: de open ruimte blijft behouden voor landbouw, 
natuur en bos. De Vlaamse regering heeft de garantie gegeven dat 
er in deze zone niet mag gebouwd worden. Deze beslissing werd 
genomen omdat grote delen van de vallei gevoelig zijn voor over-
stromingen.        FM

Mantelzorgpremie
HOBOKEN – Zorg je regelmatig voor een inwonend familielid 
dat hulp nodig heeft en ouder is dan 55 jaar? Dan ben je een man-
telzorger. Als blijk van waardering geeft het district hiervoor een 
mantelzorgpremie van 150 euro per jaar.      FM

Info: 03 338 30 63

Aanpassingspremie
HOBOKEN – Doe je een aanpassing aan je woning die het je 
makkelijker maakt als senior? Dan wil het district je hierbij steunen 
met een premie voor sommige werken. Het Zorgbedrijf Antwerpen 
of een ergotherapeut kunnen bevestigen of de werken noodzakelijk 
zijn. De voorwaarden zijn duidelijk omschreven in een folder die voor 
iedereen ter beschikking ligt, of die je digitaal kan aanvragen.    FM

Info: 03 338 30 63

Rommelmarktfeest
HOBOKEN – Op zondag 22 mei 2022 bouwen de bewoners 
van het Valaar een groot ‘Rommelmarktfeest’ in tientallen straten 
van hun wijk. Een groot deel van de Valaarwijk wordt omgeto-
verd tot een groot koopjesparadijs, waaraan de bewoners kunnen 
deelnemen. Een reeks muziekgroepen en straatartiesten maken 
de sfeer compleet. Tijdens de voorbije coronajaren kon het eve-
nement niet doorgaan, maar nu wordt volop gebouwd aan de 
voorbereiding van de nieuwe editie op zondag 22 mei. Heb je 
zin om mee te doen? Dan kan je je opgeven als aanspreekpunt 
voor je straat, zodat die kan meedoen aan het ‘Rommelmarktfeest’. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Hilde Smet via 
hilde.smet@stad.antwerpen.beof 03 338 53 49.      FM

Drie weekends Tomorrowland
DE SCHORRE – Het internationale muziekfestival heeft toe-
stemming gekregen om uitzonderlijk drie weekends bezoekers te 
ontvangen, namelijk de weekends van 15 tot 17 juli, van 22 tot 24 juli 
en van 29 tot 31 juli. Op deze manier kan het hopelijk herstellen van 
de kater van de voorbije twee jaar toen wegens de coronamaatregelen 
Tomorrowland niet georganiseerd mocht worden. De festivalorga-
nisatie heeft beloofd met de buurt en gemeenten samen te zitten 
om maatregelen te treffen voor een minimale buurthinder.       FM

Bart Peeters Deluxe
LOTTO ARENA – Door corona moest de succesrijke concerten-
reeks van Bart Peeters geannuleerd worden. Maar er is opnieuw 
uitzicht op een reeks concerten zodat de 53.000 mensen die een 
plaats reserveerden eindelijk deze show kunnen bijwonen tussen 1 
maart en 21 april 2022. De ingrediënten van de concerten blijven 
onveranderd: een trip door het beste van Bart Peeters’ songboek, 
waarbij de energieke zanger wordt begeleid door zijn briljante mu-
zikanten en een koor van 500 enthousiaste zangers en zangeressen. 
Er zijn nog tickets beschikbaar.       FM

Info: www.lotto-arena.be
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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

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%

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

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
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berchem heeft het allemaal . . .

rugschool, E-FIT en ergonomisch advies
Voel je fitter, beweeg gezonder!

Je lichaam verzorg je zo goed je kan. Je hele leven lang ben je er afhankelijk van. 
Hou het daarom in topconditie. Niet alleen door fitter te worden en gezond te leven, 

maar ook door stil te staan bij je houding, hoe je zit en beweegt.

RUGSCHOOL/RUGADVIES E-FIT: ELECTRO FITNESS

Belpairestraat 28 - 2600 Berchem - info@ergonfit.be - 0486 78 78 94
Meer info over onze rugschool en E-FIT op WWW.E RGON FIT.B E
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Hoog tijd om je dromen 
te realiseren!
De hemel klaart op nu de piek in de vijfde coronagolf al even achter ons ligt. Een ideaal moment 
dus om het leven opnieuw zijn normale gang te laten gaan ... en je dromen waar te maken.

• Heb je plannen voor de aankoop van een nieuwe wagen?
• Heb je onverwachte kosten?
• Droom je ervan je woning te renoveren?
• Zoek je een lager tarief voor je hypothecaire lening?
• Of droom je ervan om je eerste huisje te kopen?

Credishop helpt je om je dromen te realiseren 
en financieel sterk te staan.

Wat mag je van Credishop verwachten?
Een snelle oplossing 
onze specialisten gaan meteen op zoek 
naar een oplossing voor je

Zelf je lening online regelen 
vraag je lening aan waar je ook bent

Persoonlijke begeleiding 
onze raadgevers staan voor je klaar om  
een lening op maat voor te stellen

Jij leent
Aantal  

maandelijkse 
afbetalingen

JKP
Maandelijks 
basisbedrag

Totaal terug te 
betalen bedrag

€ 20.000 60 2,79% € 357,20 € 21.432,00

€ 25.000 60 2,79% € 446,50 € 26.790,00

€ 30.000 84 2,79% € 393,10 € 33.020,40

€ 35.000 84 2,79% € 458,61 € 38.523,24

€ 15.001 60 6,95%* € 295,19 € 17.711,40

€ 20.000 60 6,95%* € 393,56 € 23.613,60

€ 30.000 60 6,95%* € 590,33 € 35.419,80

“Let op, geld lenen kost ook geld”

We geven je ook graag een representatief voorbeeld mee:

Kredietvorm: Lening op afbetaling 
voor gezinsuitgaven van 13.000 EUR, jaarlijks 
kostenpercentage (JKP) van 9,99% (vaste 
jaarlijkse debetrente : 9,99%). Maandelijkse 
afbetaling van 273,41 € in 60 maanden. Totaal te 
betalen bedrag 16.404,60 EUR. Dit voorbeeld houdt geen 
rekening met bijkomende kosten voor de betaling van een 
premie schuldsaldoverzekering.

Je kan zelf het exacte bedrag van je lening op afbetaling 
berekenen op www.credishop.be/nl/simulatie.

Bereken zelf je 
maandelijkse afbetaling
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 * https://credishop.be/nl/exclusief-tarief-persoonlijke-lening-hergroeperen-kredieten

en realiseer je dromen nu 
Neem meteen contact met ons op. Je kan kiezen uit de drie volgende opties:

Kom langs  

Maak een afspraak  

in één van onze kantoren.  

https://credishop.be/nl/kantoren

 

Bel ons  
op 

Mail ons  

Stuur een mailtje naar 

Wat mag je van Credishop verwachten?
Een snelle oplossing
Heb je dringend geld nodig? Onze specialisten gaan meteen 

op zoek naar een oplossing voor jou.

Zelf je lening online regelen
Een lening aanvragen waar je ook bent. Eenvoudige aanvraag.

Persoonlijke begeleiding
Onze raadgevers staan voor je klaar om een lening op maat 

voor te stellen.

Flexibel
Jij komt naar ons of wij komen tot bij jou thuis. Jij kiest!

Efficiënt
Zo weinig mogelijk rompslomp! We proberen zo efficiënt 
mogelijk te werken. We maken dus gebruik van digitale 

hulpmiddelen als dat kan.

Gezinsuitgaven,  
persoonlijke lening

Autolening

Studielening

Renovatie- 
lening

Hergroeperen 
leningen

Huwelijks- 
lening
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Wacht niet langer en maak 
nu je dromen waar!

Credishop nv - www.credishop.be 
Fruithoflaan 21/1 - 2600 Berchem - T 03 366 03 63 - M vlaanderen@credishop.be

Flyeren in Berchem?
WinDistributie werkt graag een plan op 
maat uit voor jouw zaak of organisatie

Op zoek naar 
een leuke uitdaging?
Wij zijn steeds op zoek naar 

gemotiveerde bedelers

VOOR MEER INFO
03 298 90 40 • 0499 25 13 27 

info@windistributie.be
www.windistributie.be

WinDistributie bv
eerlijk verdeeld!

50 
WINKELS
HORECA

VRIJE BEROEPEN 
IN 1 STRAAT

Hou onze Facebookpagina 
https://www.facebook.com/

handelaarsfruithof/
in de gaten voor meer info 

over onze handelaars en buurt
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d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

www.mrhouse.be

verkoop
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v raag je
GRATIS
SCHATTING
hier  aan

• hoeveel is mijn woning waard ?
• hoe vlot verkopen aan de beste prijs ?
• welke documenten moet ik voorzien ?
• hoeveel kost een vastgoedmakelaar ?

• een realistische waardebepaling
• uitgekiemde verkoopstrategieën
• dossierbeheer en juridisch advies tot akte
• een kwaliteitsvolle marketing
• geen torenhoge commissies 

maar transparante vaste prijzen

& betaal minder
zonder zorgen

uw vragen

onze antwoorden H

M
rH

O
U
S
E

TOM&CO KONTICH
ASTRIDLAAN 111  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DISKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON
--1155%%

OP HET TOTALE KASTICKET*BIJ 
 MIN AANKOOP VAN 40€ IN TOM&CO  

KONTICH OF TOM&CO BERCHEM

* Enkel geldig bij afgifte van deze bon t.e.m. 30/04/2022. 
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. 1 bon per klant.

22 23

s tat i e s t r a at  5 6
2 6 0 0  b e r c h e m

tue - sat 10.00 - 18.00

h o s t - c o n c e p t . b e

sustainable fashion and lifestyle

herstelling van schoenen - OOK SNEAKERS! 
stikwerk • lederwaren & onderhoud 

wandelstokken • sleutel & slot • graveerwerk en 
nummerplaten

ECHT VAKMANSCHAP BESTAAT NOG!

Fru i thof laan  10 1  bus  33  |  260 0  Berc hem 
03  449  15  61  |  WWW.TA KOSH OE . BE

OPEN: di & do 13u-18u • wo & vr 7u-9u en 13u-18u 
za 10u-12.30u • buiten uren kan na overleg • zo & ma gesloten

5% KORTING 
op huisgemaakte sleutels t/m 31 maart 2022!
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k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

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

• Nuttig is het een telefoon te hebben, luxe is er twee te heb-
ben en paradijselijk is het er géén te hebben.
Doug Larson

• Weinig mensen kunnen de fouten van anderen wegen zon-
der hun duim op de weegschaal te houden.
Byron J. Langenfield

• Het enige wat je in de slaapkamer van een tiener niet vindt, 
is de vloer.
Bruce Lansky

• Mochten de mensen eruitzien als hun paspoortfoto’s, er 
zouden weinig landen bestaan die hen binnenlieten.
Doug Larson

• Om belastingtechnische redenen ga ik nu een jaar dood zijn.
Douglas Adams

• Vóór de uitvinding van het alfabet was klasseren onmogelijk.
Of erg gemakkelijk …
Chris Addison

• Vrouwen zijn mensen die denken dat het strafbaar is om de 
telefoon niét te beantwoorden.
Ring Lardner

• Er zijn twee soorten voetbaltrainers - zij die ontslagen wer-
den en zij die zullen ontslagen worden.
Ken Loeffler

• Je weet nooit wat een klein idee kan teweegbrengen als je 
het geen kans geeft.
David Longaberger

• Soms zit ik om 20.30 uur nog in de file en denk ik: als ik 
dakloos was, dan was ik nu al thuis.
Patrick de Witte

• U vraagt me wat het opperste geluk hier beneden is?
Dat is luisteren naar het lied van een klein meisje dat weg-
loopt nadat ze u de weg gevraagd heeft.
Li Po

• Ik las ooit dat Shakespeare een vocabularium had van 
17.000 woorden. Erg indrukwekkend, maar ik maak me 
sterk dat hij sommige twee keer heeft gebruikt.
Jeff Alexander

Horizontaal 
1 vleesgerecht 5 pl. in Italië 10 op de wijze van 11 gek 

12 pl. in Flevoland 15 naaktloper 17 speelgoed 18 afgod 
19 tennisterm 20 een zekere 21 veerkracht 23 beweeglijk 25 
openbare weg 27 nachtjapon 28 nageslacht 29 roeiriem 32 

meisje 34 pl. in Gelderland 35 deel v.h. lichaam 36 projectie-
plaatje 38 olifantsbeen 39 boerenbezit 41 voorste 43 trendy 

45 smalle ondiepte 46 ijzeren pennetje 47 eiergerecht 48 lief

Verticaal
1 ongespannen 2 lichtbron 3 Engels bier 4 zeemacht 6 mas-
cotte 7 smal weggetje 8 profeet 9 vleesstokje 13 spraakleer 

14 verheven 15 kortaf 16 deurhengsel 20 afloop 22 café 
24 bieding 26 hooghartige houding 30 druk v.e. boek 
31 uitroep van vreugde 32 opeengedrongen menigte 

33 werelddeel 36 proefopname 37 behoeftig mens  39 onbe-
bouwd land 40 uniek 42 goeierd 44 mannetjesbij

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 vleesgerecht 5 pl. in Italië 10 op de wijze van 
11 gek 12 pl. in Flevoland 15 naaktloper 17 speelgoed 
18 afgod 19 tennisterm 20 een zekere 21 veerkracht 
23 beweeglijk 25 openbare weg 27 nachtjapon 
28 nageslacht 29 roeiriem 32 meisje 34 pl. in Gelderland 
35 deel v.h. lichaam 36 projectieplaatje 38 olifantsbeen 
39 boerenbezit 41 voorste 43 trendy 45 smalle ondiepte 
46 ijzeren pennetje 47 eiergerecht 48 lief. 

Verticaal: 1 ongespannen 2 lichtbron 3 Engels bier 
4 zeemacht 6 mascotte 7 smal weggetje 8 profeet 
9 vleesstokje 13 spraakleer 14 verheven 15 kortaf 
16 deurhengsel 20 afloop 22 café 24 bieding 
26 hooghartige houding 30 druk v.e. boek 31 uitroep van 
vreugde 32 opeengedrongen menigte 33 werelddeel 
36 proefopname 37 behoeftig mens 39 onbebouwd land 
40 uniek 42 goeierd 44 mannetjesbij. 

29 6 48 16 41 18
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Horizontaal: 1 vleesgerecht 5 pl. in Italië 10 op de wijze van 
11 gek 12 pl. in Flevoland 15 naaktloper 17 speelgoed 
18 afgod 19 tennisterm 20 een zekere 21 veerkracht 
23 beweeglijk 25 openbare weg 27 nachtjapon 
28 nageslacht 29 roeiriem 32 meisje 34 pl. in Gelderland 
35 deel v.h. lichaam 36 projectieplaatje 38 olifantsbeen 
39 boerenbezit 41 voorste 43 trendy 45 smalle ondiepte 
46 ijzeren pennetje 47 eiergerecht 48 lief. 

Verticaal: 1 ongespannen 2 lichtbron 3 Engels bier 
4 zeemacht 6 mascotte 7 smal weggetje 8 profeet 
9 vleesstokje 13 spraakleer 14 verheven 15 kortaf 
16 deurhengsel 20 afloop 22 café 24 bieding 
26 hooghartige houding 30 druk v.e. boek 31 uitroep van 
vreugde 32 opeengedrongen menigte 33 werelddeel 
36 proefopname 37 behoeftig mens 39 onbebouwd land 
40 uniek 42 goeierd 44 mannetjesbij. 

29 6 48 16 41 18

2 5 9
1 5 4

4 7 6
6 7 3 2 4

4 8
9 5 6 4 3
3 8 7

4 3 6
1 6 7

Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D TW I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

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

• BEZETWERK: kom ook voor 1m2 of kleiner, binnen & buiten +  
uitslijpen en terug opvoegen van dals en tegels en andere werken met  
garantie, 30 jaar ervaring, 0475 76 50 02.                                             (1-12)

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

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

ZORGELOOS UW WONING LATEN LEEGMAKEN 
VAN ZOLDER TOT KELDER. Toch geen probleem!!!

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

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

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

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

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, verwijderen van hagen en terug 
aanplanten. Beste prijs – tel. 0470 61 06 45.                                (2-4)

• 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)

• SAMEN ZINGEN IS FIJN! Het Hobokense Don Boscokoor is spring- 
levend. Zing met ons mee, elke dinsdag 20-22.15 uur. Gewoon eens 
proberen! www.donboscokoor.be - 0478 320 543.                         (2-3)
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www.private-girls.be • Autolei 146 • Wommelgem
van ma t.e.m. vrij van 9.00u t.e.m. 22.00u / zat van 10.00u t.e.m. 17.00u.
collega gevraagd • 03 293 08 68 of 0479 38 87 82

i m m o

p e r s o n e e l

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)

• Mooi appartement te huur op de Zeedijk van Blankenberge. Alle infor- 
matie, foto’s en prijzen: www.blankenbergezee.be.                            (3-4)

• TE HUUR NIEUWPOORT ZEEDIJK: modern app, prachtig zeezicht,  
1 slpk, 4de verd (met lift), garage, vanaf €400/week, 03 449 94 66.

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN met hoogtewerker, verhak-
selen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te Wilrijk – tel.  
0470 03 75 16.                                                                          (2-4)

• ‘T VLIEGSKE: aluminium vliegenramen en -deuren, alle kleuren, gratis 
prijsbestek, eigen productie, tel. 0496 47 36 29.                              (3-9)

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                  (3-5)

• LEEGMAKEN van inboedels & INKOOP verzamelingen, huizen /  
appartementen / garages / kelders - MILITARIA MATERIAAL - gsm  
0486 21 29 33.                                                                        (3-7)

 IK ZOEK OUD SPEELGOED EN FONOPLATEN, LP's en SINGLES, tel. 
0495 94 09 76.

Bakkerij Coppé – Lenaerts Zandhoven
zoekt dringend een gemotiveerde

BROOD- & BANKETBAKKER
Ben jij geïnteresseerd of wens je meer informatie?

Bel Benny of Greet op 03 484 35 59

• BIJVERDIENSTE THUISZORG LIEFST MET ENIGE ERVARING 
VOOR LIEVE DAME ERG ZWAAR ZORGBEHOEVEND - AANGENAAM  
KADER – CENTRUM RANST - GOEDE VERLONING - gsm  
0478 72 18 68.

• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                              (3-4)

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

WinDistributie zoekt iemand die op regelmatige basis GRATIS oude pal-
lets ophaalt. Ideaal voor houtkachel. Guy Brijs is telefonisch bereikbaar 
op vrijdag tussen 15u30 en 16u30 op het nummer: 0468 24 95 21.

UITBATER GEZOCHT: ’t Centrum, Osylei 43 in 2640 Mortsel

Zeer ruim en gezellig café, met grote toog, goed uitgeruste koeling, kleine werkkeuken 
aan het café en handige reserve. Volledig ingerichte grote keuken volgens HACCP-normen.
Verhuur van diverse zalen voor verenigingen (met vast cliënteel), koffietafels en feesten. 

Mogelijkheid voor inrichting tot bistro of restaurant. Gelegen in de nabijheid van 
verschillende scholen en van de fietsostrade. Maandelijkse huurprijs € 2.500. 

Nutsvoorzieningen, taksen en belastingen ten laste van de uitbater.
Zeer goede verdienste mogelijk voor gemotiveerde professionele uitbater.

Indien interesse voor bezoek ter plaatse of voor verdere inlichtingen, contacteer
Wim Swannet: 0499 14 39 58 - Wilfried De Cleyn: 0476 55 86 46

KOOPT

TE KOOP WEGENS VERHUIS TE KOOP WEGENS VERHUIS 
Prachtig bureaumeubel, onthaalbalie, modern oranje Prachtig bureaumeubel, onthaalbalie, modern oranje 

sofasetje, kast voor brochures en dossierkast. sofasetje, kast voor brochures en dossierkast. 
Alles in perfecte staat. Alles in perfecte staat. 

Foto’s en afmetingen: Foto’s en afmetingen: www.dezuidrandgids.be/mzmwww.dezuidrandgids.be/mzm  
Bezichtigen en afhalen in Mortsel kan na afspraak met Bezichtigen en afhalen in Mortsel kan na afspraak met 

Fik Verbiest Fik Verbiest 0495 25 16 63 0495 25 16 63 

Dé referentie in verf, decoratie en aanverwante producten

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

Kleur- en interieuradvies

Voor vakman en particulier

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

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

Meer dan 
65 jaar 
ervaring
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N a @ p e n

1
8
6 Sprookje

De jeugd leest niet meer. Het lees- en literatuuronderwijs op 
school blijkt niet aantrekkelijk en dus niet wervend. Talloze 
flitsendere activiteiten eisen de aandacht op. Ja, we kennen 
nog witte raven die wekelijks een boek verslinden en de weg 
vinden naar de bibliotheek. Boekuilen en -wormen zijn ech-
ter zo zeldzaam dat ze stilaan als weirdo’s worden bekeken. 
“Doodjammer”, schreeuwt de pedagoog, want hij ziet de 
geletterdheid van de jonge generatie naar de haaien gaan. 
We duiken niet in de geschiedenis van de jeugdliteratuur, 
hoewel ons taalgebied een benijdenswaardige verzameling 
van imposant werk heeft opgeleverd. Wel buigen we ons 
over wat ongetwijfeld behoort tot de literatuurcanon die 
onze kinderjaren kleurde: sprookjes. Het waren aanvankelijk 
mondeling overgeleverde volksverhalen. Wie van ons groeide 
op zonder Roodkapje, Sneeuwwitje, Hans en Grietje, ook al 
waren de storyplots eigenlijk niet bestemd voor kinderen?

Jacob en Wilhelm Grimm zijn in het begin van de 19de eeuw 
de eerste publicisten van sprookjes. Verwonderd constate-
ren we echter dat in hun eerste versies de stiefmoeder van 
Sneeuwwitje de lever en de longen van het meisje in zout 
wil laten koken om ze op te eten. In het eerste Roodkapje 
huppelen twee wolven rond. De schrijvers hebben overigens 
45 jaar lang hun verhalen aangepast voor elke nieuwe uitgave. 
Het Sneeuwwitje dat wakker gekust wordt door de prins is 
niet van de gebroeders Grimm, maar dateert van 1937, in 
de romantische Disney-film. Kortom, de verhaalelementen 
werden ongelimiteerd vervangen en aangepast door uitgevers, 
vertalers en bewerkers, in functie van het publiek waarvoor 
ze de publicatie bestemden. Een kussende prins is aantrek-
kelijker dan een struikelende dienaar die Sneeuwwitje laat 
vallen, waardoor de appel losschiet uit haar keel. Bij Charles 
Perrault (Sprookjes van Moeder de Gans) sterft Roodkapje in 
de buik van de wolf, wat ook geen fraai einde is.

De populariteit van sprookjes was nooit vanzelfsprekend. 
Noch in Duitsland, noch bij ons waren ze aanvankelijk een 

succes. De eerste Nederlandstalige bundel, Sprookjes-Boek 
voor kinderen (1820), verkocht slecht en werd afgekraakt 
door een Nederlandse recensent. Die had het over on-
benulligheden die de kinderen schrik aanjoegen en over 
misselijkmakende prentjes. Na 1850 groeide de faam van 
de gebroeders Grimm. Vooraanstaande taalkundigen en 
historici waren gefascineerd door het fenomeen. Het was 
echter wachten op het succes van de verfijndere versies van 
Hans Christian Andersen om de sprookjes een vaste plaats 
in de kinderliteratuur toe te kennen. Ondertussen was er dus 
heel wat knip- en plakwerk geleverd.

De tegenstanders bleven echter behoedzaam. De broers 
Grimm werden tijdens het naziregime geprezen als hoeders 
van de Duitse volksziel en voorlopers van de Groot-Ger-
maanse gedachte. Op zoek naar een verklaring voor de 
gruweldaden van de nazi’s dachten de geallieerden dat Duitse 
kinderen met de sprookjes al van kleins af hadden geleerd dat 
geweld en antisemitisme aanvaardbaar waren. De Grimms 
hadden immers een sterk antisemitisch sprookje geschreven, 
De jood in de doornhaag, waarin een hebberige jood belachelijk 
wordt gemaakt. Dat diende dus gecensureerd, net zoals de 
erotische passages, waarin de auteurs zich ooit hadden ver-
kneukeld. Feministen ergerden zich over de gedateerde en 
ongewenste rollenpatronen, de poetsende Sneeuwwitjes en 
de naïeve Roodkapjes. Opvoeders struikelden over het ge-
weld en de wereldvreemdheid van sprookjes. “Wat brengen ze 
kinderen bij?”, klonk het. Anderzijds: kunnen we er bezwaar 
tegen hebben dat sprookjes de ongebreidelde fantasie van 
kinderen aanzwengelen? En is het niet zo dat eeuwenoude 
waarden er worden gesymboliseerd? Toch maar een sprookje 
vertellen aan uw kleinkinderen.

• Marc van Riel

“Assepoester is het bewijs dat een nieuw paar schoenen je leven kan veranderen” 

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 

va
km

an
sc

ha
p

va
km

an
sc

ha
p  

si
nd

s 
19

60
si

nd
s 

19
60

Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

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

WEBSITE

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

Een professionele website of webshop tegen 
een betaalbare prijs!

Speciaal voor KMO’s en zelfstandigen.

Een functionele website of webshop die meer klanten 
aantrekt!






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

mailtje naar info@web-amigo.be

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

Toe aan een nieuwe website 
of webshop?

Verjaardag, communie of bedrijfsfeest?
meer info op www.barbrial.be of via mail info@barbrial.be

in fort 4: fortstraat 100, 2640 mortsel
info@barbrial.be

@barbrial @barbrialmortsel

Maandag:  12u - 00u
Dinsdag:   12u - 00u 
Woensdag:  12u - 00u 
Donderdag:  12u - 00u 
Vrijdag:   12u - 01u 
Zaterdag:  12u - 01u 
Zon- & feestdagen:  12u - 00u 

Openingsuren paasvakantie

zomerbar - Opening 1 april
• Gratis salsales (beginners)  elke woensdag 19u30

activiteiten

• eitjes rapen met pasen binnenkort info via onze Facebook

• rommelmarkt closet cleaning  maandag 18 april

• brunch; reserveren via www.barbrial.be

we

• restaurant met nieuwe menukaart

• kinderanimatie & springkastelen

kids
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

D E  PA S S A N T

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 078 170 170  
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 van wacht      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

In december maken we goede voornemens om 
er op 1 januari mee te starten, of toch de 2de ;-). 
Als jouw goede voornemen is om je gezondheid 

te verbeteren, lijkt het voorjaar een betere periode 
dan de eerste maand van het nieuwe jaar. 

Niet zo verwonderlijk. ‘s Avonds blijft het langer 
licht en de aangenamere temperaturen nodigen 
je uit om uit je kot te komen, te sporten of te 
bewegen. Voorlopig nog met een jasje aan, 

maar dat kan je binnenkort ook aan de kapstok 
laten hangen.

Wat doe jij om gezond te blijven? 
We zijn heel benieuwd. Stuur een mail naar  

redactie@mensenzijnmedia.be. De beste tips 
publiceren we op onze website.
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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



Zoek je verf die tegen 
een stootje kan?

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

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

open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u 
uitzonderlijk open zondag 20/03: 10u-17u

Profiteer tijdens de actieweek van 10% korting op het volledige 
assortiment in onze winkel en op colora.be

ACTIEWEEK 
14-20 MAART-10%


