
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

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

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

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

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

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

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

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

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

Maak nu een afspraak 
voor een bezoek aan uw nieuwe thuis!



4

d e z e  m a a n d

COLOFON
UITGEVERIJ Mensen zijn Media bv 
Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne 
03 448 16 63 - info@mensenzijnmedia.be
www.mensenzijnmedia.be 
VERDELING Sandra Tse 
03 298 90 40 - info@windistributie.be 
ADVERTENTIES Miel Van Bavel 
miel@mensenzijnmedia.be & Kevin 
Hendrickx - kevin@iedereencontent.nu    
REDACTIE Marianne Moyson 
marianne@mensenzijnmedia.be 
Oplage: 35.000 ex. -  JAARGANG 59

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 645.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 215.000

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

Beste lezers,
Voor een interessante en leerrijke (wandel)uitstap in eigen land neemt 
Globetrotter Gust je mee naar Borgloon. Zoek je het liever wat verder? 
Caroline vertelt je in haar Reis rond de wereld over de adembenemende 
flora en fauna in Kenia.

Heb je zin om ‘onder de mensen te komen’? Breng dan op 26 en 27 
maart een bezoekje aan het shoppingweekend in Hove. In het centrum 
vind je er diverse foodtrucks, een mobiel middenstandscafé en animatie 
voor jong en oud. Meer informatie hierover vind je op pagina 28, 29 
en vanaf pagina 53.

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

Vrolijk Pasen en veel leesplezier!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 
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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

Meylstraat 4, 2540 Hove • WWW.STRIJKIJZERTJE.BE •  TEL: 03 289 50 65 •  GSM: + 32 467 01 36 37

STRIJKATELIER EN 
POETSDIENST MET 

DIENSTENCHEQUES

DROOGKUIS / WASSERIJ
RETOUCHES EN

BORDUREN

STRIJKIJZERTJE
•

CHRISAM
•
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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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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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.
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VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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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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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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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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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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oppervlakte tijdens de oliecrisis in de jaren 
’70. Ook vandaag ligt het zomer- en winteruur 
opnieuw ter discussie. In tussentijd kan je 
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Nieuwe hondenweide
BOECHOUT-VREMDE – In park Bisenweijke wordt er 
momenteel gewerkt aan de aanleg van een hondenweide. Elke 
hondeneigenaar is er binnenkort welkom om zijn of haar hond er 
te laten loslopen en spelen. De hondenweide in park Bisenweijke 
is centraal gelegen en heeft voldoende schaduwplekken. Er wordt 
gezorgd voor een goede omheining, een WASI voor wateropvang 
en een reglement met enkele afspraken. De opening van deze hon-
denweide is voorzien in de lente. Ook in Boechout wordt gewerkt 
aan de aanleg van een hondenweide in Groot Capenberg.       FM

Nutswerken
BOECHOUT – In de Janssenlei en de George Van Raemdoncklaan 
zijn nutswerken gestart. Voor de bouwvakantie moet het werk af 
zijn. In het najaar worden beide straten volledig vernieuwd.    FM

Borsbeek: Ons dorp naast de stad   
Johan Mortelmans
Johan Mortelmans verzamelt in zijn kijk- en leesboek Borsbeek: 
Ons dorp naast de stad het uitgebreide heemkundige archief van 
zijn vader Stan Mortelmans. Heemkundige weetjes over de straat-
namen, de gebouwen, het verenigingsleven, het onderwijs, de 
processies, de lichtstoet en bijzondere dorpsfiguren van Borsbeek 
passeren de revue.

Het boek kost 25 euro en bestel je door storting op rekening-
nummer BE66 9795 8852 2243 van het DocC Borsbeek met de 
vermelding BOEK STAN MORTELMANS.

Den Alf heropent
KONTICH – Het buurthuis Den Alf aan de Holle Weg heeft de 
deuren heropend. De buurt kan er opnieuw terecht voor een leuk 
gesprek bij een kop koffie of thee en eventueel andere dranken. Er 
worden diverse activiteiten gepland, zoals georganiseerde wande-
lingen, Nederlandse les, kook- en naailessen.      FM

Paasrevue
ANTWERPEN – Corona trof de voorbije maanden vele initiatie-
ven 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 moes-
ten alle schouwburgen de deuren sluiten. Je zou voor minder de 
moed laten zakken. Producent Dirk Van Vooren meldt ons nu dat 
de voorstelling 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

De residentie Goodlife Borsbeek ligt in de dorpskern 
van Borsbeek en voldoet aan alle hedendaagse comfort: 
drempelluw, brede deuren, antislipvloer, handgrepen… 
Ben jij een zelfstandige 65-plusser die privacy, 
comfort, veiligheid en gezelligheid zoekt?
 Dan is de residentie Goodlife Borsbeek 
op jouw maat gebouwd. 
Ook wie nog geen 65 is, 
maar graag zorg nabij 
heeft is welkom.

COMFORT ÉN VEILIGHEID 
IN EEN ERKENDE 
ASSISTENTIEWONING

Goodlife Borsbeek
Schanslaan 51, 2150 Borsbeek

Maak een 
afspraak met één

van de woonassistenten

Sara Goolenaers - Lien Lemmens 
Suzanne Nauwelaers

Zorgmakelaar.goodlifeborsbeek@cm.be



Het beheer van de residenties 
gebeurt door vzw Zorgbeheer ism CM.
Informatie over andere residenties: 
www.zorgbeheer.vlaanderen
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Kostprijs

Je betaalt een woonvergoeding vanaf 
39,38 euro per dag.

Inbegrepen in dagprijs:

• brandverzekering gebouw en inboedel
• kleine klusjes
• afvalbeheer
• oproepsysteem met interventie door 

  verpleegkundigen - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
• gebruik en onderhoud van de   

  gemeenschappelijke ruimten en tuin
• deelname aan activiteiten
• begeleiding en ondersteuning van de

  CM-woonassistent

Er is geen meerprijs voor koppels 
en er is vrije keuze van ziekenfonds.

Maak een 
afspraak met één

van de woonassistenten

Sara Goolenaers - Lien Lemmens 
Suzanne Nauwelaers

Zorgmakelaar.goodlifeborsbeek@cm.be



Een kijkje 
nemen?

ONDERSTEUNING VAN 
DE CM-WOONASSISTENT
IS INBEGREPEN.

CM-WOONASSISTENT 
ALS VERTROUWENS-
PERSOON

Als bewoner kun je met eender 
welk probleem terecht bij de 
woonassistent. Hij of zij is 
jouw vaste vertrouwens- en 
contactpersoon, werkt samen 
met zorg- en dienstverleners, 
is persoonlijk of telefonisch 
bereikbaar en zorgt voor 
ontmoetingsmomenten en 
activiteiten in een
huiselijke sfeer.
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  verpleegkundigen - 24 uur op 24, 7 dagen op 7
• gebruik en onderhoud van de   

  gemeenschappelijke ruimten en tuin
• deelname aan activiteiten
• begeleiding en ondersteuning van de

  CM-woonassistent

Er is geen meerprijs voor koppels 
en er is vrije keuze van ziekenfonds.

Maak een 
afspraak met één

van de woonassistenten

Sara Goolenaers - Lien Lemmens 
Suzanne Nauwelaers

Zorgmakelaar.goodlifeborsbeek@cm.be



Een kijkje 
nemen?

ONDERSTEUNING VAN 
DE CM-WOONASSISTENT
IS INBEGREPEN.

CM-WOONASSISTENT 
ALS VERTROUWENS-
PERSOON

Als bewoner kun je met eender 
welk probleem terecht bij de 
woonassistent. Hij of zij is 
jouw vaste vertrouwens- en 
contactpersoon, werkt samen 
met zorg- en dienstverleners, 
is persoonlijk of telefonisch 
bereikbaar en zorgt voor 
ontmoetingsmomenten en 
activiteiten in een
huiselijke sfeer.

RESIDENTIE

OPEN DEUR
op zaterdag 26 maart 
van 10 tot 16 uur 
Welkom!

BOEKENTIP!
‘Het eiland van Arturo’ van Elsa Morante 

In een oude villa op het Italiaanse eiland Procida 
woont een jongen met zijn vader. Arturo gaat niet 
naar school en brengt zijn dagen door in de wilde, 
weelderige natuur van het eiland. ‘s Avonds leest 
hij boeken over grote ontdekkingsreizen en het 
mysterieuze Oosten uit de bibliotheek van zijn vader. Die is zijn grote 
voorbeeld: groot, blond, onverschrokken - zoals de helden uit Arturo’s 
boeken, die geheel hun eigen weg gaan. (Prijs: 24,99 euro)

Lezers van het Periodiekske krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

mysterieuze Oosten uit de bibliotheek van zijn vader. Die is zijn grote 
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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

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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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
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10 11
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www.puzzelpro.nl©
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Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

Sanitaire installaties - badkamers - vernieuwing van toiletten - centrale verwarming -
individuele gasconvectors - boilers - riolering en afvoersystemen - ook kleine herstellingen

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Geen haast!

Er komen heel wat regelingen en beslissingen 
kijken bij een overlijden. Iedereen is druk in de 
weer en in je hoofd malen non-stop gedachten 
en herinneringen. Nochtans moet de eerste uren 
na de dood niets, maar dan ook helemaal niets.

Alle technische en administratieve handelingen 
kunnen gemakkelijk enkele uren wachten.

Hoe kan je op zo’n moment bij jezelf blijven en wie 
zijn de vertrouwde mensen die je daarbij kunnen 
helpen?

Laat ruimte ontstaan om te voelen wat je nodig 
hebt. Durf dat gewoon te doen. Zodra het 
overlijden vastgesteld is door een arts, heb je tijd 
om intiem en op jouw manier aanwezig te zijn bij 
je geliefde.

Bescherm jezelf en neem de nodige ruimte voor 
dit moment, voor jou alleen. Misschien wil je 
wel naast je overleden geliefde gaan zitten, een 
babbeltje slaan, of zijn of haar huid nog even 
aanraken. Misschien voel je de behoefte opkomen 
om te schreeuwen, te bidden, te vloeken, een 
kaarsje aan te steken, naar muziek te luisteren, 
of je beste vriend of vriendin te bellen. Wat je ook 
voelt, het mag er zijn.

Aanwezig zijn bij iemand die overleden is, verhoogt 
je fijngevoeligheid. Je kiest op een natuurlijke 
manier voor echtheid en kwaliteit. Dat helpt!

Onmiddellijk na een overlijden is er tijd voor 
intimiteit. Gun jezelf dat moment.

(Tjeu Leenders – “Ruimte tussen dood en uitvaart”)

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Op bezoek bij de Strooplekker
Borgloon, een gezellig stadje in het glooiende Haspengouw, was ooit een versterkte stad vanwaar de graven van Loon regeerden 
over hun graafschap. Kunst, erfgoed en landschap zijn de drie basisingrediënten. En dat het kan zonder fiets wil ik hier bewijzen 

in meer dan een dagje uit.

Verken eerst de stad zelf met de ‘Spijker-
wandeling’, ook genoemd ‘In de voetsporen 
van de graven van Loon’ (ongeveer 5 km). 
Ze voert je naar de mooiste plekjes van het 
gravenstadje. Een zeer grondige brochure 
met bijkomende achtergrondinformatie 
is verkrijgbaar bij de toeristische dienst (3 
euro). Je volgt gewoon de klinknagels op de 

stoep. De route start bij het stadhuis. Op 
het binnenpleintje van het Kanunnikenhuis 
staat het standbeeld van de ‘Strooplekker’, 
de bijnaam voor de Lonenaren en symbool 
van een rijk Loons verleden door zijn vorm: 
een appelhoofd, een perenlichaam en een 
strooppot als hoed. Ga zeker de Sint-Odulp-
huskerk binnen, een ingrijpende restauratie 

laat je nog meer genieten van het rijkelijke, 
kerkelijke patrimonium met onder meer een 
reliekschrijn van Sint-Odilia en de stoel van 
Sint-Lutgardis. Die stoel is waarschijnlijk 
het oudste zitmeubel van België, afkomstig 
uit een benedictessenabdij en een voorwerp 
van verering om een voorspoedige zwan-
gerschap af te smeken. Bij de kerk bevindt 

1
2
7
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berchem
Pieter Verbertstraat 24 bus 5, Instapklaar 2-slpk 
appartement in Berchem! 
EPC: 267kWh/m² VP: €229.000

te
koop

Ringlaan 72, Lichtrijk appartement met zuidterras 
en 2 slpks 
EPC: 230kWh/m² VP: €249.000

wilrijk

te
koop

mortsel
Edmond Thieffrylaan 54A, Ruim 2 slaapkamer 
appartement met terras op toplocatie! 
EPC: 52kWh/m² HP: €850

antwerpen
VII-de-Olympiadelaan 30, Ruim en verzorgd 
appartement te Antwerpen! 
EPC: 121kWh/m² HP: €775

boechout
Kapelleveldstraat 61 bus 5, Een rustig gelegen 
2-slaapkamer app. met bijhorende garage
EPC: 231kWh/m² HP: €780

mortsel
Statielei 60, Commercieel gelegen 
opbrengsteigendom op de Statielei 
EPC: 379kWh/m² VP: €495.000

te
koop

te
huur

te
huur

edegem
Strijdersstraat 43 2L, Instapklaar ruim 
appartement op topligging te Edegem!  
EPC: 107kWh/m² HP: €1.190

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

mortsel
Antwerpsestraat 205 bus 3.3, Nieuwbouwappar-
tement met 1 slk in Mortsel! 
VP: €196.000

te
koop

lint
Papendonk 5, Prachtige woning op een 
toplocatie in Lint! 
EPC: 158kWh/m² VP: €549.000

te
koop

verkocht!

bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

kontich
Koningin Astridlaan 115 bus 0101, Zonnig 
hoekappartement met 3slk in nieuwe residentie! 
E-peil: 28kWh/m² VP: €299.000

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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zich de Burchtheuvel, zo’n 118 m boven de 
zeespiegel en met een prachtig uitzicht op 
Zuid-Haspengouw. De wandeling voert je 
verder naar het Stationsplein. Sinds de aan-
leg van de spoorlijn Sint-Truiden - Borgloon 
- Tongeren (1879) kende de stationsbuurt 
een grote economische bloei, want dankzij 
de spoorlijn konden de fruit– en fruitver-
werkingsbedrijven hun producten vlugger 
en goedkoper verkopen. Niet minder dan 
vier groothandelaars in fruit en drie stroop-
fabrieken waren hier in de buurt gevestigd. 
De spoorlijn werd in 1957 afgeschaft en is 
nu deels recreatief fiets- en wandelpad.

Borgloon was de bakermat van de stroop. 
Wil je alles over de stroopgeschiedenis te 
weten komen? Dan ben je hier op het Sta-
tionsplein in het fruitbelevingscentrum in de 
Stroopfabriek op het juiste adres. De oud-
ste stoomstroopfabriek van Borgloon is een 
van de laatste restanten van de industriële 
verwerking van fruit tot stroop. Het verhaal 
van de fabriek begint in 1879, wanneer de 
familie Wynants de stroopfabriek opricht. In 
die jaren evolueert het stroopstoken immers 
van een huisnijverheid naar een industriële 
activiteit. In de eerste helft van de 20ste eeuw 
groeit Borgloon dan ook uit tot het middel-
punt van de stroopfabricatie. Vanaf de jaren 
’60 krijgt men het moeilijker en moeilijker. 
De opkomst van onder meer ontbijtgranen 
en choco geeft de doodsteek. In 2005 koopt 
de stad de gebouwen op om verder verval 
te voorkomen en in 2007 wordt de Loon-
se stroopfabriek de trotse winnaar van het 
Canvasprogramma ‘Monumentenstrijd’. 
Na een intense periode van ingrijpende 
werken en restauratie openden in 2019 de 
gerestaureerde stroopfabriek en het fruitbe-
levingscentrum.

Maak kennis met de oude persen en 
kookketels en bewonder de demonstratie 
stroopstoken. In het belevingscentrum leer 
je alles over het Haspengouwse fruit. Vei-
linghuis BelOrta, dat een site in Borgloon 
heeft, zorgt hier mee voor de invulling. Doe 
mee aan een virtuele veiling, maak je eigen 
strooppotjesetiket, snoei interactief een fruit-
boom of teken een nieuwe appelsoort uit. 
Aan de hand van leerrijke belevingsmodules 
volg je in je eigen tempo de weg die een 
stuk lekker Loons fruit aflegt. Er is ook een 
zeer geschikt parcours voor kinderen. De 
ter plaatse gemaakte stroop en stroopwafels 
vind je in het aanpalende winkeltje. In betere 
tijden kan je ook opnieuw genieten in bistro 
‘De Smaakfabriek’, op de benedenverdieping 
van het museum. Handig meegenomen is 
dat de stroopfabriek het nieuwe toeristische 

onthaal van Borgloon herbergt en het Sta-
tionsplein is een ideale parkeerplaats als je 
naar de stad of het museum wil, of als je een 
natuurwandeling wil maken.

Tonnen fruit vinden de weg naar BelOrta 
Borgloon. Met ongeveer 150 werknemers 
is het  een van de voornaamste werkgevers 
in Zuid-Haspengouw. De veiling heeft een 
reputatie opgebouwd als belangrijkste coö-
peratieve verkooporganisatie voor fruit dat 
komt van een 1000-tal kwalitatief hoog-
staande beroepstelers in de regio. BelOrta 

Borgloon is marktleider in de verkoop van 
aardbeien en een breed assortiment zo-
merfruit (frambozen, kersen en bessen). 
Gedurende de wintermaanden verhan-
delen ze ongeveer 120.000 ton appels en 
peren. Het kwaliteitslabel staat garant voor 
kwaliteitsfruit dankzij strenge normen: de 
draaischijf van de fruithandel in België. In 
2022 zijn er weer mogelijkheden tot be-
zoek met gids in de vestiging van BelOrta, 
zowel voor individuele bezoekers als voor 
groepen. Het is nog wel een beetje onder 
voorbehoud wegens de onzekere toestand, 
maar normaal zou men beginnen in april 
2022. Alle verplichte inschrijvingen gaan via 
de toeristische dienst.

Landschapswandelingen zijn er in over-
vloed. In het spoor van het fruit, via heuvels 
en boomgaarden, Grootloon … De toeristi-
sche dienst helpt je met plezier aan handige 
brochures voor je wandelingen. Enkele ver-
trekken zelfs in het centrum van Borgloon. 
Alle wandelingen zijn zeer goed aangegeven 

en de meeste zijn circulair. Wij deden de 
wandeling rond de abdij Mariënlof die je 
gemakkelijk bereikt via een instaproute naast 
de parking Stationsplein, door de vallei van 
de Kleine Herk, door weidelandschappen 
en hoogstamboomgaarden. Doe je tegoed 
aan de panoramische uitzichten over de abdij 
en een der zeven spraakmakende kunstwer-
ken van PIT (kunst in de open ruimte van 
Borgloon). Aeneas Wilder (UK) bouwde een 
ronde constructie met een prachtig uitzicht 
van 360°, afgewerkt met verticale houten 
latjes die de naam ‘Untitled #158’ draagt. 
Het bekendste PIT-kunstwerk is ‘Reading 
Between the Lines’, de doorkijkkerk van 
een Belgisch architectenduo dat twee jaar 
geleden beroemd werd tijdens ‘Vive la Vie’ 
toen Karl Vannieuwkerke en soprane Astrid 
Stockman er neerstreken. De Britse krant 
‘The Guardian’ riep deze omgeving trouwens 
uit tot een van de mooiste plekjes van België, 
alleen te voet of met de fiets te bereiken. Het 
architectenduo staat ook in voor een mo-
derne constructie in de Sint-Odulphuskerk, 
genaamd HALO.

Van wandelen krijg je dorst. Waarom niet 
eens Loonse wijnen proeven? Er is niets 
wat de waarde van de bodem meer tot zijn 
recht doet komen dan een glas goede wijn. 
De vruchtbare Haspengouwse hellingen zijn 
ideaal voor de betere wijnen van het Noor-
den. Tussen de 12de en 15de eeuw was er al 
sprake van wijnbouw in Borgloon. Nu telt 
de streek een achttal erkende wijndomeinen. 
We lieten ons oog vallen op domein ‘Clos les 
Ramiers’. Dat werd opgestart in 2012 en ligt 
in het pittoreske dorpje Gotem, tussen de 
peren- en kersenbomen. Fruitteelster Carole 
Vandionant beschikt vandaag over een op-
pervlakte van 3 hectare en heeft een tiental 
verschillende cépages (druivenrassen). De 
witte Chardonnay en de beide rosésoorten 
(Spinelle en Saphir) konden ons zeer beko-
ren. Op aanvraag worden er rondleidingen 
met degustatie aangeboden.

www.closlesramiers.be

Borgloon, net geen uurtje van Antwerpen 
verwijderd, is zeker de moeite waard. Een 
parel met PIT …

www.visitborgloon.be

• Tekst en foto’s: A. Charrin

Alle teksten, gepubliceerd in het Perio- 
diekske, kan je ook lezen op de website
allkindsofeverything.be.
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AANDACHT,  AANDACHT,  RENNERS  IN  AANTOCHT !

Deze volkse komedie van Leo Rozenstraten 
spelen de Toneelgezellen vzw voor u in zaal 
Den Wolschaerder, Liersesteenweg 314 
te Mortsel.

Vertoningen op donderdag 24 mrt (20u), 
vrijdag 25 mrt (20u), zaterdag 26 mrt 
(20u) en zondag 27 mrt (15u).  

Inkom: € 12 
Reserveren: tel. Wijckmans 03 455 17 26

of reservatietoneelgezellen@gmail.com 
of www.toneelgezellen.tk 

Er is een overdekte parking voor fietsen en de zaal is vlot bereikbaar 
met bus 90 en tram 15: Halte Savelkoul.

Vier eenzame mensen treffen elkaar op een kermiskoers. Albert 
voelt zich, als seingever, een heel belangrijk persoon op “zijn” kruis-
punt. Hij wil dat uitstralen in gesprekken met enkele geïnteresseerde 
toeschouwers van de koers.

Wij garanderen jullie een aangename en plezierige toneelavond of 
-middag. Wees welkom!

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

Volg ons op Facebook plantencentrum_mampay 18.000 m2 plantencenter

75
JAAR

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

Planten koop je 
bij mensen 

met ervaring!
Tuinplanten, hagen ,sierheesters, kruiden, 

vaste planten en bomen  verkrijgbaar in 
wellicht het grootste plantencenter uit de streek!

Elke eerste woensdag van de maand 

10-12u, eggestraat 27 Mortsel

Zin in een babbel? Nood aan gebed? Een luisterend oor?

Initiatief van de evangelische kerken van Mortsel 

PRAATCAFE

GRATIS  KOFFIE EN THEE

Twee jaar coronacrisis weegt zwaar voor vele mensen. 
Daarom openen de evangelische kerken elke eerste 
woensdag van de maand van 10u tot 12u een praatcafé. 
Bij een (gratis) kopje koffie of thee is er tijd voor een 
babbel, of voor wie dat graag wil, voor gebed. 
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B e r e i d i n g s w i j z e

1. Zet je oven aan. Smeer je bakblik in met boter en strooi er een beetje bloem 
over. Doe je dat niet? Dan komt je biscuit straks niet goed uit de vorm.

TIP - Als je het ziet zitten, klop je biscuit dan boven een kom met heet 
water (au bain-marie). Door de warmte stollen de eieren al een beetje 
en wordt je beslag steviger. Opgepast, het water mag je beslagkom niet 
raken. Dan wordt je beslag te warm en krijg je een omelet! Beslag op 37 
°C is ideaal.

2. Klop de eieren met hoge snelheid tot ze schuimig worden en lichter van 

kleur. Voeg de suiker in kleine hoeveelheden toe. De eieren moeten de suiker 
goed kunnen opnemen en het mengsel moet luchtig blijven. Dat gaat niet als 
je alle suiker tegelijk toevoegt.

3. Als de eieren de suiker goed hebben opgenomen en het beslag iets dikker 
is geworden, stop je met mixen. Zeef de bloem boven het beslag en spatel die 
er rustig door. Doe je dat te bruusk? Dan haal je de lucht weer uit het beslag 
en dat is niet de bedoeling, want hoe luchtiger je beslag, hoe luchtiger straks 
je biscuit.

4. Zodra je de bloem goed hebt verdeeld, doe je het beslag in de bakvorm en zet 
je die in de oven. Bak de biscuit ongeveer 25 minuten. Elke oven is verschillend, 
misschien duurt het in jouw oven iets langer of net korter. 

5. Terwijl je biscuit in de oven staat, klop je de slagroom met de poedersuiker. 
Pas op dat je niet te lang klopt, want dan krijg je boter. Zet de slagroom tot 
gebruik in de koelkast.

6. Controleer of je biscuit gaar is door er in het midden met een satéprikker in 
te prikken. Komt die er schoon uit? Dan is je biscuit gaar. Haal hem uit de vorm 
en laat afkoelen op een rooster.

7. Snij de afgekoelde biscuit doormidden, zodat je twee lagen krijgt. Breng een 
laagje slagroom aan op de onderste helft. Hier kan je ook al fruit toevoegen.

8. Leg de bovenste laag erbovenop en breng ook daarop een laagje slagroom 
aan. Verdeel je fruit mooi over je taart en werk af met abrikozengelei of strooi 
er nog wat poedersuiker over.

Uit deze biscuit haal je 8 tot 10 stukken. Een extra toefje slagroom smaakt 
altijd.

Veel bakplezier!

• Marianne Bakt -      MarianneBakt

W at  h e b  j e  n o d i g ?

Oven voorverwarmen op 190 °C (hete lucht 180 °C)
Rond bakblik (springvorm), doorsnede van 24 cm

Beslagkom, mixer, zeef, spatel
Eventueel pannetje met bodempje water 

om je biscuit au bain-marie te bereiden

I n g r e d i ë n t e n

200 g eieren (4 eieren van gemiddelde grootte M)
100 g kristalsuiker

100 g Zeeuwse of patisseriebloem
500 ml slagroom met een hoog vetgehalte 35–40%, 

of een plantaardig alternatief
50 gram poedersuiker

Fruit: aardbeien, frambozen, bananen, druiven, 
bessen in verschillende kleuren, kiwi … wat jij 

lekker vindt

E x t r a
1 lepel gesmolten boter om je vorm in te vetten

Beetje bloem om over de ingevette vorm te strooien
Eventueel abrikozengelei om je fruit af te werken

m a r i a n n e  b a k t

Biscuittaart met slagroom en fruit
Een luchtige biscuittaart met fruit gaat er altijd 
in. Zelfgebakken is zo’n taart het allerlekkerste. 
Ben je niet zo’n keukenprins(es)? Volg stap voor 
stap het recept en ook jij trakteert je familie en 
vrienden binnenkort op dit overheerlijke gebak.



1918

m a r i a n n e  b a k t

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

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

Scan onze QR-code 

en bekijk onze acties! 

ASBL TRAKTEERT 
OP WAANZINNIGE 

LENTEACTIES!

We gaan een lente en zomer tegemoet om nooit te vergeten! Maak het uzelf bijgevolg zo 

comfortabel mogelijk, binnen én buiten. Daarom trakteren we bij ASBL van 21 februari 

t.e.m. 31 maart op uitzonderlijke lenteacties!

PERGOLA SO!

SCREENS

LUIFELS

RAMEN, DEUREN, POORTEN 
EN ROLLUIKEN

Tot  € 2.250 KORTING  bij aankoop van 

4 x SolFix of 4 gratis drukknoppen of   

 GRATIS  automatische motor!*

Tot  10% KORTING!  *

GRATIS  obstakeldetectie of  GRATIS  hand- of 

wandzender!*

GRATIS  Somfy io motor of  GRATIS  

ledverlichting!*

*Alle acties zijn geldig van 21/02/22 t.e.m. 31/03/22 en zijn 
niet cumuleerbaar met andere acties. Actievoorwaarden 

verkrijgbaar in één van de showrooms.

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Maart_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_Maart_2022_200x264_DEF.indd   1 9/02/2022   09:549/02/2022   09:54



204

DE GOEDKOOPSTE BOUWHANDEL VAN DE STREEK!
STATIONSSTRAAT 163 - 2570 DUFFEL 

TEL. 015 31 12 19 - FAX 015 31 86 40 - e-mail: info@ddd.be - website: www.ddd.be
OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG: 7.00-18.00 UUR, ZATERDAG: 8.00-16.00 UUR

Zon- en feestdagen gesloten

VRIJDAG 20 • ZATERDAG  21 • ZONDAG  22 EN MAANDAG 23 FEBRUARI 2015
OPEN DEURDAGEN

MASSALE TEGELVERKOOP
van 8 tot 17u van 12 tot 17u van 7 tot 18u

GRATIS HAMBURGER

(zaterdagnamiddag en zondagnamiddag)

& DRANKJES

ALLES 
VOOR UW OPRIT:

KLINKERS
PALISSADES

BOORDSTENEN
enz…

BEZOEK ONS
KLINKERPARK !• eigen 

professionele 

plaatsingsdienst

• gratis 

offerte

SUPER
PRIJZEN!

PROMO KLINKERS 15/15/5 cm

4 kleuren 10,85 e/m2 incl. btw

vanaf 50m2 geleverd

van 7 tot 18u

DUFFEL nabij ‘t station

Vernieuwd toonpark!

RIJNZAND 40kg

1,50 e/stuk
afgeh., incl. btw

Periodiek3OK.indd   4 05/02/15   11:09

99

ZATERDAG- & ZONDAG-

NAMIDDAG VOORZIEN WIJ 

FRIETJES

ALLES VOOR 

OPRIT & TERRAS

VRIJDAG 11 • ZATERDAG 12 • ZONDAG 13 EN MAANDAG 14 MAART 2022

RIJNZAND 25kg
1,65 €/stuk

afgeh., incl. btw

BEZOEK ONS 
VERNIEUWD TOONPARK:

KLINKERS, TEGELS, 
TUINHUIZEN, ENZ ...

OPRIT
TERRAS

NIEUW: TUINHUIZENNIEUW: TUINHUIZEN

NIEUW: TUINHUIZEN OP MAATNIEUW: TUINHUIZEN OP MAAT

ALLES 
VOOR UW OPRIT:

KLINKERS
TEGELS

BOORDSTENEN
enz ...

• eigen  

professionele  

plaatsingsdienst

• gratis  
offerte
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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

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

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

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

# g e l u k k i g v e r b o n d e n  # m e n s e n z i j n m e e r

Steun ons
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Goede vooruitzichten
De lente start binnenkort officieel. Het weer verbetert, meer licht en zon in zicht, daar hopen we alleszins op.  

Laat het voorjaar maar komen!

Plannen maken

Voor de ene betekent dit nog snel een reis 
boeken voor de paasvakantie, eventueel nog 
een late skireis, of een lentereis naar een 
zonnige bestemming. De andere blijft liever 
thuis en brengt in april versiering aan in 
huis, zodat hij volledig in de paassfeer zit. 
Mijn zus is daarin een kei.

Vastentijd

In een normaal jaar vieren we in de krokus-
vakantie eerst nog voluit carnaval, waarna 
de vastentijd begint. Voor degenen die 
Pasen vieren vanuit het katholieke geloof 
start de veertigdagentijd met Aswoensdag, 
waarop wie dan naar de kerk gaat een as-
kruisje krijgt op het voorhoofd. Sommige 
mensen eten op die dag pruimentaart, zoals 
je pannenkoeken eet met Maria-Lichtmis, 
of appelbollen en worstenbrood op Ver-

loren Maandag. De vastenperiode is niet 
te verwarren met de tournée minerale van 
februari, die alleen op het gedeelte ‘alcohol’ 
van toepassing is. Nee, deze veertig dagen 
nodigen ons uit tot bezinning en soberheid. 
Met Stille Zaterdag eindigt de vasten, zodat 
we de volgende dag Pasen kunnen vieren 
met alles erop en eraan, maar vooral met 
veel chocolade-eitjes. Daar zitten de paas-
haas of de klokken van Rome voor iets 
tussen natuurlijk!

Communie- of lentefeest

Na Pasen start traditioneel de tijd van de 
communie- of lentefeesten. De voorbije 
twee jaar werd deze planning serieus over-
hoopgegooid door corona. Hopelijk kunnen 
die familiefeesten dit jaar weer op een nor-
male manier doorgaan. Tenslotte werken de 
communicanten er een heel jaar naartoe. 
Wat is communie op zich? Zoals in meer-

dere culturen wijst de communie op een 
soort overgangsritueel waarbij je zelf de 
bewuste keuze maakt om verder deel uit te 
maken van een religieuze gemeenschap. In 
het joodse geloof spreken we over de ‘Bar 
Mitswa’ waarbij het meisje of de jongen in 
kwestie verantwoordelijk en als volwassen 
beschouwd wordt op religieus gebied. Het 
betekent bovendien het loslaten van het 
kind-zijn en de overstap maken naar een 
volgende levensfase van adolescent of vol-
wassene. Hier behelst dit o.a. het afscheid 
van de lagere school, het afwerken van je 
basisopleiding van lezen, schrijven, reke-
nen en andere vakken. Na de grote vakantie 
wenkt de ‘grote school’. Op zich vind ik 
het wel leuk om te zien hoe deze kinderen 
uiterlijk evolueren van kind naar tiener. 
Soms zitten ze al volop in hun groei, in hun 
scheut zoals we zeggen. Daardoor kloppen 
de verhoudingen van lichaamsonderdelen 
zoals bijvoorbeeld armen of benen niet vol-
ledig op deze leeftijd. Maar ook dat hoort 
erbij, de groeipijnen, letterlijk en figuurlijk.

Aftellen

Met al deze keuzemogelijkheden hebben 
we toch wel wat om naar uit te kijken. De 
lente, vakantie, Pasen, communiefeesten … 
de voorbode van licht, zon, groei op alle 
gebied en uitzien naar nieuwe zaken. Wat 
je ook doet, leef met al je zintuigen open en 
laat de nieuwe indrukken op je afkomen. Na 
de korte, donkere dagen van de winter is het 
opnieuw tijd om af te tellen naar langere, 
lichte dagen. Voor je het weet, is het zover, 
want de tijd gaat snel, dus geniet ervan!

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

• Kristel Van Doorslaer – stresscoach
www.activational.be 
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Interesse? 
www.midden.be

of 03 375 30 88

MIDDEN,
de buurt waar 
iedereen zich thuisvoelt

• Centrumlocatie in het gezellige Boechout
• Groene parkomgeving, autoluwe aanleg
• Innovatieve duurzame technieken, BEN-normen (E20)
• Vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffing
• Zeer sterke energieprestatie, groot wooncomfort

NU TE KOOP
Luxueuze parkappartementen &
parkwoningen met zuidtuin

De beelden in deze advertentie zijn louter illustratief en niet bindend. GANDS en TRIPLE LIVING kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze advertentie. Verantwoordelijke uitgever: Kristof Schellekens.

Untitled-2   1Untitled-2   1 25/02/2022   14:3025/02/2022   14:30
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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
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VOORUITZICHT BOUWT

EKSTERLAER PARKAPPARTEMENTEN

Gezellig, groen, grandioos
 Comfortabele, zeer lichte 

appartementen en penthouses

 Prachtige ligging in landschapspark 
met waterpartij

 Uitstekende bereikbaarheid in 
het bruisende Deurne-Zuid

 Aangename leefterrassen, 
afwerking op maat

MAAK EEN AFSPRAAK OP
www.eksterlaer-appartementen.be 

of bel 03/260 95 60

Voor meer info: 

MORTSEL-DORP CONCERTEN
www.mortse ldorpconcerten.be

VVK  11 euro  op  BE36 7380 3925 2181 van Mortsel-Dorp Concerten
of bij Wilfried en Denise De Cleyn-Buntincx op 03 449 06 13

(Kassa 13 euro indien coronagewijs nog plaatsen beschikbaar)

Zondag 20 maart 2022 - 15 uur 

Sint-Benedictuskerk, Mortsel
Ensemble SAHF4
 S Sopraan: Danny Van Hoof
 A Altviool: Wim De Cock
 H Harp: Karen Peeters
 F Fluit: Vera Van Eyndhoven    
 4

Zaterdag 23 april 2022 – 20 uur
Vocaal ensemble Just for Fun
 o.l.v. Johan De Lombaert

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

ORGELMAKER 
DE MUNCK - CLAESSENS

Orgels en historische 
klavierinstrumenten

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas
 

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?
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

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

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

Natuur beschermd
KONTICH-WILRIJK-AARTSELAAR - Het gemeentelijk 
ruimtelijk 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 land-
bouw, 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 overstromingen.        FM

Heraanleg kruispunt
KONTICH – Nog tot het einde van de maand maart voert 
het Agentschap Wegen en Verkeer aanpassingswerken uit 
aan het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan (N173) met de 
Villermontstraat. Met de aanleg van nieuwe sorteerstroken, een 
veilige fiets- en voetgangersoversteek en de plaatsing van verkeers-
lichten wordt het kruispunt veiliger en vlotter ingericht. Ook de 
bushaltes aan beide zijden van de Prins Boudewijnlaan worden 
verhoogd en daardoor toegankelijker.       FM

Nieuw parkeerbeleid
MORTSEL – Het tarief van de parking onder het Stadsplein 
gaat omlaag, maar in enkele straten (Grotenhof, een gedeelte van 
de Krijgsbaan en de Lodewijk Dosfellei) moet betaald worden. 
Zo hoopt het stadsbestuur de langparkeerders aan te moedigen 
om gebruik te maken van de parking onder het Stadsplein. Een 
dagticket wordt nu 5 euro (in plaats van 15). Het uurtarief wordt 
1,80 euro per uur voor de eerste twee uren. Ook op de parking 
van zwembad Den Bessem kan je niet langer vrij parkeren.    FM

Nieuw deelnetwerk voor  
elektrische fietsen
EDEGEM – Vanaf deze zomer kunnen de inwoners van Edegem 
gebruikmaken van een nieuw deelfietsennetwerk. De elektrische 
fietsen maken deel uit van het deelsysteem van Vervoerregio 
Antwerpen. Er zijn twee hubs voorzien voor in totaal 23 elektrische 
fietsen aan het Gemeenteplein en het UZA. Ondertussen wordt er 
voortgewerkt om in de nabije toekomst 36 extra fietsen op zes extra 
locaties aan te bieden: op twee plekken op de Prins Boudewijnlaan, 
het Omer van Ommerenplein, het Sint-Goriksplein, het Kerkplein 
en het Grijpegemplein. Hoe werkt het systeem? Een rit kost 3 euro 
voor 30 minuten. Je kan ook een lidmaatschap voor een maand 
aanvragen en dan krijg je 40 trips voor 72 euro. Een jaarabonne-
ment kost 600 euro en dan heb je recht op 400 trips. Reserveren of 
ontgrendelen van de elektrische deelfiets doe je via een applicatie 
op de smartphone.         FM

Elektromic Sergeysels Kapelstraat 23, 2540 Hove

03 455 76 16 www.elektromic.be

Zondag 
27 maart

open 11u tot 17uwaardebon: 10% op cookware,
Miele en Jura accessoires, en op
tal van geselecteerde producten.
waardebon geldig 26 en 27 maart
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VIND JE HET ELDERS GOEDKOPER? LAAT HET ONS 
WETEN, WIJ PASSEN ONZE PRIJZEN AAN.
*ENKEL GELDIG IN DE WINKEL

PIETER REYPENSLEI 7
2640 MORTSEL

+32 3 422 64 03
INFO@TOYVS.COM     

OPENINGSUREN
MA-DO 10.00-18.30

VRIJ 10.00-12.30
ZON 11.00-18.00#ONDERSTEUNLOKALEWINKELS

WWW.TOYVS.COM

Bewaar dit 
nummer

Gratis levering in straal van 2km

T + 32 (03) 281 08 08       [       info@sorenco.be       [       www.sorenco.be       [       

• 45 jaar ervaring
• Familiale en persoonlijke aanpak
• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
• Professioneel team met kennis van zaken
• Ruim netwerk, passie voor vastgoed

ONZE TROEVEN

sorenco
R E A L E S TAT E

UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?

in

T + 32 (0)3 281 08 08          info@sorenco.be          www.sorenco.be
Antwerpen - Berchem - Schilde - Brussel - Knokke

Adv_Soreco_Lijfrente_Aug_1/2.indd   1 19/08/2021   09:23
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Antwerpen  -  Berchem  -  Schilde  -  Brussel  -  Knokke

REAL ESTATE

UW EIGENDOM OP 
LIJFRENTE VERKOPEN?

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

Sorenco wil u fi nancieel comfort bieden door een aanvulling op uw pensioen 

en kan u een oplossing bieden voor uw successieplanning.

   Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons!

ONZE TROEVEN

• 45 jaar ervaring

• Familiale en persoonlijke aanpak

• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop

• Professioneel team met kennis van zaken

• Ruim netwerk, passie voor vastgoed

• 45 jaar ervaring
• Familiale en persoonlijke aanpak
• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
• Professioneel team met kennis van zaken
• Ruim netwerk, passie voor vastgoed

ONZE TROEVEN

sorenco
R E A L E S TAT E

UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?

in

T + 32 (0)3 281 08 08          info@sorenco.be          www.sorenco.be
Antwerpen - Berchem - Schilde - Brussel - Knokke

Adv_Soreco_Lijfrente_Aug_1/2.indd   1 19/08/2021   09:23



28

Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01  
Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa 

Online via https://hove.recreatex.be of aan de balie van de dienst Vrije Tijd, in de bib of het dienstencentrum

JAN DE SMET 
solo en zonder veel cinema

Donderdag 28 april 2022
20.15 uur zaal Da Capo

In de loop van zijn muzikantenbestaan heeft zanger, componist, tekst-
schrijver, muziekliefhebber en multi-instrumentalist Jan De Smet een zeer 

uitgebreide muzikale bagage verzameld. Het repertorium zelf is (soms) 
meertalig en kan ook “bindtekstgewijs” aangepast worden aan de noden, 

intereresses en wensen van het aanwezige publiek. Die interactie kan 
door middel van verzoeknummers, een vragenronde of zelfs een spora-

disch duet voor alle partijen zeer inspirerend werken !

ERIK BURKE: BLIJ VERS
vitamines voor lichaam en ziel

Donderdag 18 mei 2022
20.15 uur zaal Da Capo

Bent u blij? Het lijkt een simpele vraag en het zou mooi zijn als 
iedereen meteen ja zei... Met blije verzen van beroemde  dich- 
ters wil Erik u alvast trakteren op inspiratie. Vitamines voor 
volhouders. Want ondanks een vervelende baas, spanningen 
in huis, enge ziektes en algehele wereldellende blijft u wel 
stand houden. En dat mag met enige blijheid gevierd worden.

SNOW ON THE ROOF
‘country-southern-rock’

meerstemmige zang wordt begeleid door bas , elektrische en akoestische gitaar
met nummers van J.J. Cale, Chuck Berry, Johnny Cash, Elvis, CCR,...

donderdag 24 maart 2022

20.15 uur zaal Da Capo  (Lintsesteenweg 1A Hove)

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

10 euro in voorverkoop bij de dienst Vrije Tijd,
in de bib en het dienstencentrum
en online via https://hove.recreatex.be
12 euro aan de kassa (indien nog beschikbaar)

SNOW ON THE ROOF

Donderdag 24 maart 2022
20.15 uur zaal Da Capo

Muzikaal trio dat zijn repertorium put uit de bron van 
de moderne populaire muziek. Instrumentaal treden ze 
in de voetsporen van de pioniers van de ‘country-sou-
thern-rock’. Meerstemmige zang wordt begeleid met bas , 
elektrische en akoestische gitaar. Voor jong en oud!

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’
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Shoppingweekend
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Een organisatie van Hove Onderneemt! met de steun van Lokaal Bestuur Hove             

Hove Onderneemt hoveonderneemt

Deelnameformulieren op
hove.be/beleef-hove-2022

van 1 maart t.e.m. 27 maart 2022

KABOUTERZOEKTOCHT

Met de steun van:

Onze winkeliers verwelkomen u graag op
zaterdag én zondag in het dorpscentrum

Food & Drinks-corner

Optredens van o.a. ‘Handjes in de lucht’ (dj Stefan)

Ga in onze winkelstraat mee op zoek naar de kaboutermutsen in de étalages.

Onze kabouters zijn hun mutsen kwijt. Kan jij de 10 gele mutsen vinden bij 
de leden van onze middenstandsvereniging Hove Onderneemt?

Ga op zoek en noteer hieronder bij welke handelszaak je een gele 
kaboutermuts gevonden hebt. Veel plezier!

1)  ______________________ 6) ______________________

2)  ______________________ 7)  ______________________

3)  ______________________ 8)  ______________________

4)  ______________________ 9)  ______________________

5)  ______________________ 10) ______________________

Geef je volledig ingevulde deelnameformulier af tijdens het weekend van 
Beleef Hove op 26 of 27 maart e.k. aan de food & drinks-corner aan de kerk.

Winnaars worden persoonlijk verwittigd.  Vul daarom onderstaande gegevens duidelijk in.

Deelnameformulier
Kabouterzoektocht

1 maart t.e.m. 27 maart 2022

NAAM : ………………………………………………………. VOORNAAM : ………………………………………

ADRES : ………………………………………………………………………………………………………………………..

GEMEENTE : ……………………………………………………………… LEEFTIJD : ………………………….

TELEFOON : ………………………………………………………………………………………………………………….

E-MAIL : ………………………………………………………………………………………………………………………..

HOVE ONDERNEEMT  -  KABOUTERZOEKTOCHT

De middenstandsvereniging Hove Onderneemt organiseert van 1 maart t.e.m. 27 maart 
2022 een kabouterzoektocht in het centrum van Hove.

Ga bij de plaatselijke winkeliers en handelaars op zoek naar de 10 gele kaboutermutsen!
Deelnameformulieren zijn te verkrijgen bij de leden van Hove Onderneemt of kan men 
terugvinden op http://hove.be/beleef-hove-2022. 

Volledig ingevulde formulieren kunnen tijdens Beleef Hove op zaterdag 26 en zondag 27 
maart afgegeven worden aan de food en drinks-corner aan de kerk.

Iedere deelnemer krijgt een kleine attentie bij afgifte van een volledig ingevuld formulier.

Veel plezier!

vanaf nu t.e.m. 27 maart 2022
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Nachtstad
- Wouter Dehairs -

Met ‘Nachtstad’ won Wouter Dehairs de Hercule Poirotprijs 2021. Het is een actiethriller die eerst lijkt op vele andere, ware het niet 
dat de personages en de uitwerking het geheel zo bijzonder maken. Een flashback neemt je in zijn greep en zal je het hele boek door 

niet lossen.

De vrouw van de Brusselse minister-president 
is verdwenen. Op een fototentoonstelling in 
Bozar herkent hij haar plots op een van de 
beelden. Het is de laatste foto die van haar 
werd gemaakt, op een plek waar ze niet had 
moeten zijn. Ondertussen wordt de ruige 
privédetective Keller Brik gevraagd om een 
zaak over een verdwenen tienermeisje op te 
lossen. Hij is al met een andere zaak bezig, 
maar zijn assistente Gwen wil dit onderzoek 
overnemen. Haar personage alleen al loont 
de moeite om het boek te lezen. 
Ik citeer: ‘Als Johnny Rotten en 
Blondie een dochter hadden ge-
kregen, dan zou ze ongeveer op 
Gwen lijken.’ Gwen, die kalm 
blijft als de Dalai Lama op 
strandvakantie, en die ondanks 
haar jonge leven al vele water-
tjes heeft doorzwommen. Hun 
samenwerking is er een van 
geven en nemen, zeker nu hun 
bureau overstelpt wordt met 
twee zaken tegelijkertijd.

Het decor is Brussel, maar niet de fraaiste 
kant van de stad. ‘Nachtstad’ is een boek 
over twijfelachtige milieus. Politiek gewin 
en gezichtsverlies spelen op de achtergrond, 
kunst en decadentie, recht en onrecht, de wet 
en de interpretatie van de wet zetten je aan 
het denken. De onderzoekers zijn ook geen 
heiligen, de ene worstelt met drankzucht, de 
andere heeft een drugsverleden, en risico’s op 
herval steken de kop op. ‘Nachtstad is mijn 
derde  misdaadroman’, vertelt de auteur, die 
best blij is met de Hercule Poirotprijs, ‘ik vind 
het altijd heel moeilijk om kort en bondig op 
de vraag waar mijn boeken nu eigenlijk over 
gaan te antwoorden. Heel snel dus: mijn be-
langrijkste inspiratiebronnen zijn Ian Rankin, 

Raymond Chandler, Michael Connelly, Mic-
key Spillane en Robert B. Parker. Wat veel van 
hun boeken met elkaar verbindt is het decor, 
het feit dat ze zich afspelen in de grootstad, 
oord van verderf in de meeste ervan, een plek 
waar de personages zich proberen staande te 
houden met een been in de criminaliteit en 
het andere in de wereld van de gerechtigheid. 
Ze proberen goed te doen, maar worden soms 
door omstandigheden toch gedwongen om 
anders te handelen. Die spanning tussen 

goed en kwaad is wat mij als 
auteur boeit en die ik probeer 
te verkennen met mijn mis-
daadverhalen.’

De minnares van Brik is 
fotokunstenares. Marinova in-
trigeert. Beide figuren trekken 
elkaar aan en stoten elkaar af, 
plagen elkaar. Waar zij samen-
zijn, zweeft erotiek in het rond 
met blikken naar elkaar die erin 
slagen alle andere gedachten te 
bannen. Het verhaal gaat over 

twee zaken die op het eerste gezicht niets met 
elkaar te maken hebben. Toch begin je als 
lezer algauw te puzzelen. In veel thrillers over-
stijgen de stukjes dan het geheel, hier voeren 
ze je naar een gezonde mix van nieuwsgierig-
heid en nodigen ze je soms uit om prematuur 
je oordeel te vellen. De dialogen zijn sterk 
geschreven, ze ontluchten het verhaal of drij-
ven de spanning op, er zit humor in, en ook 
sarcasme naar zijn personages toe. Dehairs 
weet te boeien en blijft boeien, eveneens in 
de actiescènes. Die laatste zijn voor een groot 
aantal auteurs zowat het moeilijkste om neer 
te pennen, omdat je ze heel goed moet ver-
woorden en tegelijkertijd de vaart erin moet 
houden. Dehairs slaagt daarin moeiteloos, en 

aan het eind van ieder hoofdstuk vraag je je af 
wat er daarna zal gebeuren, zo hoort het. Een 
vroeger doorzopen agent en een assistente die 
in tehuizen heeft gezeten als drugsverslaafde 
zijn op zoek naar zichzelf. Eigenlijk  is dat 
het hele verhaal door het geval, al etaleren ze 
beiden een vorm van rechtvaardigheidsgevoel 
dat hen al tekende in hun vorige leven.

Om af te ronden vertel ik graag dat muziek 
de toon mee zet in deze prijswinnaar: de Sto-
nes, de Beatles, Velvet Underground en de 
Beach Boys ondersteunen heel gepast de sfeer. 
‘Nachtstad’ van Wouter Dehairs lees je best 
in bed met een borrel bij de hand.

Nachtstad - Wouter Dehairs - Uitgeverij Lan-
noo - 328 blz. - ISBN 9789401479738

b o e k e n f o y e r

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

Als lezer van het Periodiekske kan je dit 
boek bestellen bij De Boekuil met

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2021. Niet 

cumuleerbaar met andere promoties. 

de boekuil
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ONTDEK UW TOEKOMSTIG
APPARTEMENT

6% BTW*

Geniet nu tijdelijk
van gratis
vloerverwarming!

Wonen vlakbij centrum Borsbeek

>   Nieuwbouw appartementen met 1, 2 of 3 slpk

>   Toegankelijk met lift

>   Ruim(e) zonneterras(sen) of privé-tuin

>   BEN-appartementen (E30)

>   Inclusief luxe afwerking vrij te kiezen 

>   Lage gemeenschappelijke kosten

>   Vlakbij winkels 

>   Appartementen in alle prijsklassen

Meer info & verkoop:

03 355 15 15

info@cogghe.be | www.cogghe.be

* Onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

De appartementen zijn ook ideaal als investeringsvastgoed!
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Neem gerust contact op, ik help u graag 
op weg naar een perfect gebit.

Anouck
0476 / 53 80 36 
anouck@kreativdentalclinic.eu
WWW.KREATIVDENTALCLINIC.BE 

GEBITSPROBLEMEN ?
TANDHEELKUNDIG TOERISME, EEN NIEUWE TREND

Steeds meer mensen gaan in het buitenland op zoek naar de beste deal. Dit beperkt zich niet tot shoppen en toerisme, maar ook voor medische prestaties 
zij n er landen die kwalitatief zelfs beter zij n dan België.  Reizen binnen de Europese Unie is simpel en goedkope vliegtickets maken het steeds aantrekke-

lij ker. Voor tandheelkundige ingrepen geniet Boedapest in Hongarij e een uitstekende reputatie en Belgen hebben deze weg intussen ook ontdekt. 
Ik wou weten waarom patiënten met tandproblemen naar Boedapest gaan en sprak met Anouck Joukes, consulente Vlaanderen van Kreativ Dental Clinic. 

Zij  heeft mij  verteld hoe dit alles in zij n werk gaat en dat elke patiënt kan rekenen op een betaalbare behandeling van topniveau.

Gesprek met Anouck Joukes, consulente

Wie in België een ernstige ingreep aan zij n of haar gebit laat uitvoeren weet 
dat dit lang kan duren en zeer kostelij k is.  Maar wist je dat het anders kan? 
Heel anders!  Als consulente ondersteun ik patiënten die gebruik willen maken 
van “medisch toerisme” naar Kreativ Dental Clinic in Boedapest. 
De kliniek bestaat 25 jaar en werd in 2018 bekroond met de presti-
gieuze IMTJ award “Best Dental Clinic in Europe”,  een kwaliteit-
slabel van beste kennis en technologie op tandheelkundig gebied. 
Bij  ons is de kliniek nog niet zo bekend maar er passeerden intus-
sen al 75.000 patiënten uit gans Europa.

Uitstekende prij s-kwaliteitrelatie

Het grote voordeel om voor tandheelkundige ingrepen voor Kre-
ativ Dental Clinic te kiezen is naast kwaliteit ook de kostprij s.  
Patiënten spreken van belangrij ke besparingen zelfs tot 50 % in 
vergelij king met Belgische tarieven. In drie uiterst moderne kli-
nieken staat een deskundig team van hoog opgeleide tandartsen, 
kaakchirurgen en tandtechnici  al 25 jaar garant voor een  be-
handeling van topkwaliteit. Doordat alle ingrepen in eigen beheer 
worden uitgevoerd kan men zeer effi  ciënt en snel een betaalbare totaalbe-
handeling aanbieden. Schaalvergroting  komt de kostenstructuur uiteraard 
ook ten goede. 

Welke behandelingen?

Patiënten komen vooral voor implantaten, kronen, bruggen en prothesen. 
Een team van hoogopgeleide artsen met jarenlange ervaring staat ook ter 
beschikking voor meer complexe ingrepen zoals kaakbotopbouw,  sinuslift,  
wortelkanaalbehandeling en parodontale chirurgie. Ook in esthetische tand-
heelkunde  heeft de kliniek veel expertise opgebouwd.

Gratis consultatie

De eerste consultatie is vrij blij vend en volledig gratis, inclusief al het ver-
voer ter plaatse en de eerste nacht (met ontbij t) in één van de partnerhotels.
In de kliniek wordt u grondig en uitvoerig onderzocht. U krij gt een duidelij k 

behandelplan in het Nederlands met gedetailleerde prij sofferte in 
Euro. De specialist bespreekt met u het behandelplan en welke 
oplossingen mogelij k zij n. Indien gewenst kan u de behandeling 
onmiddellij k starten of u kan er thuis  rustig over nadenken en 
nadien beginnen. 

De ervaring leert dat de duurtij d van een totaalbehandeling mer-
kelij k korter is dan gebruikelij k in België. En niet onbelangrij k, na 
beëindiging krij gt elke patiënt een schriftelij ke garantie. 

Als consulente is het mij n taak om u als patiënt te informeren en 
maximaal te ontzorgen voor, tij dens en na uw bezoek aan onze 
kliniek in Boedapest. Bij  aankomst op de luchthaven wacht u een 
warm onthaal aan onze eigen balie en vanaf dan nemen wij  de or-
ganisatie volledig over. In feite kost een consultatie u niet meer 

dan de prij s van een vliegticket en dagelij ks zij n er goedkope vluchten van-
uit Brussel, Charlerloi en Eindhoven. Waarom nog langer wachten?

TIP!  Combineer uw bezoek met een citytrip aan het prachtige 
Boedapest met veel bezienswaardigheden, betaalbare restaurants 
en leuke winkels.
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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

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

KONTICH

CHARMANTE VILLA-HOEVE. Opp 
3.674 m²: 2+ leefruimtes, keuken, buiten-
keuken, tuin, terras, 5 slpks, 3 badkamers, 
polyvalente ruimtes, garage.

EPC: 617 kWh/m²
Gvg, Gmo, Vkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50             € 1 275 000

EKEREN

AANGENAME HOB MET 4 SLPKS. Opp 
283 m²: inkomhal, keuken, leefruimte, 
berging, gastentoilet, vestiaire, badkamer, 
veranda, tuin met terras, 4 slpks, droge 
kelder.
EPC: 432 kWh/m2

Gvg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 358 000

AARTSELAAR

GOED DRAAIENDE BROODJESZAAK IN 
CENTRUM AARTSELAAR. Opp 95 m²: 
etalage, aparte inkomdeur, verbruiksruimte 
met verkoopgedeelte, toilet, 2 werkplaat-
sen, 2 autostaanplaatsen, garagebox, 
kelder.
EPC: beschikbaar vanaf 3/3
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 290 000

NIEL

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

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

 03 443 66 50 € 218 000

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

HOBOKEN

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

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

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

MORTSEL

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

 03 443 66 50 € 248 500

HOBOKEN

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

EPC: 520 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 315 000

Immo Point kantoren vindt u te: 
Sint-Niklaas (nieuw) | Schilde | Wuustwezel | Zandhoven | Schoten | Merksplas | Heist-op-den-Berg | Antwerpen | Kasterlee | Brasschaat | Mortsel | Edegem | Kontich | Borgerhout | Westmalle | Schelle | Lier | Meer

Gebundelde kracht voor  
een succesvolle verkoop

DE KRACHT VAN EEN NETWERK

GRATIS SCHATTING

Neem gerust contact op, ik help u graag 
op weg naar een perfect gebit.

Anouck
0476 / 53 80 36 
anouck@kreativdentalclinic.eu
WWW.KREATIVDENTALCLINIC.BE 

GEBITSPROBLEMEN ?
TANDHEELKUNDIG TOERISME, EEN NIEUWE TREND

Steeds meer mensen gaan in het buitenland op zoek naar de beste deal. Dit beperkt zich niet tot shoppen en toerisme, maar ook voor medische prestaties 
zij n er landen die kwalitatief zelfs beter zij n dan België.  Reizen binnen de Europese Unie is simpel en goedkope vliegtickets maken het steeds aantrekke-

lij ker. Voor tandheelkundige ingrepen geniet Boedapest in Hongarij e een uitstekende reputatie en Belgen hebben deze weg intussen ook ontdekt. 
Ik wou weten waarom patiënten met tandproblemen naar Boedapest gaan en sprak met Anouck Joukes, consulente Vlaanderen van Kreativ Dental Clinic. 

Zij  heeft mij  verteld hoe dit alles in zij n werk gaat en dat elke patiënt kan rekenen op een betaalbare behandeling van topniveau.

Gesprek met Anouck Joukes, consulente

Wie in België een ernstige ingreep aan zij n of haar gebit laat uitvoeren weet 
dat dit lang kan duren en zeer kostelij k is.  Maar wist je dat het anders kan? 
Heel anders!  Als consulente ondersteun ik patiënten die gebruik willen maken 
van “medisch toerisme” naar Kreativ Dental Clinic in Boedapest. 
De kliniek bestaat 25 jaar en werd in 2018 bekroond met de presti-
gieuze IMTJ award “Best Dental Clinic in Europe”,  een kwaliteit-
slabel van beste kennis en technologie op tandheelkundig gebied. 
Bij  ons is de kliniek nog niet zo bekend maar er passeerden intus-
sen al 75.000 patiënten uit gans Europa.

Uitstekende prij s-kwaliteitrelatie

Het grote voordeel om voor tandheelkundige ingrepen voor Kre-
ativ Dental Clinic te kiezen is naast kwaliteit ook de kostprij s.  
Patiënten spreken van belangrij ke besparingen zelfs tot 50 % in 
vergelij king met Belgische tarieven. In drie uiterst moderne kli-
nieken staat een deskundig team van hoog opgeleide tandartsen, 
kaakchirurgen en tandtechnici  al 25 jaar garant voor een  be-
handeling van topkwaliteit. Doordat alle ingrepen in eigen beheer 
worden uitgevoerd kan men zeer effi  ciënt en snel een betaalbare totaalbe-
handeling aanbieden. Schaalvergroting  komt de kostenstructuur uiteraard 
ook ten goede. 

Welke behandelingen?

Patiënten komen vooral voor implantaten, kronen, bruggen en prothesen. 
Een team van hoogopgeleide artsen met jarenlange ervaring staat ook ter 
beschikking voor meer complexe ingrepen zoals kaakbotopbouw,  sinuslift,  
wortelkanaalbehandeling en parodontale chirurgie. Ook in esthetische tand-
heelkunde  heeft de kliniek veel expertise opgebouwd.

Gratis consultatie

De eerste consultatie is vrij blij vend en volledig gratis, inclusief al het ver-
voer ter plaatse en de eerste nacht (met ontbij t) in één van de partnerhotels.
In de kliniek wordt u grondig en uitvoerig onderzocht. U krij gt een duidelij k 

behandelplan in het Nederlands met gedetailleerde prij sofferte in 
Euro. De specialist bespreekt met u het behandelplan en welke 
oplossingen mogelij k zij n. Indien gewenst kan u de behandeling 
onmiddellij k starten of u kan er thuis  rustig over nadenken en 
nadien beginnen. 

De ervaring leert dat de duurtij d van een totaalbehandeling mer-
kelij k korter is dan gebruikelij k in België. En niet onbelangrij k, na 
beëindiging krij gt elke patiënt een schriftelij ke garantie. 

Als consulente is het mij n taak om u als patiënt te informeren en 
maximaal te ontzorgen voor, tij dens en na uw bezoek aan onze 
kliniek in Boedapest. Bij  aankomst op de luchthaven wacht u een 
warm onthaal aan onze eigen balie en vanaf dan nemen wij  de or-
ganisatie volledig over. In feite kost een consultatie u niet meer 

dan de prij s van een vliegticket en dagelij ks zij n er goedkope vluchten van-
uit Brussel, Charlerloi en Eindhoven. Waarom nog langer wachten?

TIP!  Combineer uw bezoek met een citytrip aan het prachtige 
Boedapest met veel bezienswaardigheden, betaalbare restaurants 
en leuke winkels.



34

r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Kenia, de ideale safaribestemming
Kenia is een van de populairste safaribestemmingen in Oost-Afrika, en terecht. In Amboseli National Park geniet je van het mooiste 
uitzicht op de met eeuwige sneeuw bedekte Kilimanjaro. In het Masai Mara Game Reserve kan je het hele jaar door uitstekend op safari. 
Hier speelt het natuurspektakel The Big Migration zich af waarbij jaarlijks grote kuddes gnoes en wildebeesten in één grote stampende, 
snuivende massa de Mara-rivier oversteken, op zoek naar groenere oorden. Na je safari kan je heerlijk relaxen op de witte zandstranden 

ten zuiden van Mombasa. Kenia is het hele jaar door dé ideale safaribestemming.

Het Amboseli Nationaal Park, ongeveer 250 
km van Nairobi en bij de Tanzaniaanse grens, 
kent een unieke habitat met een rijke fauna 
en flora, gevoed door het smeltwater van de 
Kilimanjaro. Het reservaat maakt deel uit van 
een ecosysteem van savannes en moerassen, dat 
een oppervlakte beslaat van zo’n 8000 km² en 
zich uitspreidt tot over de grens met Tanza-
nia. De Masai leven al duizenden jaren in het 
gebied van het park dat bekend staat om van 
zijn schilderachtige schoonheid met ’s werelds 
hoogste vrijstaande berg als unieke decor: de 
Kilimanjaro.

Het Masai Mara National Park is een top-
bestemming in Kenia en beroemd om zijn 
verbluffend gevarieerde dierenrijk. Met zowel 
permanente als tijdelijke verblijven van onder 
meer leeuwen, luipaarden, cheeta’s, hyena’s, 
giraffen, olifanten en meer dan 450 vogelsoor-
ten zijn de uitgestrekte vlaktes van het Masai 
Mara overladen met wild. De omgeving werd 
opgenomen in de zeven natuurwonderen van 
de wereld wegens de jaarlijkse wildebeest- en 
zebramigratie die hier plaatsvindt. Ongeveer 
anderhalf miljoen gnoes, zebra’s en gazelles 
verlaten het park van Serengeti en verzamelen 

in het Masai Mara National Park, een buiten-
gewone ervaring.

In Tsavo East, het grootste park van Kenia, ga 
je op safari in een prachtig natuurgebied. Dit 
park is wellicht het ruigste park van Kenia. 
De adembenemende landschappen zoals het 
plateau van Yatta zijn vrij typisch voor het park. 
Dankzij zijn ligging en bevoorrading door de 
rivier Tsavo kent het gebied een rijke fauna en 
flora. Met een beetje geluk spot je hier gazel-
len, zebra’s, impala’s, giraffen en ook leeuwen. 
De olifanten en buffels leven er in harmonie en 
vormen grote troepen waardoor ze makkelijk 
te observeren zijn. In Tsavo East is de aarde 
rood als bloed en hier en daar groeien oeroude 
baobabbomen. Het park is bekend om zijn zo-

genaamde ‘rode’ olifanten; met hun slurf blazen 
ze het rode stof over zich heen waardoor ze een 
mooie rode gloed krijgen.

In het Nakuru National Park leven de met uit-
sterven bedreigde witte en zwarte neushoorns. 
Op de oevers van het meer Nakuru zie je vaak 
roze flamingo’s. Het nabijgelegen zoetwater-
meer Naivasha is een van de beste plaatsen in 
Oost-Afrika om vogels te spotten.

Ook voor kinderen is Kenia een bijzonder 
leuke bestemming. Een safari op ‘kleine-mens-
jes-maat’ kan je afsluiten op een van de 
exotische stranden.

Op het moment van schrijven, volstaan een 
volledige Covid-19-vaccinatie + een negatieve 
PCR-test om naar Kenia te reizen. Quaran-
taine bij terugkomst is niet noodzakelijk als je 
volledig gevaccineerd bent.

#winkelhier #treiskoffertje #ikgaopreis #Reis-
Gerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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Zoveel meer dan een bed alleen

DV BEDDING 

REVOR 

STYLE DECOR 

LATTOFLEX 

BEKA 

INNERSLEEP

SIGNORIA 

SOGNO BLU

NOMO LEXINGTON 

CASILIN 

KAYORI

ALEXANDRE TURPAULT 

ESSIX 

SNURK 

PIP STUDIO 

BELLA DONNA  

HEFEL PLUTEX

LUNA DI SETA

VERDISSIMA 

VERDIANI 

SUNDAY IN BED

B I J  O N S  V I N D  J E  E E N  L E U K  C A D E A U  V O O R  PA PA . 
1 9  M A A R T,  D E  ‘ E C H T E ’  V A D E R D A G .

NOTEER ALVAST: BELEEF HOVE, ZATERDAG 26 EN ZONDAG 27/3/2022.
Ontdek op onze website, Facebook en Instagram de acties en promoties voor 

dit ‘lente-feest’- weekend!

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

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

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
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Lies Helsloot: 
wandel je slank en gelukkig 

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

Door corona waren we genoodzaakt onze reisplannen even op te bergen. Zo ontdekten we nieuwe horizonten, op wan-
delafstand! Wandelen in de buitenlucht met voldoende afstand kon volledig coronaproof, maar het heeft nog tal van 
andere fysieke en mentale voordelen. Daarvan is Lies Helsloot overtuigd. Omdat ze als zoveel andere mensen een druk 
en vooral zittend bestaan leidt, ontwikkelde ze een methode om meer te gaan wandelen die bij iedere levensstijl past. 

Wie dus nog niet begonnen is met wandelen, zal daar straks snel verandering in brengen!

36
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Lies, hoe zette jij jouw eerste stappen naar 
een wandelende levensstijl?

“Toen ik jonger was, was ik gek op joggen 
en kon ik zowat alle oefeningen in de fitness 
en danszaal moeiteloos aan. Maar door de 
jaren heen begonnen delen van mijn lichaam 
wat tegen te sputteren: ik kreeg last van lage 
rugpijn, wat een hernia bleek te zijn, met 
pijnlijke uitstraling en stijfheid tot gevolg. 
Ik kan qua conditie zeker nog de sporten 
beoefenen waar ik gek op was, maar ik moet 
dat dan helaas de dag erna bekopen met een 
pijnlijke rug en stramme ledematen. Mijn 
lichaam gaf het signaal dat het meer zacht-
heid nodig had.”

En toen ben je beginnen te wan-
delen?

“Dat klopt, daarbij had ik steeds 
vaker het gevoel dat ik mezelf 
aan het voorbijlopen was en mijn 
geest had dringend wat rust nodig. 
Wandelen bleek meer en meer de 
perfecte uitlaatklep om los te laten. 
Ik wilde fit, gezond en slank blij-
ven, maar had geen tijd om elke 
dag te ‘gaan’ sporten, of om uren in 
de keuken te staan om gezond te 
koken. Langzaamaan vond ik voor 
mezelf een methode die werkte en 
die wonderlijk genoeg als vanzelf 
in mijn drukke leven paste. Nu leer 
ik anderen die methode aan.”

Waaruit bestaat jouw methode?

“Het is eigenlijk een levensstijl. Ik zet 
niemand aan om te ‘gaan’ wandelen. Mijn 
methode bestaat uit drie pijlers: wandelen 
en meer stappen zetten; gezonde en pure, 
maar vooral lekkere en eenvoudige gerech-
ten maken; spierversterkende oefeningen 
doen die zacht, maar effectief zijn. Wan-
delen vormt de basispijler, want we worden 
ziek van het stilzitten. De cijfers liegen er 
niet om, alsmaar meer mensen wereldwijd 
hebben een veel te hoog gewicht, met alle 
mogelijke gevolgen van dien: hartproblemen, 
diabetes, kanker, vaatziekten, verminderd li-
bido, osteoporose, mentale problemen …”

Maar ook gezonde voeding maakt er deel 
van uit?

“We worden zo overstelpt met allerlei gekke 
diëten, tegenstrijdige informatie, shakes, pil-
len … dat ik merk dat heel veel mensen door 
de bomen het bos niet meer zien. En het 
is nochtans zo simpel! Gezonde voeding 
betekent helemaal niet dat je saai konijnen-
voedsel moet eten, shakes moet drinken of 
uren in de keuken moet staan. Met een paar 
eenvoudige aanpassingen aan je voedingspa-
troon kan je al een groot verschil maken.”

En hoe zit het met onze spieren?

“Onderzoek toont aan dat we met het ouder 
worden elk jaar sowieso spiermassa en spier-
tonus verliezen. Dat resulteert in een lager 
metabolisme en dus extra kilootjes op de 

weegschaal, minder veerkracht en energie 
en een slap en vormeloos lichaam. Wie 
aan soepelheid verliest, is sneller geneigd 
zijn beweging links te laten liggen en loopt 
sneller blessures op, zelfs als je toch beslist de 
wandelschoenen aan te trekken. Je lichaam 
langer en soepeler maken is dus evenzeer 
belangrijk. In mijn boek ‘Wandel je slank 
en gelukkig’ dat zopas verschenen is, geef ik 
alvast enkele heel concrete tips om gezonder 
te eten en je spieren te versterken.”

Kan je ons alvast enkele van die tips mee-
geven?

“Natuurlijk! Wat voeding betreft, raad ik 
aan om na te gaan of je honger of zin hebt. 
We eten namelijk vaak omdat we problemen 
hebben of omdat we ons vervelen. Als je toch 
honger hebt, eet dan zoveel mogelijk gezond, 
bijvoorbeeld een stuk fruit of wat noten in 

plaats van dat taartje of die koek. Leg je bord 
wat minder vol. Hanteer de 75%-regel. Hou 
nog 25% vrij op je bord, onze maag is maar 
een klein zakje hoor. En nu we het toch over 
weglaten hebben: laat die lightproducten 
ook  maar achterwege. Je eet iets met minder 
smaak en minder voldoening en het vult je 
niet zoals een vol product dat doet.”

We zijn klaar om te gaan wandelen, hoe-
veel stappen moeten we dagelijks zetten 
om resultaat te krijgen?

“Veel gezondheidsprogramma’s van de 
overheid promoten het tellen van stappen 
om meer mensen te motiveren om 10.000 
stappen per dag te doen. Dat getal is niet 

willekeurig gekozen. De Japanse 
onderzoeker dr. Yoshiro Hatano 
toonde aan dat het de gezondheid 
op lange termijn drastisch kan 
verbeteren. Helaas zijn die stappen 
niet genoeg voor het bereiken van 
je natuurlijke gewicht. Daarom leg 
ik de lat iets hoger en streef ik naar 
15.000 stappen per dag, daarvoor 
moet de gemiddelde persoon twee 
uur stappen.”

Dat is veel?

“Je hoeft die stappen niet alleen 
met wandelen te halen. Ook extra 
stappen doorheen de dag hebben 

een effect. De gemiddelde Belg zet dagelijks 
tussen de 5000 en 5500 stappen. Voeg daar 
dagelijks een uurtje wandelen aan toe, dan 
kom je op 12.500 stappen, want een uur 
wandelen staat gelijk met 7500 stappen. 
Dan dien je doorheen de dag nog wat extra 
activiteitmomenten in te lassen. Parkeer je 
wagen bijvoorbeeld iets verderop als je naar 
de winkel gaat, leg ieder kledingstuk meteen 
weg als je aan het strijken bent en stap ter 
plaatse wanneer er reclame is op tv. Het zijn 
kleine stappen die je gezondheid echt ten 
goede komen.”

Welke concrete gezondheidsvoordelen 
levert wandelen ons op?

“Wandelen is een geweldige cardiovascu-
laire training. Het heeft weinig impact én 
stimuleert je metabolisme. Zo worden extra 
calorieën verbrand en wordt spierverlies 

We worden ziek van het stilzitten. De 
cijfers liegen er niet om, alsmaar meer 
mensen wereldwijd hebben een veel te 

hoog gewicht, met alle mogelijke gevol-
gen van dien: hartproblemen, diabetes, 
kanker, vaatziekten, verminderd libido, 

osteoporose, mentale problemen …

v l a a m s e  h e l d e n
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tegengehouden. Dit speelt een belangrijke 
rol in de gewichtstoename als we ouder wor-
den. En de extra spieren die je krijgt door 
dagelijks te wandelen, verbranden ook nog 
eens meer calorieën in rust.”

Klopt het dat wandelen bijvoorbeeld os-
teoporose of zelfs kanker kan helpen te 
voorkomen?

“Wandelen versterkt de botten in je benen, 
heupen en onderrug en vertraagt het mine-
raalverlies dat gepaard gaat met osteoporose. 
Als je wandelen combineert met krachttrai-
ning en oefeningen die de balans verbeteren, 
heb je een krachtig drietal om de botsterkte 
te verbeteren, vallen te vermijden en oste-
oporose te voorkomen. Wat kanker betreft, 
moet er nog veel onderzoek gebeuren, maar 
is er vooral een link met overgewicht. Bij 
sommige kankers speelt dat nog meer mee 
dan bij andere. Door overgewicht worden er 
in je lichaam een aantal processen in gang 
gezet die kanker vrij spel geven. Bijvoorbeeld 
een ongezonde groei van cellen en bloedva-
ten en een invloed op bepaalde hormonen 
zoals insuline en oestrogeen die de celgroei 
van kanker kunnen stimuleren.”

Wandelen zou ons tot slot ook gelukkiger 
maken?

“Wandelen wekt endorfine op, wat een 
positief gevoel in het lichaam creëert, ver-
gelijkbaar met morfine, een medicijn voor 
pijnverlichting. Endorfine werkt op dezelfde 
manier als pijnstillers, waardoor het doeltref-

fend is bij het verlichten van pijn, maar ook 
een geluksgevoel kan veroorzaken. En in 
tegenstelling tot medicijnen leidt de en-
dorfine die vrijkomt tijdens het wandelen, 
niet tot een ongezonde verslaving.”

Dank je wel Lies, de eerste van de 15.000 
stappen van vandaag is nu gezet!

Wandel je slank en gelukkig van Lies 
Helsloot werd uitgegeven bij Borgerhoff 
& Lamberigts en kost 19,99 euro.

• TV - Foto’s: Naomi Riemis

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

De Japanse onderzoeker dr. 
Yoshiro Hatano toonde aan 
dat het de gezondheid op 
lange termijn drastisch kan 
verbeteren. Helaas zijn die 
stappen niet genoeg voor het 
bereiken van je natuurlijke 
gewicht. Daarom leg ik de 
lat iets hoger en streef ik 
naar 15.000 stappen per dag, 
daarvoor moet de gemiddel-
de persoon twee uur stappen.
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier
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Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair • Gas • Loodgieterij werken
Centrale verwarming -condensatieketels
Onderhoud met geldig verbrandingsattest

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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!

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

adv.nancy.peeters@telenet.be - www.advocaatpeetersnancy.be

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o
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op dezuidrandgids.be.
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Boek nu uw afspraak online of in de app en 
maak kans op fantastische Bosch-prijzen!

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

66

Vakmensen tot uw dienst
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
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D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN
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Vrijblijvende, gratis prijsofferte • Snelle service gegarandeerd!
GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer
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 Keuken
 Badkamer
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 Interieur
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✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel
Tel: 03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be
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Reigersmolenstraat 31 - 2531 Vremde (Boechout) 
Tel: 03 455 25 29 - info@garagejanssens.be - www.garagejanssens.be

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

22

Vakmensen tot uw dienst

22
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Lerenveld 29
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asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur
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in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

zelfwerkend patroon - gratis offerte
Heirbaan 64 - 2640 Mortsel - 03 454 00 41
www.neveplastics.be - info@neveplastics.be
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B a n d  m e t  d e  b o n d

Je winterpels achterlaten, 
kan maar als je de lente vertrouwt

In de schemer van de winter licht de lente op,
jaar na jaar na jaar.
Daarvoor hoef je niets te doen.
De seizoenen vertrouwen elkaar en wisselen elkaar af.
Hoe ga jij de nieuwe tijd tegemoet?
Kan je je rugzak leegmaken?
Durf je je harnas uit te trekken?
Geloof je in je eigen kracht?
Stap de lente hoopvol tegemoet.
Je kan de lente maar vertrouwen
als je je winterpels verliest.

• Maart 2022

Wist je dat ...

… Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 gezin-
nen inspireert met haar maandelijkse spreuken? 

Met jouw steun kan Bond zonder Naam dit blijven doen 
en ook die mensen ondersteunen die weinig of geen kansen 
krijgen in onze samenleving. Jouw gift maakt wel degelijk 
een verschil en is 45% f iscaal aftrekbaar: online op www.

bzn.be of op BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder 
Naam Cultuur.
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IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

TE KOOP - KESSEL
Stationssteenweg 188
Moderne architecturale villa met 
zwembad op ± 1.740m². Alles 
gelijkvloers. Perceelsbreedte 44m. 
Inkom, afz. ontvangstruimte, bu-
reel, liv.+eetk., inger.kk.+ overdekt 
terras, nachthal, 3 slpk.+3badk., 
sauna. Op -1: gar. (3W), berging. 
Zwembad met aangelegde 
tuin grenzend aan weideland. 
Vlotte verbindingen station, Lier 
en Antwerpen. Nabij Kessel Fort en 
Kesselse Heide.

890.000 EUR

TE KOOP - LIER
Hoogveldweg 24

Lo� -appartement ± 160m² + zonnig
terras ± 15m². Ruime living met 
hoge plafonds aansluitend op 
zuidgericht terras met pano-
ramisch zicht. Inger. keuken. & 
badkamer, 3 slaapkamers, afzon-
derlijke wasplaats. Gemeenschap-
pelijke fi etsberging.Ondergrondse 
garagebox inbegrepen.
Vlakbij Delhaize en Nete.

449.000 EUR

TE KOOP - LIER 
Berlaarsestraat 19
Authentiek herenhuis met garage 
voor 2 wagens, op wandelafstand 
van winkels en Grote Markt.
Gelijkvloers: 2 burelen + afz. WC, 
garage (2 wagens). 
1ste vd.: liv. + eetk., nieuwe inger. 
keuken., afzonderlijke zitruimte. 
2de & 3e vd.: 4 slpk. & 2 badk. 
Zonnige tuin/terras ± 60m². 
Nabij het Academisch Kwartier en 
Sint-Gummaruskerk.

535.000 EUR

TE KOOP - LINT
Liersestwg 43 & 41
Beide woningen zijn gunstig 
gelegen in het centrum van Lint en 
bestaan uit gelijkvloers: inkom, liv./
eetk., inger. kk., veranda, afz. WC 
en wasplaats. 
1ste verd.: 2 slpk. & badk. Zolder: 
2 extra kamers. Tevens kelder. Tuin 
en ruime oprit (+1 garagebox). Bij 
openb. vervoer, scholen en win-
kels. Mogelijk als tweewoonst, 
creche of vrij beroep.

269.000 & 279.000 EUR

kels. Mogelijk als tweewoonst, 

TE KOOP - KONTICH - Kapelstraat 19 - Gezellige eengezinswoning 
met garage en tuin. 2 slaapkamers, inger. kk. & badk. Nabij winkels. 

VOOR ONS KLIENTEEL ZOEKEN WIJ GELIJKAARDIGE WONINGEN TE KOOP.

TE HUUR - LIER - Mallekotstraat 83 - Kantoor 1ste verdieping rechts ± 
150m². Moduleerbaar in verschillende ruimtes. Ruime parking. Vlot bereikbaar.

950 EUR/m (excl. lasten) Startershuurprijs bespreekbaar. 

Gezellige eengezinswoning Kantoor 1ste verdieping rechts ± 
150m². Moduleerbaar in verschillende ruimtes. Ruime parking. Vlot bereikbaar.

VERKOCHT
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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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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

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

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

a l l e r l e i

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

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

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis vijfde en 
zesde leerjaar  + lln eerste graad secundair - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                  (1-4)

• GEZOCHT: Oude emaille reclameborden in gelijk welke staat. Kijk eens 
op zolder, tuin of kippenhok. Ook interesse in oude reclamevoorwerpen 
uit voormalige Kruidenierswinkels, Brouwerijen of Garages. Geef goede 
prijs. 0479 70 91 58.                                                                            (1-6)
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

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

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

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

Gewoon bellen!!! 0475 489 131

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 

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

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

• 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)

• Te huur vakantie HEIST AAN ZEE nabij Zeedijk - Modern 
app, 1 slpkr, lift, mooi gemeubeld, 4 foto’s verkrijgbaar via 
mail, tel. 0486 14 20 15.

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

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

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

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

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
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i m m o

IK KOOP 

uw renovatieproject of opbrengsteigendom. 

Zelfs wanneer deze in slechte staat is!

Bel Danny tel: 0472 87 82 24

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

• 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.

• 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)

c o n t a c t e n

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

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL / te KONTICH zoekt:

WINKELBEDIENDE
Voltijds of 4/5 geen weekendwerk

JOBSTUDENTEN
Zaterdag en / of zondag

0477 62 00 08

03 443 21 15

IMMO POINT 
MORTSEL

Voltijds Office Manager regio Mortsel

Voor de uitbouw van kantoor Immo Point Mortsel zijn we op zoek 
naar een office manager met een klantgerichte ingesteldheid.

Functie omschrijving:

• Als office manager ben je het eerste aanspreekpunt ons
 kantoor en sta je in voor het persoonlijk en telefonisch
 onthaal. 
•  Je ontvangt klanten en beantwoordt telefoongesprekken
 vriendelijk en professioneel.
•  Je werkt samen als team met de commerciële collega’s om
 de administratieve opvolging van de verkoop en verhuur
 dossiers tot in de puntjes te verzorgen.
•  Je beheert de agenda’s en je zorgt voor de input van de
 gegevens in het intern datasysteem.

Meer informatie
www.immopoint.be/vacatures

• Technieker en hulp-technieker gezocht voor elektriciteitsbedrijf gespe-
cialiseerd in domotica. Solliciteren: bellen 0475 26 43 27 (8h-18h) of 
mailen info@dwtechnics.be.

p e r s o n e e l

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

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
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Cannabis: nuttig of te verbieden?
Iedereen kent tegenwoordig cannabis (synoniem: hennepplant, wietplant), maar bijna uitsluitend als hallucinogeen middel in de 
rij van cocaïne, heroïne, ecstasy, lsd en andere drugs. Maar wist je ook dat eeuwenlang de cannabisplant door onze voorouders als 

kledingvezel, huidcosmeticum, voedingsmiddel en medicijn werd gebruikt?

Van de vezels van de hennepplant kan tex-
tiel gemaakt worden en dat is goed nieuws 
voor de ecologisten, want hennep is mis-
schien wel de duurzaamste, natuurlijkste 
vezel die we kennen. De plant groeit heel 
gemakkelijk en snel. Onkruidbestrijders 
zijn niet nodig, want onder de plant gedijt 
niets. Bovendien ziet kleding uit hennep-
vezels, bijvoorbeeld hemden en T-shirts, er 
mooi uit. Het is immers een hoogwaardige 
vezel, vergelijkbaar met vlas waarvan linnen 
en lijnwaad wordt gemaakt. Hennepkleding 
glanst mooi en voelt comfortabel aan. Het 
grootste probleem voor cannabis of hen-
nep is dat de markt nog erg klein is. Er 
wordt nog te veel gefocust op katoen en … 
meestal wordt de cannabisplant voor iets 
anders gebruikt!

Een dag- en nachtcrème, een gelaatsmas-
ker of oogcrème, bij sommige parfumerieën 
kan je ze op basis van cannabis kopen. Of 
beter gezegd: op basis van CBD (= canna-
bi-diol), een niet-psychoactieve stof die 
voorkomt in cannabisplanten. Dit middel 
zou ontstekingsremmend, ontsmettend en 
hydraterend werken volgens de fabrikanten. 
Er zal wel een grond van waarheid inzit-
ten. Uit enkele steekproeven weten we dat 
sommige mensen er een effect van merken, 
maar echt gefundeerd wetenschappelijk on-

derzoek is er niet. Het is nog niet bekend 
welke combinaties werken en wat precies 
de geschikte hulpmiddelen zijn. Het zou zo 
maar kunnen dat er combinaties moeten ge-
maakt worden met het verboden ingrediënt 
van hennep, met name het psychoactieve 
THC (= tetra-hydro-cannabinol). In de 
toekomst zullen hennepproducten dus 
zeker nog opduiken. Eerst is er voldoende 
wetenschappelijk onderzoek nodig, inbe-
grepen naar de niet-psychoactiviteit van de 
gepresenteerde huidcosmetica.

In de VS zijn er enkele medicijnen die zijn 
gemaakt op basis van het ‘verboden’ THC, 
die specifiek werkzaam zouden zijn tegen 
kankerpijnen en aanverwante, alleen in de 
apotheek met voorschrift te verkrijgen. Eu-
ropese artsen en beleidsmakers negeren die 
medicijnen uit schrik dat ze, ondanks het 
gebruik op voorschrift, de stapsteen zouden 
zijn om andere drugs te gebruiken.

Ook in voeding wordt de cannabisplant al 
eeuwenlang gebruikt. Nu is er zelfs in som-
mige supermarkten ‘Cannabread’ te koop, 
een brood op basis van THC-vrij canna-
biszaadmeel. Daarnaast zijn er frisdranken, 
koekjes, ijs, vleesvervangers (hennep bevat 
veel vleesachtige eiwitten) en vooral hennep- 
olie van hoge biologische waarde dankzij de 

vele onverzadigde omega-3 vetzuren, verge-
zeld van de nodige vitaminen en mineralen.

De voedingswaarde van hennepzaad is goed. 
Op het vlak van eiwitten en vette oliën zit 
het zelfs meer dan goed. De waarden van 
hennepzaad doorstaan de concurrentie met 
andere zaden zoals lijnzaad, en pitten zoals 
die van pompoen of zonnebloem  moeite-
loos. Ook de vitaminen en mineralen zijn 
oké, maar niet echt uitzonderlijk. Hen-
nepzaad draagt natuurlijk wel bij aan de 
smaak (= notensmaak), kleur en textuur van 
bijvoorbeeld brood en dat kunnen redenen 
zijn waarom iemand ervoor kiest.

Hennepzaad wordt geregeld gepromoot als 
‘superfood’ en zou een hoop voordelen heb-
ben. Veel wetenschappelijk bewijs bestaat 
daarvoor voorlopig niet. Dat het goed is 
voor de cholesterol klopt wel, want er zijn 
weinig verzadigde vetten in hennepolie 
aanwezig, maar dat is bij andere zaden ook 
zo. Voorlopig lijkt het vooral op een hype 
zoals chiazaad dat enkele jaren geleden ook 
was. Op zich niet slecht, maar ook niet zo 
bijzonder.

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

• dr. apr. Paul Nijs
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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%

LG PROJECTS

VE R KOOP E N 
PLAATS I N G VAN:

•  V loeren

•  Tege ls

•  Pa rke t

•  Laminaa t

•  In te r ieur  renova t ie

Lance
0 476  70  78  63

Pau l
0 475  5 8  02  9 0

10%
KORT ING
op plaatsing

RAMEN EN DEURENRAMEN EN DEUREN

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

Actie tot 15 mei 2022

VOORZETROLLUIKENVOORZETROLLUIKEN 
EN SCREENSEN SCREENS

VERLAAGDE PRIJSVERLAAGDE PRIJS
Snel geplaatst zonder enig kap- en breekwerk. Absoluut comfort 
op het vlak van licht, geluid en veiligheid. De voorzetrolluiken en 

screens van Harol bieden de perfecte oplossing in elke situatie.

Tijdens opendeurdagen

SPECIALE VOORWAARDENSPECIALE VOORWAARDEN
OP RAMEN • DEUREN

L i e rs e s t e e nwe g  71  -  2 570  D u f f e l
Te l .  015 / 3 0 . 61.91  www.boeynaems.be

OPENDEURDAGENOPENDEURDAGEN
18-19-20 MAART 2022

VAN 10 TOT 16 UUR

OP NIEUWE LOCATIE
L IERSESTEENWEG 71 -  2570 DUFFEL

tot 15 mei 2022

BIJ AANKOOP VAN EEN HAROL  BIJ AANKOOP VAN EEN HAROL  
KNIKARMSCHERMKNIKARMSCHERM

N I E U W B O U W E N R E N OVAT I E
V E RT R O U W O P B O E Y N A E M S S I N D S 1946

GRATIS GRATIS 
MOTORMOTOR
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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
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Mortsel-Dorp Concerten presen-
teert Ensemble SAHF4 en vocaal 
ensemble Just for Fun
Lieve muziekliefhebbers

Ik ben blij om weer met jul-
lie contact op te nemen, en 
wel voor TWEE Mortsel-
Dorp Concerten in de St. 
Benedictuskerk!

Zondag 20 maart om 15 uur - 
Ensemble SAHF4 (spreek uit 
SAFIER)

(Dit is ons uitgestelde concert 
van 20 februari.)

Laat je meevoeren met heerlijke licht klassieke muziek van 
Henry Purcell, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt, Georges 
Gershwin, Claudio Monteverdi, Astor Piazzolla, Claude Debussy, 
Gabriel Fauré …

Praktisch

Je kan al reserveren in voorverkoop
• door 11 euro per persoon over te schrijven op rekening  

BE36 7380 3925 2181 van de Mortsel-Dorp Concerten
• of telefonisch op nummer 03 449 06 13 van Wilfried en Denise 

De Cleyn - Buntincx.

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

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

Derde concert van seizoen 2021 - 2022:  
zaterdag 23 april om 20 uur

Hou ook deze datum 
zeker vrij in je agenda, 
want volgende maand 
laten we het vocaal en-
semble Just for Fun, met 
Johan De Lombaert als 
dirigent, zich uitleven 
met heerlijk swingen-
de, compleet andere, 
harmonieën. Volgende 
maand vertellen we 
daarover meer.

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

Je dirigentje
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hove heeft het allemaal ...
Daarom kopen wij lokaal!

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

“Het dorp is een wereld” zijn de ge-
vleugelde woorden van Hovenaar 
Paul Van Ostaijen. Een bruisend ver-
enigingsleven en een uiterst actieve 
middenstandwerking zorgen er in ie-
der geval voor dat Hove leeft en … 
beleeft! 

Zo zal het “Shoppingweekend Be-
leef Hove” op 26 en 27 maart weer 
heel wat mensen op de been bren-
gen. Kort voor de middag verandert 
Hove Centrum in een gezellige buurt 
met diverse foodtrucks, een mobiel 
middenstandscafé en animatie voor 
jong en oud. Radio Zuidrand en DJ 
Handjes in de Lucht zorgen voor een 
vleugje muziek en ambiance. Hove 
Onderneemt pakt uit met een muzi-
kale afsluiter op zondag. 
 
Diverse lokale handelaars zetten hun 
deuren graag open. Voor wie buiten 
het centrum zit, voorziet Hove On-
derneemt de mogelijkheid om een 
GRATIS standje te reserveren. Ge-
interesseerde lokale ondernemers uit 
Hove kunnen hiervoor nog snel con-
tact opnemen met communicatie@
middenstandhove.be.
 
Wil jij op 26 en 27 maart nog eens 
een fijn weekend beleven? Beleef 
Hove en je zal een dorp ontdekken 
dat een wereld is! 

Fik Verbiest
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Bij mooi weer vind je ons in Hove Centrum 
Bij slecht weer ben je za en zo welkom van 11 tot 17u op ons thuisadres 

 

FASHION & MORE  
VVoooorr  ddee  vvrroouuww  ddiiee  ggeezziieenn  wwiill  wwoorrddeenn  !!      

KLEINE EN GROTE MATEN 
VAN 38 tot 50 

 Ik ben met mijn Cosy winkeltje “uunniieekk” omdat ik van elk 
kledingstuk meestal maar een aantal stuks op voorraad 
heb ! Ook geef ik u graag persoonlijk advies en raad. 
Meestal presenteer ik mijn kledinglijn met foto’s en 
acties & solden op IInnssttaaggrraamm of FFaacceebbooookk… 
Die u kan vinden via de 

                                                      QQRR  CCOODDEE hier te scannen 
 

Maandelijks  CCAADDEEAAUUBBOONNNNEENN  te winnen 
--  1100€€  KORTING BIJ VOLLE KLANTENKAART  

  
LINTSESTEENWEG 381   2540 HOVE     TEL: +32 (0) 474.467.422 

HET COSY WINKELTJE IS GELEGEN ACHTERAAN IN DE TUIN 
”VRIJE TOEGANG” TIJDENS OPENINGSUREN 

OF OP AFSPRAAK   -   MEER INFO NEEM CONTACT OP!  

MIJN SERVICE 
✓ PERSOONLIJK STIJL ADVIES 
✓ MODERNE & BETAALBARE KLEDING 
✓ LATE NIGHT SHOPPING  

➢ MET VRIENDINNEN 
✓ KLEINE EN GROTE MATEN  

➢ VAN 38 tot. 50 
✓ MAANDELIJKS CADEAUBON 

WINNEN 
✓ SOLDEN PERIODE  
✓ UNIEKE DEALS  
✓ KLANTENKAART  
✓ FOTOSESSIE (indien gewenst) 

EEN UNIEK AANBOD AAN 
✓ HANDTASSEN 
✓ PORTEFEUILLE ’S 
✓ FANTASIEJUWELEN 
✓ ACCESSOIRES / SJAALS 
✓ GEURKAARSEN-GEWONE KAARSEN 
✓ GEURSTOKJES-KAARSENHOUDERS 
✓ CADEAUBONNEN 

 
OPENINGSUREN 

MAANDAG GESLOTEN 
DIN & WOE & DON 
VAN 14 U TOT 19 U 

VRIJDAG ENKEL OP AFSPRAAK 
 

ZATERDAG VAN 13 U TOT 16 U 
 

ZON & FEESTDAGEN ENKEL 
OP AFSPRAAK MOGELIJK 

ALLE DAGEN OOK OP  
AFSPRAAK MOGELIJK BUITEN 

DE AANGEGEVEN UREN ! 
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

54

Sin t  Lau reysp le in  13  •  2540  Hove  •  03  454  28  69 
www.schoenmaker i j l uc .be

SCHOENMAKERIJ

SLOTENMAKERIJ
Openen van deuren 
Herstellen, plaatsen en beveiligen van ramen en deuren

SLEUTELSERVICE
Bij Schoenmakerij Luc kunt u terecht voor duplicatie van 
verschillende soorten sleutels, sleutelhangers, herken-
kapjes, hangsloten, ...

NIEUW: AUTOSLEUTELS MET AFSTANDSBEDIENING!

•  03  454  28  69 

UW SCHOENMAKER 
HEEFT MEER IN HUIS 
DAN U DENKT!
onderhoudsproducten
bronzeren
kleine graveerwerken
autoplaten
“TRODAT” stempels
“GP”batterijen
“CUIR 9” lederonderhoud

KBC BANK HOVE

ST.-Laureysplein 3
2540 Hove

03 460 31 30

RMC

Uw fietsspecialist 
in de regio Antwerpen

RMC Fietsen Jacobs Hove

Mortselsesteenweg 21 • 2540 Hove • 03 455 45 90 • hove@fietsenjacobs.be
Openingsuren: ma & zo gesloten • di tot vr 10u-12u & 13u-18u • za 9u-17u

www.fietsenjacobs.be

OPENDEURDAGEN 
22 maart - 2 april 2022

H o v e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

PARFUMERIE EN SCHOONHEIDSINSTITUUT

KAPELSTRAAT 42 - 2540 HOVE - 03 454 13 91 

WWW.PARFUMERIEVENUS.BE -

Ontdek onze promo’s tijdens 
dit weekend op 

WIJ ZIJN OPEN TIJDENS HET      

BELEEF HOVE!-WEEKEND 

OP 26 EN 27 MAART

Valentino
PR ALINES & GESCHENKEN

Kapelstraat 27 • 2540 Hove
0472 997 146 • info@valentinohove.be

di-vr: 10u-12.30u en 13.30u-17.30u • za: 10u-17u

WWW.VALENTINOCHOCOLATIER.BE

Kom proeven en maak kennis 
met nieuwe uitbater Inge!
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

54 55

Pasfoto’s in Hove
Meylstraat 25
www.iRits.be

Maak nu jouw afspraak
E: ilse@iRits.be

M: 0477 587 116

Nieu
w! Nieuw!

Sint Laureysplein 17 - 2540 Hove
Tel. 03-454 49 37

info@lingeriejabeau.be
www.lingeriejabeau.be

Di-vr: 10u-12.30u & 14u-18u
Za: doorlopend van 10u - 17u

Zo & ma gesloten

Niet cumuleerbaar met andere 
acties of kortingen. Geldig bij afgifte bon 
t/m zondag 27/03/2022. 1 bon per klant.

-10%

Vrouwelijk, elegant 
én verleidelijk stijlvol!

Wij wensen iedereen 
een gezellig 

Shopping Weekend 
in Hove!

Heidi, Ann en Sigrid
xxx

d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

Erkend hersteller EUROREPAR – 
alle merken

Zelfwerkend zaakvoerder

3 generaties ervaring en service!

GARAGE VITAL bv
“Een langer leven voor je auto!”

Garage 
Vital 
Hove

Mechelsesteenweg 11 • 2540 Hove • 03 455 22 57 
garage.vital@skynet.be • www.garage-vital.be 
Open van ma tot en met vr van 08.00u tot 17.30 (doorlopend)

TOM&CO KONTICH
ASTRIDLAAN 111  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DISKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON

-15%
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.
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

H o v e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
Naamloos-2   1Naamloos-2   1 28/02/2022   10:30:3028/02/2022   10:30:30
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BLOEMEN PLANTEN GESCHENKEN

sint-laureysplein 20 · 2540 hove
tel: 03 455 58 48

bloemenmistletoe@telenet.be
•

di t.e.m. za 9 - 18 uur · zon 9.30 - 12 uur
maandag gesloten

bloembinderij

mistletoe

Kapelstraat 89/1
2540 Hove

03 454 26 93 - 0473 900 900
dagelijks bereikbaar 

van 8 tot 21u

www.vastgoedverhaegen.be

Meylstraat 4
2540 Hove 

WWW.STRIJKIJZERTJE.BE 
TEL: 03 289 50 65

GSM: + 32 467 01 36 37
STRIJKATELIER EN 
POETSDIENST MET 

DIENSTENCHEQUES

DROOGKUIS / WASSERIJ
RETOUCHES EN

BORDUREN

STRIJKIJZERTJE
•

CHRISAM
•
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !
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Sint-Laureysp le in  21 |  2540 Hove
03 455 55 48 | onthaal@dieterr its.be 

www.dieterr its.be

MET GEPASTE ZORG, 
EEN UITVAART NAAR WENS

UITVAARTZORG DIETER RITS

Florent Rits (°1908), de grondlegger van familie-
bedrijf Rits, had in 1933 nooit kunnen vermoeden
dat zijn zaak ook nog in 2017 zou bestaan. En
hoe!

Hoe het allemaal begon
In de eerste helft van vorige eeuw
baatte Florent Rits samen met zijn
echtgenote een zaak uit in de
Meylstraat.
In eerste instantie richtten ze zich
vooral op binnenhuisinrichting: gor-
dijnen, vloerbekleding en zo meer.
Maar Florent had een kriebel. Hij orga-
niseerde graag, was sterk in plannen
en had een hart voor mensen. Hen te
kunnen bijstaan bij het regelen van de

uitvaart van hun geliefden, werd zijn tweede pas-
sie. Begrafenisonderneming Rits zag het levens-
licht.
De ‘Flor’ en Amelie kregen 2 zonen. Marcel, de
oudste, was zetelgarnierder en hielp even in het
bedrijf voordat hij het ruime sop koos. Op de
lange omvaart voelde hij zich pas echt als een vis
in het water.
Albrecht, de jongste zoon, zette samen met zijn
echtgenote beide zaken verder.
Ze verkasten naar het Sint-Laureysplein. Decor
Albrecht Rits kreeg vaste vorm en naam.
Lydia hield de winkel open, terwijl manlief de hui-
zen in Hove en omstreken opsmukte.

Intussen bleef het begrafenisgedeelte ook
bestaan. Want Albrecht deelde deze passie met
zijn vader.

Hij bouwde deze activiteit verder uit, dacht er stil-
aan aan zich enkel hierop te focussen …
En toen sloeg het noodlot toe.
In 2003 werd Albrecht geveld door een hersenin-
farct. Werken was niet langer mogelijk.

En daarna?
Dieter, de oudste zoon van
Albrecht en Lydia, schoolde
zich om. Hij spande zich in
om het voortbestaan van
deze familiezaak te verzeke-
ren en gaf het een nieuw
elan.
Met de bouw van het rouwcentrum tilt hij de zaak
naar een hoger niveau.
Professionalisme en respectvol eerbetoon zijn de
basiswaarden waar Uitvaartzorg Dieter Rits voor
staat en die waarden uitdraagt.

Dieter

Begrafenisonderneming RITS: al meer dan 80 jaar een vaste waarde in Hove

Sint-Laureysplein 21 • 2540 Hove
tel. 03 455 55 47 • www.dieterrits.be

Document1  01-12-2017  09:16  Pagina 1

Voor ons zelfstandig ING-kantoor te Hove zoeken we een commerciële medewerker!
Als commerciële medewerker (m/v) ben jij de sleutelfiguur binnen het kantoor en begeleid 
je de klanten op hun (digitale) reis. Of breng je klanten in contact met de juiste adviseur.
Een bewezen commerciële ervaring, bij voorkeur met bank- en verzekeringsdiensten, 
genieten een duidelijke voorkeur.
We bieden een voltijdse functie in een boeiende omgeving met een aangename werksfeer, 
open en transparante cultuur.
Via een opleidingsplan blijf je up to date en een aantrekkelijk salaris met groepsplan 
behoort vanzelfsprekend tot het pakket.
Solliciteer nu met uw CV en sollicitatiebrief via HOVE@ING.BE

Werk in je buurt!

Hove

Voor ons zelfstandig ING-kantoor te Hove zoeken we een commerciële 
medewerker! 

Als commerciële medewerker (m/v) ben jij de sleutelfiguur binnen 
het kantoor en begeleid je de klanten op hun (digitale) reis. Of breng je 
klanten in contact met de juiste adviseur. 

Een bewezen commerciële ervaring, bij voorkeur met bank- en  
verzekeringsdiensten, genieten een duidelijke voorkeur.

We bieden een voltijdse functie in een boeiende omving met een  
aangename werksfeer, open en transparante cultuur.

Via een opleidingsplan blijf je up to date en een aantrekkelijk salaris 
met groepsplan behoort vanzelfsprekend tot het pakket.

Solliciteer nu met uw CV en sollicitatiebrief via HOVE@ING.BE.

Werk in je buurt!

Wij zijn een nieuwe webshop te Hove met o.a. 
volgende merken: Gestuz, Ydence, Iben, Happy13, 

Freequent, Hvisk, Copenhagen Muse, Hoff, Love@me, ...
Kom gerust bij ons thuis afhalen/passen of 

wij komen ook tot bij u indien gewenst!

Pas Mal geeft alle lezers 
20% korting 

op niet-sales artikelen met de code 
FIRST20 en dit t.e.m 30/04/2022

volg ons en blijf op de hoogte van onze acties

www.pasmalstore.be
Multibrand Fashion For Women

Bezoek 
ons ook op 

BELEEF HOVE
op 26 en 27 

maart!

WE ROCK YOUR HAIR

Het kapsalon voor 
mannen, vrouwen en kids 

in Hove.
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natuurlijke wijnen
fijne ingrediënten

Belgische gins 
relatiegeschenken
 event organistor

 
eigen import

 
OPEN
wo - vr

16u00 - 19u00
za

13u00 - 18u00
&

op afspraak
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H o v e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l !

Uw woning verkopen of verhuren?

Graag een GRATIS & REALISTISCHE
schatting van uw eigendom?

De kortste weg naar jouw nieuwe thuis!

Sint-Laureysplein 18 • 2540 Hove •  03 454 02 22 • info@immocasco.be

WWW. IMMOCASCO .BE

58

Kapelstraat 101 - 2540 Hove • 0496 59 03 43 • 0473 65 30 78 • casa@speranza.be
OPENINGSUREN vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur • zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur

CREATIEVE GESCHENKMANDEN 

ITALIAANSE DEGUSTATIES 

BOEIENDE LEZINGEN 
OVER ITALIA

WWW.SPERANZA.BE

V O O R  W O R K S H O P S ,  N I E U W I G H E D E N ,  T I P S  E N  A D V I E S  K I J K  O P 
W W W . H O V E P H A R M A . B E  -  

H O V E  P H A R M A

K A P E L S T R A AT  12
2540 H O V E
03 455 25  28

M A  -  V R 
08 .30  -  13 .00
14.00  -  18 .30

Z A  &  Z O  G E S L O T E N

Feel good with us!
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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_Periodiekske_maart2022_200x264mm.indd   1HealthMate_Periodiekske_maart2022_200x264mm.indd   1 28/02/22   09:2428/02/22   09:24
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
2
1

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

(anoniem)

WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

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

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

✓ Vrijstelling van onroerende voorheffing

✓ Onmiddellijk rendement 

(grote wachtlijst huurders)

✓ Gerenommeerde zorgpartner 

(regelt verhuur van de woning)

✓ Nieuwbouw op toplocatie

Maak nu je afspraak en investeer in onze assistentiewoningen.

investeer nu in een assistentiewoning

ELYSIA PARK SILVER VANAF
€ 209.750

excl. BTW &
kosten

Waarom investeren in erkende assistentiewoningen?

Silver
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

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

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

Zoek jij naar een gespecialiseerd 
team in daken?

M: +32 (0)483 05 97 33
E: info@vdvdakwerken.be
www.vdvdakwerken.be

Familiebedrijf

Meer dan 10 jaar ervaring

10 jaar kwaliteitsgarantie

Platte daken wit/groene roofing

Gratis offerte via website



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%


