
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N  W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R 0 4 2 0 2 2

BOONEN (HUIDIG ADRES TOT VERHUIS)
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

BINNENKORT VERHUIZEN WIJ NAAR 
ONZE VESTIGING IN KONTICH 

Maak je 
huis en tuin 
zomerklaar
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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

ZONDAG 24 APRIL
HAL 2 - ANTWERP EXPO

Kleding voor dames, heren en kinderen, schoenen,
accessoires, lingerie, handtassen, ...

VAN 11U00 TOT 18U00
INKOM: 4 EURO PP,

INKOM VOOR 2 PERSONEN: 5 EURO (=2,50 EURO PP)

www.kledingbeurs.be
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Molenstraat 21 | 2550 Kontich | 03 457 16 28
ma-vr:  9u30 - 13u & 13u30 - 18u00 - zat: 9u30 - 17u

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

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

G R O T E  O P R U I M  V A N 
B A D -  E N  S T R A N D M O D E

I N  O N Z E  K O O PJ E S L O U N G E  - R O N D E  P R � Z E N !

2 9  &  3 0  A P R I L 
6  &  7  M E I

al leen cash mogel� k 

D IV E R S E 
M E R K E N

BA D M O D E
=

HEEL 
GROTE KEUZE!
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d e z e  m a a n d

COLOFONBeste lezers,
Wat was het genieten, die zomerse dagen in maart. Die eerste zon-
nestralen verwarmen niet alleen je huid, ook je hart en je gemoed 
hebben er enorm deugd van. Het lijkt wel of het leven er opeens 
rooskleuriger uitziet. Bij mensen die last hebben van een depressie 
helpt dat allemaal niet. Dr. apr. Paul Nijs vertelt je er in zijn rubriek 
Gelukkig gezond het fijne over.

Volkssterrenwacht Urania heeft in Kijk omhoog alle planeten die je in 
mei kunt bewonderen op een rijtje gezet. Wist je dat je de sterren-
wacht in Hove ook kunt bezoeken? Misschien een ideetje voor de 
paasvakantie?

Ook op onze website vind je onder de rubriek Beleven tal van activi-
teiten in de regio. Concerten, theater, wandelingen ... Neem er zeker 
eens een kijkje. 

Veel leesplezier!
•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 595.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 645.000

AARTSELAAR E 675.000

AARTSELAAR E 265.000 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 395.000

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

Oudestraat, Oudestraat, volledig vernieuwd 
app. (82m²) op de 1ste verdieping (zonder lift) 
met gelijkvloers berging en autostaanplaats, 
living (32m²) met open ing keuken, ing badk, 
wasplaats, 2 slpk (12-10m²), westterrasje, 
EPC: 229kWh/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

H. Consciencelaan, zéér goed onderhouden 
app. (138m²) op de 2de verdieping (met lift) 
met 2 ondergrondse autostaanplaatsen, living 
(50m²), ing eetkeuken, wasplaats, 2 slpk (30-
13m²), ing badk, zuidwestterras (19m²), EPC: 
175kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Kapellestraat, kleinschalig nieuwbouwpro-
ject met nog 1 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

REEDS 3 VAN DE 8 VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk
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19 apr Wortel  
Pastinaaksoep

Vispannetje met fijne groentjes, champignons, 
prei en puree

20 apr Preisoep
met ham

Hongaarse goulash met erwtjes en rijst

21 apr Bloemkoolsoep Kippenreepjes met Zuiderse groenten, patatas 
bravas en een Mediteraans dipsausje

22 apr Tomaat  
Courgettesoep

Vis van de dag met Dijonaisesaus, geroosterde 
lentegroentjes en knolselderpuree

23 apr Bouillabaise Chipolatta met bordelaisesaus, gegratineerde 
raapjes en aardappelblokjes

24 apr Soep van de dag varkensgebraad met fine champagnesaus,  
appel met veenbesjes en gefrituurde  

aardappelen

25 apr Pompoen  
Knolseldersoep

Gehaktballen met selder in tomatensaus, fijne 
boontjes en gekookte aardappelen

26 apr Broccolisoep Gebakken scampi met pernodsausje, gestoofde 
venkel en spinaziepuree

27 apr Tomaten-
roomsoep met 

balletjes

Stoofpotje van kip met oude geuze, spekjes, 
boerenkool en krieltjes

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 1/04/2022   10:211/04/2022   10:21

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
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Immo Point Drie Eiken  I  Strijdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80  I  edegem@immopoint.be
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Er is de laatste weken en maanden enorm veel aandacht voor 
‘kinderopvang’. De dramatische gebeurtenis in Gent, waarbij 
een baby het leven liet, zorgt terecht voor heel wat commotie 
in de sector. Gerenommeerde kinderartsen eisen met klem 
structurele maatregelen i.v.m. kinderopvang. Volkomen te-
recht, want het welzijn van onze kinderen legt het fundament 
voor een gemeenschap die levenskwaliteit en kansen op 
geluk kan garanderen. 

Comfort boven welzijn

We leven in een individualistische maatschap-
pij met een enorme focus op economische 
groei. Jonge ouders voelen zich verplicht om 
carrière te maken en gaan -bij voorkeur- alle-
bei werken om zichzelf en hun kinderen een 
comfortabel leven te garanderen. Het is hun 
goed recht, maar tegelijk moeten zij beseffen dat 
dit het leven duur maakt. Bovendien verhogen zij zo 
de druk op zichzelf en ... op hun kinderen. Onderzoek 
toont namelijk aan dat kinderen, die jonger zijn dan drie jaar, 
nood hebben aan de nabijheid van hun ouders. Het welzijn 
van het kind is vaak ondergeschikt aan het comfort dat men 
nastreeft. 

“It takes a village to raise a child” 

Deze korte en krachtige zin maakt duidelijk waar het 
schoentje knelt en reikt meteen de oplossing aan. Zorgen 
voor het welzijn van onze kinderen is geen zaak van ouders 
of kinderopvang alleen. Heel de gemeenschap waartoe het 
kind behoort, is er verantwoordelijkheid voor. Beslissingen 
van beleidsmakers, ouders, scholen, kinderopvang, ... hebben 
een impact op het welzijn van onze kinderen. Iedereen moet 

consequent keuzes maken die gunstig zijn voor de gezonde 
ontwikkeling van onze kinderen. Elke juiste keuze is een in-
vestering in de toekomst die onszelf en onze gemeenschap in 
haar geheel op langere termijn ten goede komt. 

Het kind centraal

Baby’s en jonge kinderen zijn de volwassenen van 
morgen en dus ook onze wissel op de toekomst. 

Ze hebben enerzijds recht op onze zorg en zijn 
anderzijds onze leermeesters. Ze maken geen 
onderscheid tussen ras, stand of geslacht. Ze 
kijken met veel verwondering en een open blik 
naar hun omgeving. Kinderen leven in het nu, 
zijn leergierig en flexibel. Ze zijn alles wat wij 
ooit geweest zijn en wat we zijn verloren, terwijl 

we vorm gaven een aan samenleving die vandaag 
niet geschikt blijkt om kinderen de kansen te ge-

ven die ze nodig hebben. Het roer moet om. 

Laten we deze lente ons innerlijke kind reanimeren. Laten we 
ruimte zoeken om te spelen, te delen en ... te scheppen. Een 
nieuwe wereld waarin kinderen niet geboren worden, maar 
thuiskomen!

F I K  B L O G T

Kinderwelzijn

“Wie in een kind het wonder niet ziet, die snapt het hele liedje niet” 

Toon Hermans

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

F I K  B L O G T

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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HOORTOESTELLEN DRAGEN?
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probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
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en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
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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 
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VEELGESTELDE
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden 
vermeden, er ontstaan misverstanden door het 
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel 
en telefoongerinkel worden niet gehoord, …. 
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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De keuze van je matras is onlosmakelijk 
verbonden met de keuze van je bedbodem. 
Een bedbodem bepaalt mee hoeveel energie 
je uit je slaap haalt. Bodem en matras moeten 
elkaars goede eigenschappen versterken en 
tijdig vervangen worden. Anders is de kans 
groot dat je met het verkeerde been uit bed 
stapt. 

Je ligt pas goed als je bedbodem de 
ergonomische eigenschappen van je matras 
ruggesteunt. Een lattenbodem bestaat uit een 
frame met ertussen beweeglijke en kantelbare 
latten. Bij een goede lattenbodem kan je de 
hoogte en hardheid van de latten aanpassen 
voor een goede ondersteuning. Daarnaast kan 
je kiezen voor een vlakke of elektrische bodem. 
Met een elektrisch verstelbare lattenbodem 
bepaal je zelf jouw gewenste positie. 

Wat je nog niet wist 
over bedbodems Jan, slaapadviseur Bedtime Edegem: “Een 

bedbodem moet afgestemd zijn op je matras 
en omgekeerd. Kies een bedbodem die jouw 
lichaam voldoende ondersteunt. Slaap maar 
eens een nachtje in een anders bed of op de 
bank en je voelt meteen het verschil.”

De do’s & don’ts van Jan
Als je je rug beter wil ondersteunen in rust ...
Do: ... kies je een slaapsysteem steeds in 
functie van je lichaam. Ga voor de perfecte 
match tussen matras en bedbodem.
Don’t: ... besteed je enkel aandacht aan een 
matras die bij je past. De bedbodem is bijzaak.

Lattenbodem

Boxspring
Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Boxsprings brengen het hotelgevoel naar jouw 
slaapkamer. Tegenwoordig vind je ze in alle 
sto� en, maten en designs. De instaphoogte is 

Sleep & Dream Boxspring Jubilee

Spiraalbodem

Een spiraalbodem bestaat uit dunne 
gevlochten staaldraden opgespannen in een 
stalen frame. Deze bodem heeft een stevig 
comfort, ventileert goed en is zeer duurzaam.

Swissfl ex produceert innovatieve slaapsystemen. 
De lattenbodems ontlasten waar nodig. Daardoor 
behoren ze tot de beste op de markt. Geen wonder 
dat Swissfl ex al meerdere Innovation Awards 
ontving. Het Zwitserse kwaliteitsmerk staat voor 
vakmanschap, technische expertise en innovatie. 

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met winkels in 
Edegem en Essen. De hoogstaande kwaliteit van 
onze producten en de deskundige hulp van onze 
slaapadviseurs zorgen ervoor dat je elke nacht 
slaapt als een roos. 

Wat zegt de slaapadviseur?

Edegem - Mechelsesteenweg 144 | www.bedtime.be

Essen - Spijker 57

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

Merk in de kijker: Swissfl ex

“De juiste ondersteuning 
is de sleutel tot een 

kwalitatieve nachtrust.”

Swissfl ex Uni 22 Bridge

Swissfl ex CLICK bed

De drie positieve gevolgen 
van een goed bed

Je voelt voldoende en correcte ondersteuning 
van je wervelkolom. Benen, bekken en 
schouders ervaren geen druk.

Je slaapt dieper met een sterk immuunsysteem 
tot gevolg.

Je loopt minder risico op een 
gewichtstoename, want je bloedsuikerspiegel 
(insulinegehalte) blijft stabieler. Je zal minder 
snel naar ongezonde voeding grijpen.

net iets hoger dan een standaardbed, wat opstaan 
gemakkelijker maakt. Ook boxsprings zijn elektrisch 
verstelbaar. Een aanrader voor mensen met zware 
benen of wie graag leest in bed. 

1.

2.

3.
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In de prijzen
AARTSELAAR-WILRIJK - Het Agentschap Wegen en Verkeer 
heeft een prijs gewonnen voor haar communicatie over de herinrich-
ting van de vijf A12-kruispunten. In de categorie ‘Communicatie’ 
kaapte zij de eerste prijs weg, een onderscheiding die wordt uitge-
reikt door de tijdschriften Bouwkroniek en La Chronique. Dankzij 
een duidelijke communicatie en enkele structurele aanpassingen 
zijn de kruispunten op de A12 veel veiliger geworden. De onder-
scheiding is dus zeker gepast.          FM

Sneakerbeurs
HOBOKEN – Op 28 en 29 mei houden studenten van de Grote 
Hogeschool in de Blikfabriek een ‘sneakerbeurs’. Zij pakken uit 
met een sneakerbeurs met verschillende resellers, customizers en hob-
byisten waar bezoekers rustig kunnen rondkijken en genieten van 
nevenactiviteiten zoals een kindvriendelijke workshop hoe schoe-
nen te personaliseren. Er is een styliste en er is een cocktailbar.  FM

Info: www.unboxedevent.com 

Concerten zoeken huiskamers
HOBOKEN – Gravenhof en De Blikfabriek slaan de handen in 
elkaar en organiseren ‘Bij de buren’, een culturele wandeling die 
bezoekers naar Hobokense huiskamers leidt. In elke huiskamer 
kan je genieten van een kleinschalig liveoptreden. Wie zijn living, 
gang of tuin graag ter beschikking stelt op zaterdag 4 juni tussen 15 
en 19 uur, kan zich aanmelden. Die namiddag komt er maximum 
vier keer een groepje bezoekers langs dat telkens een liveoptreden 
van ongeveer 10 minuten meemaakt.      FM

Interesse? Schrijf je dan snel in via jana@blikfabriek.be.

Heraanleg kruispunten
HOBOKEN-KIEL – De kruispunten ter hoogte van de Abdijstraat 
en het shoppingcentrum Den Tir en ter hoogte van de Zaanstraat, 
de De Bosschaertstraat en de Hendriklei worden verkeersveiliger 
gemaakt. De werken zijn ondertussen gestart en zullen volgens 
verwachting de tweede helft van de maand mei beëindigd zijn. Er 
komen duidelijke en brede oversteekplaatsen, bredere voetpaden 
en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers.     FM

Eindelijk, het is zo ver! ROETSJ 66 gaat eindelijk van start 
met Jean Bosco Safari en Band

Elke eerste woensdag van de maand een optreden 
van een gevierde artiest

Woensdag 20 april 2022 om 20u
in de feestzaal van Bistro 4
Sint-Camillusstraat 17 – Wilrijk

Inkom 12€ - voorverkoop 11€
Leden genieten ook nog 1€ korting
Lid worden of meer info? 
0475 96 61 93

op 11 MEI 2022
ALANA DANTE

LIVE ON STAGE

1

Stijging vastgoedprijzen 
neemt af
De eerste tekenen dat de vastgoedmarkt afkoelt, zijn er. En 
dat is goed nieuws voor wie op zoek is naar een nieuwe thuis.

Na de lockdowns die we hebben mee-
gemaakt, zijn de prijzen van vastgoed in 
Vlaanderen fenomenaal gestegen. Het leek 
wel of er geen rem op stond. Maar die blijkt 
er wel degelijk te zijn.

In de eerste 3 maanden van dit jaar was 
er ‘slechts’ een stijging van 1,2%.  Kortom 

het lijkt erop dat onze vastgoedmarkt op weg is naar een 
stabilisering.

De stijgende rentevoeten, maar ook de stijgende materiaal-
prijzen, liggen zeker mee aan de basis van deze afkoeling.  We 
merken ook bij habicom dat kandidaat-kopers zich zeer bewust 
zijn van het feit dat de kosten voor een renovatie fors gestegen 
zijn.  Bij habicoms klusjesdienst zien we dat de materiaalprijzen 
soms meer dan verdubbelen: Voor een OSB-plaat die een jaar 
geleden 12€ kostte, moet je nu 28€ neertellen.  

Toch is het nog steeds een goed moment om vastgoed te ver-
kopen. De gemiddelde vastgoedkoopkracht van de Belgen blijft 
hoog in vergelijking met andere Europese landen.  Een Belgisch 
gezin bestaande uit twee personen met een gemiddeld inkomen 
kan in België een woning van 98 m² aankopen, tegenover slechts 
64 m² in Frankrijk en 66 m² in Duitsland.

Vandaag investeren in vastgoed is de beste manier om je te 
beschermen tegen de uitzonderlijk stijgende consumptieprijzen.  
Als je vandaag aankoopt, leg je de kostprijs van je krediet en de 
aankoop van je vastgoed vast voor de komende 20 jaar.  Met de 
inflatie zullen immers de inkomens maar ook de vastgoedprijzen 
(en huurprijzen) stijgen in de loop van de jaren

Marlien & Naranjo

habicom

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

Jouw droomwoning er niet bij? Je vindt ze zeker op www.habicom.be
Informeer ook naar onze verhuurdienst.
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boechout kontich kontich

schilde

edegem
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Frans Van Der 
Meurenstraat 12 2EV Antwerpsesteenweg 118 R1.3 Antwerpsesteenweg 118 R3.2

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

‘Project Gonthier‘ Mooi hoekappartement van 
112m² en terrassen van 21m²! 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

Op 1 januari 2019 is het appartementsrecht, voor het beheer van de gemeenschappelĳke, delen aangepast.  
Met gemeenschappelĳke delen wordt doorgaans verwezen naar de hal, traphal, lift, tuin, het dak of de gevel 
van een appartementsgebouw. 

De vereiste meerderheden om beslissingen te nemen tĳdens de jaarlĳkse algemene vergadering van mede-ei-
genaars worden versoepeld. De bedoeling is dat de besluitvorming minder makkelĳk geblokkeerd raakt.  Zo zal 
bĳ verouderde gebouwen waar een afbraak en heropbouw wenselĳker zĳn dan een doorgedreven renovatie een 
viervĳfdemeerderheid van de eigenaars moeten akkoord gaan.  Vroeger moesten alle eigenaars akkoord gaan. 

De statuten vormen de basis voor het beheer van de mede-eigendom. Maar wĳzigingen in de statuten zĳn 
omslachtig en kunnen alleen met tussenkomst van een notaris. Daarom kunnen in de toekomst meer zaken 
worden geregeld in het huishoudelĳk reglement. Een andere nieuwigheid is dat er verplicht een spaarpot moet 
worden aangelegd voor kosten zoals het schilderen van de gevel en dergelĳke.

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.
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Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

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.

Haal je lichaam 
uit de winterslaap
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

World Leader in the Infrared Sauna

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

spier- en  gewrichtspijnen
reuma, artrose en  fibromyalgie

Overtuig uzelf, 

kom gratis een 

Health Mate®

infraroodcabine 

testen.

Last van spier- of gewrichtspijnen ?
68% VAN DE BEVOLKING HEEFT 
SPIER- EN GEWRICHTSPIJN
Man of vrouw, jong of oud, dik of dun, sportief of niet.  Iedereen 
kan last krijgen van spier- en gewrichtspijn. De oorzaken kunnen 
zowel acuut van aard zijn (een verkeerde beweging, bruusk heff en, 
intensieve sportprestaties, stress) als chronisch (denk hierbij aan 
hernia, jicht, slijtage, artrose, artritis en fi bromyalgie). Stuk voor stuk 
vervelende pijnen die uw agenda danig in de war kunnen gooien. 
Vaak grijpen we dan naar een pijnstiller,  fysiotherapie, massage of 
chiropractie. Maar wist u dat een sessie infraroodstraling een 
evenzo eff eciënte en beduidend minder pijnlijke therapie is?

ONSCHADELIJKE INFRAROODSTRALING
“Rust roest”, zo luidt het spreekwoord. Ook in geval van pijn blijft 
het belangrijk om gewrichten in beweging te houden zonder ze 
te overbelasten. Bewegen zorgt ervoor dat de  spieren die het 
gewricht ondersteunen in goede conditie  blijven. Maar wanneer 
spieren en gewrichten pijn doen, is bewegen vaak moeilijk. 
Daarom zocht de Japanse dokter Ishikawa reeds in 1967 naar een 
therapie om spieren op een passieve en pijnloze manier soepeler 
te maken. Hij  ontdekte toen dat ons lichaam een sessie van een 
½ uur infrarood ervaart als een ½ uur joggen. In een infrarood-
cabine warmen onze spieren geleidelijk op, klopt ons hart sneller 
en stuwt het bloed sneller rond. Hierdoor gaan we zweten en 
kan de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de huid worden 
verhoogd. Gifstoff en worden zo van de lymfe naar de zweet-
klieren  getrans porteerd en verlaten het lichaam. Een  natuurlijk 
 genezings proces dus. De warmte van infrarood heeft bovendien 
een pijnstillend eff ect.  Hierdoor  worden blokkades in spier-
weefsel, in no-time en zonder lichaams belasting, opgelost. 
Zo geraakt u uit de vicieuze cirkel van pijn waarbij u net door 
gebrek aan beweging nog meer spier- en gewrichtspijn krijgt.

DETOXEN ZONDER STRESS
Health Mate® heeft unieke gepatenteerde infrarood  Tecoloy® M 
elementen die dankzij hun golfl engte in alle veiligheid nog dieper 
in de huid inwerken. Ideaal om snel te ontstressen. Spanning in 
de geest leidt tot spanningen in het lichaam.  Spanningen in het 

lichaam veroorzaken pijn, 
maken ons moe en veroor-
zaken daardoor bijkomende 
 spanningen in de geest. 
Een spiraal die ronduit 
funest is voor ons geestelijk 
en lichamelijk welzijn. 
Een Health Mate® infrarood-

sessie pakt die spanning in het lichaam aan, waardoor u duur-
zamer de stressspiraal doorbreekt.  Bovendien is de omgevings-
warmte in een Health Mate®  infraroodcabine lager dan in een 
traditionele Finse saune. Dat maakt onze infrarood sauna’s 
draaglijker voor mensen die geen hoge temperaturen verdagen. 

TAL VAN GENEZENDE EFFECTEN
Heeft u last van reuma of artrose? Heeft u uw spieren  overbelast 
door intensief sporten of langdurig bureauwerk? Laat de pijn uw 
leven niet beheersen. Een eigen infrarood cabine biedt u het 
levenscomfort om uw pijn instant te verlichten door de heilzame 
infraroodwarmte tot diep in uw spieren en gewrichten te laten 

doordringen. Heeft u last van psoriasis, eczeem of huiduitslag? 
Dan kunnen enkele sessies in uw infraroodcabine u wellicht 
helpen. Een intensievere huiddoorbloeding versnelt de 
 aanmaak van nieuwe huidcellen en het genezingsproces. 
Lijdt u aan chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of 
 fi bromyalgie? Infraroodtherapie bestrijdt niet alleen spier- en 
gewrichtspijn, maar biedt ook passieve conditietraining. 
Al na  enkele sessies zult u merken dat uw uithoudings-
vermogen toeneemt. Bovendien is infrarood ideaal als 
 ontgifting.  Verwijdering van afvalstoff en via de huid betekent 
een enorme ontlasting van lever en nieren waardoor u meer 
energie krijgt.

Wil u ervaren welke meerwaarde die therapeutische 
 werkingen uw lichaam bieden?
Vraag dan een GRATIS infraroodsessie in één van 
onze Health Mate® verkooppunten.

NOG NIET OVERTUIGD LEES WAT
MARC HERMANS VAN ONZE SAUNA VINDT:

“Mijn Health Mate®

infraroodsauna 
is mijn natuurlijke 
pijnstiller.” 
Marc Herremans

Marc ‘Ironman’ Herremans voorstellen, hoeft wellicht niet meer. 
Als kleine jongen al droomde Marc ervan ‘ooit’ de beste te 
worden in een bepaalde sport. Hij werd 2-voudig Belgisch 
kampioen Olympische afstand triathlon, 4de in de Ironman van 
Australië, 6de in de Ironman van Hawaï en werd in 2002 door de 
Belgische sportpers uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van 
het jaar. Door een fi etsongeval raakte hij verlamd, maar dat 
tragisch ongeval gaf hem tegelijk de ‘drive’ om door te zetten. 
Marc bleef trainen en won in 2006, ondanks zijn handicap, de 
Ironman van Hawaï in de handcycle-divisie. 

Dit is wat hij ons toen vertelde:

“Door mijn verlamming heb ik vaak last van mijn rug en heb 
ik veel spierspasmen en spierpijn. Zonder de Health Mate®

 infraroodcabine zou ik wellicht pijnstillers nodig hebben en veel 
meer kine, maar dat hoeft nu niet. Een dagelijkse Health Mate®

infraroodsessie houdt mijn spieren soepel en laat me toe mijn 
training op te drijven. Vooral in de aanloop van een wedstrijd is 
mijn Health Mate® cabine onmisbaar voor mij.

Het is mijn natuurlijke pijnstiller!”

HealthMate_DePassant_april2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_DePassant_april2022_2pages_400x264mm.indd   2 1/04/22   08:261/04/22   08:26
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Wanneer vandalisme kunst wordt
Openbare gebouwen, voetstukken van bruggen, zijwanden van tunnels en andere publieke plaatsen regelmatig voorzien van 

‘graffiti’. Het woord is afkomstig uit het Italiaans en betekent letterlijk ‘ingekraste tekeningen’. Het fenomeen komt het vaakste 
voor in de Verenigde Staten, maar ondertussen heeft het ook zijn weg gevonden naar onze contreien.

Graffiti is zo oud als het geschrift. De 
Romeinen waren er ijverige beoefenaars van 
zoals vele opgravingen getuigen. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog was het gebruike-
lijk dat Amerikaanse soldaten markeringen 

aanbrachten op openbare plaatsen om col-
lega’s te informeren met geheime tekens. 
Een gebruik dat ondertussen ook door 
studentengemeenschappen gebruikt wordt 
om locaties aan te duiden of boodschappen 
achter te laten. 

Niet iedereen is altijd even opgezet met 
graffiti. Pas nadat enkele kunstenaars 
zich ermee gingen bezighouden, kwam er 
verandering in de beoordeling en volgde 
de waardering. Zij kregen erkenning en 
zelfs plaatsen toegewezen waar ze vrij hun 
kunsten konden tonen op muren die spe-
ciaal voor dit doel vrijgemaakt werden. De 
bekendste graffitiartiest is waarschijnlijk 
Keith Haring. 

Wandelkaart Graffiti in Berchem

Het Antwerpse district Berchem doet al 
enkele jaren lovenswaardige inspanningen 
om muren vrij te maken waarop lokale en 

andere kunstenaars (waaronder Matthias 
Schoenaerts) hun talenten mogen tonen. 
Het district heeft een wandelkaart samen-
gesteld die wandelaars wegwijs maakt in 
de wereld van de populaire straatkunst. 
Berchem heeft zelfs een specifieke sche-
pen die verantwoordelijk is voor streetart.

Kris Gysels: ‘Street art is populairder dan 
ooit en elke grote stad ter wereld heeft wel 
een hotspot. In Berchem profileren we ons 
maar al te graag als de ‘place to be’ in het 
Antwerpse. Waar het eerst als vandalisme 
werd beschouwd, vinden mensen het nu 
kunst. Daarom hebben we een nieuwe 
versie van onze streetart wandelkaart uit-
gebracht, zowel in het Nederlands als in het 

Engels, want ook toeristen van over heel de 
wereld tonen interesse voor dit fenomeen.’

De nieuwe wandelkaart brengt ons naar 
plaatsen zoals de fietstunnel onder de 

Generaal Lemanstraat. De wandeling start 
bij brouwerij De Koninck, waar je ter plaat-
se al een schitterende muurtekening kan 
bewonderen. De wandeling is 11 km lang 
en werd samengesteld door Tim Marchang 
en Bart Temme.

De kaart is ook beschikbaar in de speciale 
Street Art Cities App. Met die app ont-
dek je straatkunst over de gehele wereld. 
Je kan de wandelkaart gratis afhalen in het 
districtshuis van Berchem of downloaden. 

Info: https://streetartantwerp.com/routes/
street-art-in-district-berchem-13

• Frank Blatt

g e w i k t  e n  g e w o g e n
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Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be - tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

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

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

DE NIEUWE BOOST CX1
KRACHTIG, COMPACT EN FLEXIBEL

Sledestofzuiger zonder zak voor maximaal 
zuigvermogen in een compact ontwerp

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Nu vanaf

€ 289
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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

• Als het leven niet tegen je glimlacht, geef het dan een flinke trap.
Peter Darbo

• Een goede vriend zal de borgsom betalen om je uit de ge-
vangenis te krijgen.
Je beste vriend zit in de cel naast je en zegt: “Wauw, dat was 
spannend!”
Groucho Marx

• Het is voor sommige mensen niet ongewoon om hun hele 
leven te besteden aan wachten om beginnen te leven.
Eckhart Tolle

• Aan zijn principes getwijfeld hebben, is het kenmerk van 
een beschaafd mens.
Oliver Wendell Holmes

• Het geheim van ongelukkig zijn, is precies weten wat je wil.
James Richardson

• Het vervelende aan ‘geen seks voor het huwelijk’ is dat kin-
deren nooit het huwelijk van hun ouders kunnen bijwonen.
Mokokoma Mokhonoana

• Probleemgezin: iedere familie die uit meer dan één persoon 
bestaat.
Mary Karr

• Wie ooit zei dat de pen machtiger is dan het zwaard heeft 
duidelijk nooit contact gehad met automatische geweren.
Douglas MacArthur

• Popmuziek is de hamburger van iedere dag.
Pierre Boulez

• Niets maakt verleiding zo makkelijk te weerstaan als plat-
zak zijn.
Mac Benoff

•”Ze zeggen”, de grootste leugen ter wereld.
Paul Harvey

• Een uitroepteken is als lachen om je eigen grapjes.
F. Scott Fitzgerald

• Bid niet als het regent als je ook niet bidt als de zon schijnt.
Satchel Paige

• De lente bereikt de voorsteden pas wanneer je wakker 
wordt van de eerste grasmaaier.
Don Kidney

Horizontaal 
1 sterke drank 5 beendergestel 10 een weinig 11 glorie 

12 dartel 15 op enige plaats 17 hiel 18 partij in rechtszaak 
19 voorzetsel 20 Europeaan 21 baardje 23 voorste 25 deel v.e. 

breuk 27 muziekteken 28 mager 29 reisgoed 32 in de knel 
34 insect 35 hevige haal 36 deel v.e. tennispartij 38 bestelling 

39 sporenplantje 41 extra toelage 43 individualist 45 gard 
46 nachtjapon 47 uit naam van 48 vriend

Verticaal
1 contant 2 deel v.e. mast 3 ontkenning 4 sportman 6 specerij 

7 hevig 8 grondsoort 9 keuring 13 hartstimulator  
14 koningstitel 15 droogvloer 16 huidziekte 20 godsdienst 

v.d. moslims 22 handgreep 24 platte zeevis 26 Bijbelse 
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4 sportman 6 specerij 7 hevig 8 grondsoort 9 keuring 
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37 benaming 39 bontsoort 40 beroemdheid 42 afgemat 
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Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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Ook geen idee
hoeveel jouw
huis waard is?

gratis schatting
  met advies!

Uit studies blijkt dat de gemiddelde eigenaar zijn of haar eigendom bijna 

10% lager of hoger schat dan de marktwaarde.  Laat daarom je eigendom 

schatten door een vastgoedexpert uit je buurt.  

Vraag de schatting snel & vrijblijvend aan via enkele klikken op:

watismijnhuiswaard.be 03 449 42 41
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Heldere planeten in mei
Mercurius is alleen nog in het begin van de 
maand zichtbaar in de avondschemering, laag 
boven de westnoordwestelijke horizon. Venus 
komt ongeveer een uur voor de zon op, maar 
de planeet blijft vrij laag boven de oostelijke 
horizon. Mars komt ongeveer anderhalf uur 
voor de zon op in het oosten, maar is niet 
gemakkelijk te zien. Ook Jupiter is nu een och-
tendverschijnsel. In het begin van de maand 
staat hij dicht bij Venus, op het einde van de 
maand vinden we hem bij Mars. Saturnus 
komt in het begin van de maand rond 4 uur 
op, tegen het einde van de maand al kort na 
middernacht.

De maan als wegwijzer

Op maandag 2 mei om 22.00 uur staat de zeer 
smalle maansikkel laag boven de westelijke ho-
rizon. Drie graden ten westen ervan (zesmaal 
de schijnbare maandiameter naar rechts) staat 
Mercurius. Nog eens twee graden verder staan 
de Plejaden. Misschien zijn die beter te zien 
met een verrekijker.

Vrijdagavond 6 mei om middernacht staat de 
maan vlakbij Castor en Pollux, de twee helderste 
sterren van de Tweelingen (Gemini).

Maandagavond 9 mei staat de maan in de 
Leeuw (Leo) dicht bij Regulus, de helderste 
ster van dit sterrenbeeld.

Vrijdag 13 mei rond 23.oo uur zien we de maan 
4 graden boven Spica, helderste ster van de 
Maagd (Virgo).

Maandagochtend 16 mei is er een totale 
maansverduistering. Vanaf ons land is ze maar 
gedeeltelijk te zien in ongunstige omstandig-
heden, want de maan gaat al onder vlak na het 
begin van de totale fase. De zon is dan al op-
gekomen, zodat de verdonkerde maan moeilijk 
zal te zien zijn.

Tijden voor Antwerpen

• Begin van de gedeeltelijke fase: 4.27 uur
• Begin van de totaliteit: 5.29 uur
• Maan gaat onder: 5.53 uur

Maandagnacht 16 mei rond middernacht staat 
de maan laag in het zuidzuidoosten, 4 graden 
onder de maan zien we de oranjerode ster Anta-
res, helderste ster van de Schorpioen (Scorpius).

Omdat Mercurius van alle planeten het dicht-
ste bij de zon staat, draait ze er ook het snelste 
omheen. Voor een volledige omwenteling rond 
de zon heeft ze maar een drietal 
maanden nodig. Zaterdag 21 mei 
om 21.00 uur schuift Mercurius 
tussen de aarde en de zon door. 
We zeggen dan dat de planeet in 
benedenconjunctie staat. Vanaf de 
aarde is ze dan tegen de felle gloed 
van de zon onzichtbaar. Over iets 
meer dan anderhalve maand staat 
Mercurius alweer ‘achter’ de zon. 
We spreken dan over een boven-
conjunctie.

Woensdagochtend 25 mei om 
4.45 uur is er een mooie samen-
stand van de maan, Jupiter en 
Mars, laag boven de oostelijke 
horizon. De heldere Venus staat 
wat verder naar het oosten, Satur-
nus naar het zuiden.

Donderdagochtend 26 mei om 
4.45 uur is de maan opgescho-
ven tot halfweg tussen Jupiter en 
Venus.

Vrijdagochtend 27 mei om 4.45 
uur staat de smalle maansikkel 
één graad onder Venus. Het is 
een moeilijke waarneming, want 
de maan staat dan maar 2,5 gra-
den boven de horizon en het is al 
vrij licht.

Zondag 29 mei om 13.00 uur 
komen Jupiter en Mars met el-
kaar in conjunctie. Bekijk dit rond 
4.15 uur laag boven de oostelijke 
horizon.

Enkele sterrenbeelden in de kijker

Sextant

Deze maand schuift de heldere ster Regulus 
van de Leeuw rond 22.30 uur doorheen het 
zuidwesten. Net ten zuiden hiervan (lager bij 
de horizon dus) bevindt zich een onopvallend 
sterrenbeeld dat Sextant wordt genoemd (Lat. 
Sextans). Tegenwoordig is het kinderspel om 
met een gps (global positioning system) uw po-
sitie te kennen, maar vroeger was een sextant 

onmisbaar als meetinstrument voor de plaatsbe-
paling. In de scheepvaart kon men hiermee de 
geografische breedte waarop men zich bevond, 

achterhalen. Toen de Europese 
ontdekkingsreizigers voor het 
eerst de zuidelijke sterrenhemel 
bewonderden, zochten ze voor de 
namen van de nieuwe constellaties 
hun inspiratie vaak in termen uit 
de scheepvaart.

Hercules

Met het blote oog kunnen we in 
de loop van het jaar enkele dui-
zenden sterren zien. Toch bevat 
onze Melkweg niet minder dan 10 
miljard sterren. Een groot aantal 
daarvan zit dicht op mekaar ge-
pakt in zogenaamde bolvormige 
sterrenhopen. Eén zo’n bolhoop 
bevindt zich in het sterrenbeeld 
Hercules. Dit sterrenbeeld vinden 
we rond 23.00 uur in het oosten, 
op ongeveer een derde van de 
afstand tussen de heldere Wega 
(rechtsboven in de zomerdriehoek) 
en de oranjerode ster Arcturus in 
het zuidoosten. In de rechterzijde 
van het Herculestrapezium kunnen 
we vanaf een donkere plaats deze 
bolhoop zien als een wazig pluisje 
aan de hemel. Het is Messier 13, 
een gigantische verzameling van 
zowat 100.000 sterren op een af-
stand van 25.000 lichtjaar.

Kijk omhoog komt tot stand in 
samenwerking met Volksster-
renwacht Urania in Hove. Iedere 
zondag is er een kijkmiddag die 
start om 14.15 uur met een kin-

derplanetariumvoorstelling + kinder full-dome 
film (vanaf 5 jaar) met kijkmoment. Op vrijdag 
is er een kijkavond die start om 19.45 uur met 
een kinderplanetariumvoorstelling + kinder 
full-dome film met kijkmoment. Uraniatickets 
kosten 10 euro p.p. en kan je online aankopen. 
Meer informatie vind je op  www.urania.be.

K I J K  O M H O O G

• Foto’s: Venus - Jupiter - Saturnus - Mars
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FEESTDAG

GEEN BEDELING

Groentensoep
Schnitsel met fi jne erwtjes
en gekookte aardappelen

Pudding

Tomatensoep met ballekes
Kip met curry 

en groentenrijst
Fruit

Broccolisoep
Boomstammetje met 

rode kool en
gekookte aardappelen

Fruityoghurt

Courgettesoep
Gepaneerde vis met

citroenpuree
Gebak

Soep
Beuling met appelmoes 

en patatjes
Dessert

PAASMAANDAG

GEEN BEDELING

Groentensoep
Lamsburger met spekboontjes

en kruidenpatatjes
Pudding

Broccolisoep
Hongaarse goulash met

gebakken patatjes
Fruityoghurt

Slaatje vis
Courgettesoep

Varkenshaasje met pepersaus,
wortelen en patatjes

Gebak

Lasagne of spaghetti

FEESTDAG

GEEN BEDELING

Groentensoep
Schnitsel met fi jne erwtjes
en gekookte aardappelen

Fruit

Broccolisoep
Boomstammetje met 

rode kool en
gekookte aardappelen

Magere yoghurt

Courgettesoep
Gepaneerde vis met

citroenpuree
Suikervrij gebak

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

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

Slaatje kip
Tomatensoep met ballekes

Vis vol-au-vent
met puree

Fruit

Tomatensoep met ballekes
Kip met curry 

en groentenrijst
Fruit

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

H K  T R a i t e u r
&  c at e r i n g

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 115 i.p.v. € 120

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
18.04

DINSDAG
19.04

WOENSDAG
20.04

donderdag
21.04

vrijdag
22.04

weekend
23-24.04

W E E K M E N U

NIEUWBOUWZONDAG OP 24 APRIL:
BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT Enkel na inschrijving via www.zilverkwartier.be/event/  

WWW.ZILVERKWARTIER.BE • Oogststraat 253 - Berchem  project van: fides • 03 232 54 00 • www.fidesinvest.be

HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT 

OPLEVERINGZOMER ‘22

NU 6% BTW*(*onder voorwaarden)

24 april

Betaalbare energie dankzij het innovatieve warmtenet!

ZK adv NBZ_2022_184x122.indd   1ZK adv NBZ_2022_184x122.indd   1 30/03/2022   13:0930/03/2022   13:09
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... van een deugddoend bezoek 
aan de expositie van 

een veelzijdig kunstenaar 
Nu we, na 2 jaar pandemie, stilaan naar het oude normaal terugkeren, wordt er weleens teruggeblikt op de aanpak van die periode. Velen 
oordelen dat er te veel aandacht werd besteed aan de fysieke gezondheid van de mensen en te weinig aan de mentale gezondheid. Ik zal me 
niet wagen aan een oordeel. Wel heb ik aan den lijve ondervonden hoezeer ik  sociaal contact miste. Maar dat was niet het enige, ik miste 

ook enorm alles wat te maken heeft met kunst en cultuur. Ik heb toen duidelijk gevoeld wat dit voor mijn welbevinden betekent.

En inderdaad, kunst en cultuur blijken 
onmisbaar te zijn voor een gezonde 
geest én een gezond lichaam. Ook de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 
concludeerde na onderzoek dat actief of 
passief beleven van kunst de gezondheid 
en het algemene welbevinden bevordert.

Toen we op een gegeven ogenblik tijdens 
de pandemie weer naar het museum 
mochten, heb ik die kans dan ook met 
beide handen gegrepen. Hoewel het op af-
spraak moest en met mondmasker op, was 
het telkens een boost voor mijn welzijn. 
Zo genoot ik in het Museum Mayer van den 
Bergh van de vele kostbare en mooie objecten 
en schilderijen, leerde ik Antwerpen in de 
16de eeuw kennen tijdens de tentoonstelling 
Komt een Italiaan naar de Nederlanden in het 
Museum Plantin-Moretus, keerde ik met 
Paul van Ostaijen in het Letterenhuis terug 
naar de Eerste Wereldoorlog ... En telkens 
brachten deze bezoeken mij ontspanning 
en rust. Ze lieten me nadenken over andere 
tijden en gebeurtenissen en mijmeren over 
plaatsen waar ik nooit ben geweest, zodat 
ik het coronavirus vergat en de stress even 
verdween.

Ik werd met de neus op het feit gedrukt dat 
kunstenaars een zeer belangrijke rol hebben 
in onze maatschappij - vroeger en nu - en 
ik laat geen kans liggen om er ‘nieuwe’ (toch 
voor mij) te leren kennen. Zo begaf ik me 
kortgeleden naar Bozar om het werk van 
Rinus Van de Velde te bewonderen. Van hem 
had ik de majestueuze houtskooltekeningen 
al op afstand leren kennen. De tentoonstel-
ling in Bozar, die als titel meekreeg ‘Inner 

travels’, trok direct mijn aandacht, alleen al 
vanwege die titel. Bovendien had ik via de 
media  een aantal werken te zien gekregen, 
die mij ontzettend nieuwsgierig hadden ge-
maakt: de houtskooltekeningen uiteraard, 
maar ook de geboetseerde werkjes, de sculp-
turen, de oliepasteltekeningen naar voorbeeld 
van o.a. Bonnard  en de films.

Voor ik naar de tentoonstelling ging, las ik 
wat over hem en werd ik geïntrigeerd door 
zijn persoonlijkheid. Vooral zijn fascinatie 
voor de verbeelding, de fantasie, het imagi-
naire trok mij aan. Ik hecht zelf veel waarde 
aan de kracht van de verbeelding. Kinderen 
zijn vaak meester in het gebruiken van die 
verbeeldingskracht, maar bij volwassenen is 
er eerder sprake van terughoudendheid.

Niet zo bij Rinus dus! Hij neemt je mee in 
zijn imaginaire wereld en geeft je de kans om 
ook de jouwe te scheppen. Toen ik helemaal 
aan het begin van de tentoonstelling een 
trein opstapte met daarin o.a. een vergeten 
sjaal, afgeleefde banken en een propvol vuil-

nisbakje, kon ik niet anders dan daarbij 
wegdromen.

Vervolgens werd ik heen en weer getrok-
ken tussen de realiteit en de illusie, de 
verwondering en de bewondering. Ik werd 
als het ware meegesleurd in zijn innerlij-
ke wereld. Dat was zeker ook het geval, 
toen ik op het einde van de tentoonstel-
ling naar de film La ruta natural keek, 
waarin hijzelf een rol speelde tussen zijn 
zelfgemaakte decors.

Hij maakte die film volledig in zijn atelier, 
maar ook zijn andere werken (tekeningen, 
keramiek, constructies, oliepasteltekeningen) 
worden daar gecreëerd. Het is dáár waar hij 
zich gelukkig voelt en zijn fictieve verhalen 
schept. Ik zie het atelier in mijn verbeel-
ding voor me als een ongelooflijk veilige, 
geborgen, gezellige ruimte die blaakt van 
creativiteit.

Moet het gezegd dat ik zeer veel deugd gehad 
heb van deze expositie? Dat het een feest was 
om in de innerlijke wereld van deze bevlogen 
kunstenaar te kunnen kijken?

Ik had, toen ik naar huis terugkeerde, zelfs 
het gevoel op reis te zijn geweest en stapte 
met een speciaal gevoel in de ‘echte’ trein, die 
mij naar huis voerde!

Dit museumbezoek bezorgde me ook nu 
weer ontspanning, rust en reflectie. Heb jij 
daar ook nood aan? Je kunt nog gaan genie-
ten tot 15 mei in Bozar!

P o r t r e t

• Annie Poelmans



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

Beste lezer, 

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

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

GLASWERKEN CALLENS
Pluyseghemstraat 51  2550

Alle beglazing

(enkel-dubbel-figuur-glas)

Hoogrendementsglas

NIEUW + HERSTELLINGEN

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

Konti ch

GSM 0475 86 94 93

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning 0495 52 61 28  Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

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

WinDistributie bv

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be
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De ongerepte Faeröereilanden
De unieke en afgelegen Faeröereilanden kennen een ruig en ongerept landschap, ideaal voor natuur- en wandelliefhebbers. Deze vulkanische 
rotsblokken liggen in de oceaan, tussen IJsland, Noorwegen en Schotland. De achttien eilanden staan bekend als de ‘Schapeneilanden’. 
Er wonen immers meer schapen dan mensen, en er zijn maar drie  verkeerslichten. Groot zijn de Faeröer niet, maar overal is er ruimte 

in overvloed.

Een week naar Faeröer is ideaal om de steile 
kliffen en groene bergen al wandelend te ont-
dekken. Van oost naar west reizen, duurt een 
tweetal uren. Een huurwagen is onontbeerlijk; 
het landschap is uitgestrekt en de bus komt 
niet in alle uithoeken. Geniet hier van de stilte. 
Op enkele geluiden van de branding, zeevo-
gels en een enkel schaap nauwkeurig, hoor 
je niets. Je wordt omringd door adembene-
mende fjorden, indrukwekkende watervallen, 
nauwe zeestraten, steil oprijzende kliffen, 
rotsformaties en bergtoppen, gletsjerdalen en 
onvergetelijke zeezichten.

De eilanden zijn een waar paradijs voor zee-
vogelkolonies: de alk, papegaaiduiker, zeekoet, 
drieteenmeeuw en noordse stormvogel vinden 
hier tussen mei en juli hun perfecte broed-
plaats.

Afhankelijk van de regio ontdek je charman-
te dorpjes en imposante panorama’s. Aan de 

grillige noord- en 
westkust van de 
archipel rijzen 
reusachtige zwarte 
kliffen hoog boven 
de aanzwellende 
golven op. Verder 
landinwaarts, weg 
van de woelige zee, 
wordt het land-
schap milder.

In het noorden vind 
je de Norðoyggjra, wat noordelijk eiland bete-
kent. Een paradijs voor natuurliefhebbers dat 
wordt gekenmerkt door hoge bergen en water-
vallen die in de zee storten. Het eiland Borðoy 
is de moeite waard, omdat je hier de vissers-
hoofdstad Klavsvik kunt bezoeken. Eysturoy, 
het op twee na grootste eiland, vormt het 
centrale deel van de archipel. Ook hier vind 
je indrukwekkende natuur: vanaf de grootste 

berg Slættaratindur heb je, als er geen mist is, 
een prachtig uitzicht op de eilandengroep. Ook 
zijn er charmante dorpjes die het bezoeken 
waard zijn. Naast Eysturoy ligt het grootste en 
langste eiland Streymoy, met zijn charmante 
stadjes met volop cultuur, muziek, restaurants, 
kunst en sport. Voor een centrale ligging kies 
je best voor een verblijf aan de grootste fjord 
Skálafjørdur. Ver van het gedruis ligt het 
eiland Vágar met indrukwekkende panora-
ma’s, de waterval Bøsdalafossur … en niet te 
vergeten de puffins die de zee invliegen en 

hun snavels vullen met 
verse vis. De eilanden 
Sandoy, Skúvoy en 
Stóra bieden je grote 
zandduinen en stran-
den.

Hoe ga je naar de Fae-
röereilanden? 

Vlieg over Parijs of Ko-
penhagen naar Vágar, 
of neem de ferry vanaf 
het Deense Hirtshals.

Welke is de beste reis-
tijd? 

Je reist best tussen mei 
en september. Het weer 
wordt bepaald door de 
Atlantische Oceaan en 
kan wispelturig zijn. In 

een vingerknip kan een blauwe hemel over-
slaan in mist. Het kan zelfs even stormen. De 
temperaturen schommelen in de zomer tussen 
de 10 °C en 15 °C.

#winkelhier #treiskoffertje #ReisGerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

Dynamicalaan 21 • 2610 Wilrijk •03 877 99 97 • info.wilrijk@profshop.be

Open: ma t.e.m. vrij van 6u30 tot 17u30

WWW.PROFSHOP.BE

Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILRIJK

CEMENTERINGSPRODUCTEN GEVELREINIGERS

HYDROFUGES KELDERDICHTINGSPRODUCTEN
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De show van mijn leven
ANTWERPEN – Na een uitstel van twee jaar, vindt op 27 mei 
eindelijk de première plaats van Jan Van Dykes ‘De show van m’n 
leven’. Jan is een echte podiumlegende. Met zijn overzichtsshow 
garandeert hij zijn fans live-entertainment van internationale al-
lure. Bovendien laat Jan Van Dyke zich omringen door een flink 
aantal rasartiesten waaronder Kobe Van Herwegen, Patrick Onzea, 
Franky Boy, Goele De Raedt en zijn favoriete zangeres Sofie. De 
Lou Roman band begeleidt het geheel. Komiek Dirk Van Vooren 
is ceremoniemeester. De show loopt van 27 mei tot en met zondag 
12 juni in Theater Elckerlyc in Antwerpen.     FM

Info: www.elckerlyc.be of 070 691 002

Wereldkampioenschap  
3 x 3 basketbal
ANTWERPEN – Van 21 tot 26 juni is Antwerpen gaststad voor 
het wereldkampioenschap 3x3 basketbal.  Je kan dit evenement 
volgen vanaf een vipterras hoog boven de Groenplaats, met zicht 
op de kathedraal. Het muziek- en kunstencentrum Amuz (de 
voormalige barokkerk aan de Kammenstraat) is de setting voor de 
hospitalityzone.        FM

Info: 03 22 11 333 of info@antwerpen.be

Lees!
ANTWERPEN – Het staat ondertussen vast dat het boekenfesti-
val ‘Lees!’ in Antwerp Expo een vervolg krijgt. Het boekenfestival 
duurt negen in plaats van zeven dagen en in vier hallen van Antwerp 
Expo worden de bezoekers verwelkomd van 29 oktober tot en met 
6 november 2022.         FM

Culinaire proeverij
ANTWERPSE WAAGNATIE – Van donderdag 26 tot en met 
zondag 29 mei 2022 vormt de Antwerpse Waagnatie het decor 
voor de 14de editie van Antwerpen Proeft. Op hét foodfestival 
van België bieden gerenommeerde restaurants, jong keukentalent 
en gevierde tv-chefs hun signatuurgerechten aan voor maar 6 of 
7,5 euro.          FM

Info en tickets: www.proeft.be Luchthaven herleeft
DEURNE – Nu reizen opnieuw in de lift zit, schakelt Luchthaven 
Antwerpen een versnelling hoger. Reizigers kunnen deze zomer 
opnieuw vliegen naar negen zonnige bestemmingen vanaf de 
Antwerpse luchthaven. Alicante en Malaga blijven de populair-
ste bestemmingen. Andere bestemmingen zijn: Mallorca, Ibiza, 
Murcia, Split, Nador, Tanger en het Franse Avignon in hartje 
Provence.       FM

Info: www.luchthaven-antwerpen.com

Dankfeest voor de Zorg
ANTWERPEN – Het grote dankfeest voor de zorgmedewerkers 
– georganiseerd door het team van The Night of the Proms – kan 
eindelijk doorgaan op donderdag 26, vrijdag 27 en zaterdag 28 
mei 2022, telkens om 20 uur. Ondertussen werd er nog een vierde 
show (zondag 29 mei om 15 uur) mogelijk gemaakt, waarvoor nog 
kaarten verkrijgbaar zijn. Meer dan 40.000 zorgverleners kunnen in 
het Antwerpse Sportpaleis genieten van optredens van o.a. Axelle 
Red, Stan van Samang, Willy Sommers, Mama’s Jasje en Sandra 
Kim en Laura Tesoro. Presentator is Kurt Rogiers.                  FM

Info: www.dankeditievoordezorg.be 

Tribute to Beach Boys Music
ANTWERPEN – Donderdag 2 juni 2022 om 20 uur vindt in 
de Stadsschouwburg de wereldpremière plaats van ‘The Seven 
Symphonies – A Classical Tribute To Beach Boys Music’. Dit 
eerbetoon aan de heerlijke muziek van de Beach Boys wordt ge-
bracht door het Antwerp Philharmonic Orchestra o.l.v. Alexandra 
Arrieche. De muziek van de Beach Boys maakte furore in de jaren 
’60. Deze boysband zong veelal over surfen en alles wat daarmee 
samenhangt. Hun muziek wordt gekenmerkt door een zeer har-
monisch geluid en vooral in een symfonische uitvoering klinkt ze 
hemels.         FM

Kaarten: 30, 40, 55 en 70 euro via www.stadsschouwburgant-
werpen.be 
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aartselaar heeft het allemaal ...
Daarom kopen wij lokaal!

Dat Aartselaar “het allemaal heeft” 
ontdekte ik de voorbije weken. 
Overal waar ik langskwam, voel-
de ik me welkom. Het doet me 
deugd dat veel ondernemers zich 
doorheen een moeilijke periode 
konden worstelen. In het gezellige 
dorp langs de drukke A12 is nau-
welijks leegstand te bespeuren. 
Integendeel, je vindt er alles wat 
een mens nodig heeft. 
In restaurant Guzto genoot ik van 
een heerlijke middaglunch. Oliva 
Tratorria en Zeus noteerde ik met 
stip op mijn bucketlist, net als de 
Lenteproeverij van Vino Santi op 
30/4 en 1/5. Wie liever zelf kookt 
of een feest organiseert, kan te-
recht bij Fonteyne. Bij het Snoep-
eiland, Leonidas en Chocorette 
kies je een lekker tussendoortje.  
BodyConfidence zorgt op een 
veilige en medisch onderbouwde 
manier dat je er stralend uitziet 
en Boetiek Fashion, Louisette en 
Acus zetten met hun collecties de 
kroon op het werk. Aveda Salon 
Daems en Vera Vanderheyden 
zorgen graag voor de ‘final touch’ 
en om al dat moois in detail te 
bewonderen kan je terecht bij Mr. 
Boo. 
Vastgoed De Smet en Van Reeth 
steunen met plezier het vereni-
gingsleven en ook bij Wellimmo 
voel je ‘the match’. Op een origi-
nele wijze vergaderen kan weldra 
opnieuw in De Vergadertuin. En 
wie op een respectvolle manier 
definitief afscheid van Aartselaar 
moet nemen, kan terecht bij Het 
Uitvaarthuis. 
 
Fik Verbiest

www.guzto.be

www.guztavo.be

RELAX – SMILE – EAT – SHARE – LOVE

DELI - TRAITEUR - FOODMARKET

GUZTO RESTAURANT
Kleistraat 175, 2630 Aartselaar
+32 3 877 10 79 • info@guzto.be

GUZTAVO
Kern 38, 2610 Wilrijk
+32 3 281 37 04 • info@guztavo.be

Guzto, een restaurant 
met een echt verhaal 
en een passie voor 
de hedendaagse 
mediterraanse keuken 
met verse producten, 

Guztavo
Deli Traiteur Foodmarket
Waar je terecht kan voor smaakvolle traiteurgerechten 
gemaakt met de beste ingrediënten en vervaardigd met 
passie, smaak en zuiderse flair.

Heerlijke delicatessen, Wijnen , Kazen , Charcuterie en 
Brood , Geschenken maken het rijkelijk aanbod compleet.

Alle gerechten verkrijgbaar in een kleine of grote portie.
Smaakvolle wijnen , waarvan 12 per glas te verkrijgen.
Trendy aperitieven met lekkere tapas.
Ons doel is gasten Culinair en gastrvij verwennen.
Mooi tuinterras  • Privé parking • Feestzaal

Guztavo feest!
Op 16/4 bestaat Guztavo 1 jaar

Kom ons zeker een bezoekje brengen 
om te proeven …
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a a r t s e l a a r  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

AARTSELAAR
KAPELLESTRAAT 82

 

LIER
ANTWERPSESTRAAT 43

 

WILRIJK 
HEISTRAAT 55

 Volg ons op 

 
@louisetteofficial 

 

2de set	glazen	nu	aan	-50%*
*info	en	voorwaarden	in	de	winkel

D a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l ! 
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a a r t s e l a a r  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
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D a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l ! 

03 449 25 00

03 777 21 21 DE 2 ECHTE 
AARTSELAARSE 

VASTGOEDMAKELAARS

www.vanreethvastgoed.be www.vastgoeddesmet.be

WIJ  STEUNEN 
HET LOKALE VERENIGINGSLEVEN.

U DENKT OOK AAN ONS?

Laar 2 - 2630 Aartselaar
03 887 42 86

info@traiteurfonteyne.be
www@traiteurfonteyne.be

MA tot ZA – 8 tot 18u
ZO – 8u tot 12u30

DO – gesloten

Hoera! 
Een jaar geleden hebben wij Traiteur  

Slagerij Fonteyne overgenomen. Time flies 
when you’re having fun! 

Vorig jaar hebben wij dat groots gevierd 
met wafels, koffie’s & cadeautjes. Dat willen 
wij dit jaar opnieuw doen, even groots en 

hopelijk met het ideale lentezonnetje, want 
zonder jullie steun kunnen wij dit niet! 

Zaterdag 14 mei 2022 vieren we Fonteyne 
met de bekende wafels van Desire de Lille 
(Roger van Damme) en een cadeau voor 

ieder van jullie! 
Wij kijken er enorm naar uit, kom mee  

met ons vieren! 
Lieve groetjes van Maxim & Victor Derks.

Kapellestraat 7 en 9 • 2630 Aartselaar 
03 877 21 65
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a a r t s e l a a r  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . . D a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l ! 

BODY
• permanente laserontharing 
• vetbevriezing 
• huidverstrakking 
• huidverjonging 
• behandeling haaruitval 
• mesotherapie & microneedling 
• PRP 
• permanente make-up 
• powderbrows

Pierstraat 204 • 2630 Aartselaar
www.bodyconfi dence.be

• 0475 21 72 92

GRATIS intakegesprek! (alleen na afspraak)

Kristien Telen • 0475 21 72 92 

LENTEPROEVERIJ

Vino Santi Spaanse wijnen - Laar 13/1 - 2630 Aartselaar - T. +32 (0)3 337 97 79 - info@vinosanti.be

www.vinosanti.be

AARTSELAAR
LAAR

ZATERDAG 30 APRIL 2022

12U – 19U

ZONDAG 1 MEI 2022 

13U - 18U

28

Vera Vanderheyden
Juwelenontwerp & Goudsmederij

Kapellestraat 16
2630 Aartselaar

03 877 22 24
Openingstijden:

woensdag en donderdag  
10-12.30 en 13.30-18 u.

vrijdag doorlopend 10-18 u.
zaterdag doorlopend 10-17 u.
zondag, maandag, dinsdag en 

feestdagen gesloten

Drie generaties passie en vakmanschap 
en ... de meest originele ontwerpen!

www.veravanderheyden.be
info@veravanderheyden.be
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a a r t s e l a a r  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . . D a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l ! 

A C U S
lederwaren

Jeune Premier
-10% bij aankoop van min 50€

A C U S
lederwaren

Kapellestraat 18
2630 Aartselaar

decaluweisabelle@gmail.com
03/4305403
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Italiaans Restaurant Aartselaar

www.olivatrattoria.be

Hoevelei 181, 2630 Aartselaar | Telefoon: 0475 22 87 21 | Mail: info@olivatrattoria.be 

Openingstijden: ma: 17.0022.00 | di: gesloten | wo: 17.0022.00 | do: 17.0022.00 | vr: 17.0023.00 | za: 17.0023.00 | zo: 17.0023.00

53008 Oliva Trattoria.qxp  8/11/2021  15:15  Pagina 1

Italiaans Restaurant Aartselaar

www.olivatrattoria.be

Hoevelei 181, 2630 Aartselaar | Telefoon: 0475 22 87 21 | Mail: info@olivatrattoria.be 

Openingstijden: ma: 17.0022.00 | di: gesloten | wo: 17.0022.00 | do: 17.0022.00 | vr: 17.0023.00 | za: 17.0023.00 | zo: 17.0023.00

53008 Oliva Trattoria.qxp  8/11/2021  15:15  Pagina 1

Hoevelei 181, 2630 Aartselaar | 0475 22 87 21 | info@olivatrattoria.be
ma: 17.00-22.00 | di: gesloten | wo: 17.00-22.00 | do: 17.00-22.00 | vr: 17.00-23.00 | za: 17.00-23.00 | zo: 17.00-23.00

03 870 41 80

03 870 41 80

03 870 41 80

03 870 41 81 • info@roofcover.be • www.roofcover.be
Mastboomstraat 12 unit 4 • 2630 Aartselaar

28 29

SALON 

DAEMS
exclusive salon

03 887 62 47 •
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ZEUS
GRIEKS RESTAURANT

Tel. 03 448 34 99
info@zeusaartselaar.be - www.zeusaartselaar.be
Guido Gezellestraat 35 - 2630 Aartselaar

van woensdag t/m maandag
12 u. - 14.30 u. & 17 u. - 22.00 u.
dinsdag gesloten

OOK OM MEE TE NEMEN

info@zeusaartselaar.be - www.zeusaartselaar.be

Live muziek
op

14/5/2022

Waardig afscheid nemen
Je kan een begrafenisonderneming hebben maar 

dat maakt je nog geen begrafenisondernemer...

Er komt zoveel meer bij kijken, het start allemaal 

met respect voor de overledene en de nabestaanden.

Met ruim 30 jaar ervaring in de uitvaartsector mag u in vertrouwen

de zorgen voor uw dierbare aan ons toevertrouwen.

Walter Janssens

H E T
H U I SU I T V A A R T

b e g r a f e n i s s e n   |   c r e m a t i e s

03/289 76 79 www.hetuitvaarthuis.be
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Depressie is meer dan een breinziekte
Depressie is een erg menselijke aandoening: ze raakt de mens in zijn hele bestaan. In tegenstelling tot andere hersenaandoeningen 
die ook bij dieren ontstaan, zijn aandoeningen van de psyche door en door menselijk. Zo ook depressies, de meest voorkomende 

onder de psychische aandoeningen.

Depressie is méér dan een breinziekte. 
Het zijn niet ‘onze’ hersenen die denken, 
maar wij, als mens. Natuurlijk doen er 
zich meetbare veranderingen voor in ons 
brein, maar depressie daartoe verengen, is 
wetenschappelijk onverantwoord. Het is 
een zeer diepgaande aandoening die op 
het hele leven ingrijpt.

Mensen die depressief zijn, vallen hele-
maal stil. Er is verlies aan levensenergie. 
Er is ook verlies aan smaak en zin - letter-
lijk en figuurlijk. Mensen hebben nergens 
nog zin in. Sommigen hebben daar meer 
last van tijdens ‘het springen en het vallen 
van het blad’, zoals een volksspreuk het 
zo raak zegt.
Bij een echte depressie is gepaste medicatie 
sterk aan te bevelen en vaak noodzakelijk. 

Er is zowel over- als onderdiagnose van  
depressie. Het vraagt professionele exper-
tise om de juiste diagnose te formuleren. 
Maar medicatie alleen lost niet alles op. 
Komt daar nog bij dat de beste antidepres-
siva pas na drie tot vier weken toediening 
werken. Depressie is een diepgaande crisis 
waarin mensen zich vragen stellen over de 
zin van het leven - en van hún leven.

Het is van groot belang dat zij zich ge-
steund voelen door hulpverleners, zowel 
familiale als professionele, die naar hen 
luisteren en hen voldoende tijd schenken. 
Het gebeurt dat de patiënt zelf aanvoelt 
dat dit niet volstaat. Dan kan psycho-
analyse opgestart worden. Er leven veel 
vooroordelen tegenover psychoanalyse, 
maar de huidige psychologische weten-

schappen zijn totaal anders dan vroeger. 
Iemand met depressie heeft altijd behoefte 
aan de nabijheid van een hulpverlener die 
vakkundig met hem praat. 

Een mens met depressie lijdt op zowat 
alle vlakken: fysiek, psychisch, sociaal 
en existentieel. En wel in die mate dat 
hij zich vervreemd voelt van zichzelf en 
van de wereld. Er bestaan vast en zeker 
gradaties, maar ‘een depressietje’ bestaat 
niet. Je kan down zijn, omdat je ergens 
gefrustreerd over bent, of omdat je je 
ontslag hebt gekregen, maar dat is geen 
depressie. Wij spreken hier over wat het 
is om echt depressief te zijn. Soms komt 
daarbij het gevaar van suïcide om de hoek 
loeren. Patiënten hebben een plek nodig 
waar ze op verhaal kunnen komen en het 
is van levensbelang dat ze zich gehoord 
voelen. Het is aan de hulpverlener om zich 
daarvoor zo ruim mogelijk open te stellen.

Als besluit mag je stellen dat echte depres-
sie zeer ernstig moet genomen worden 
en dat, naast een aangepaste, specifieke 
medicatie, de depressieve mens altijd een 
hulpverlener - familiaal én professioneel 
- bij zich moet hebben om naar hem te 
luisteren en met hem te praten. Niemand 
hoeft zich beschaamd of vernederd te 
voelen als hij of zij, in het uiterste geval, 
bijvoorbeeld tot drie keer per week op de 
sofa van een psychiater ligt. Gelukkig is 
ook de goegemeente heden ten dage van 
mening veranderd en wordt iemand die 
een psycholoog, therapeut of psychiater 
bezoekt niet meer als gek beschouwd.

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

• dr. apr. Paul Nijs

30



32

Als God in Frankrijk
Goed weer en buiten kunnen eten, wat heeft een mens nog meer nodig? Tof gezelschap is altijd meegenomen.  

Meer moet dat niet zijn.

De Bourgondiërs

Het boek met deze titel hoef ik waar-
schijnlijk niet meer voor te stellen. 
Volgens de  verkoopcijfers heeft dit 
boek de kaap van 250.000 exemplaren 
gerond. Waarom? Omdat Bart Van Loo 
een begenadigd schrijver is die je als 
lezer mee op sleeptouw neemt, net zoals 
hij een enthousiast meesterverteller is. 
Dat is één reden. Maar waarom spreken 
de Bourgondiërs zo aan? Omdat we 
er, historisch gezien, deel van hebben 
uitgemaakt. Waarvoor staat deze naam nog 
bekend? Juist, voor lekker eten en drinken.

Puur genieten

Het zal je dan ook niet verbazen dat de regio 
Bourgondië onze favoriete vakantiebestem-
ming is. Een glooiend landschap, prachtige 
vergezichten en dat bij aangenaam, zonnig 
weer. De temperatuur is wat gematigder in 
vergelijking met de zuidelijke streken wat 
maakt dat je nog eens een uitstapje kan doen 
om iets te bezichtigen. Of we maken een 
fietstocht door mooie dorpjes en stadjes via 
de voie verte (een aparte wandel- en fiets-
strook). In Frankrijk beseffen ze dat vele 
toeristen hun fiets meebrengen, dus voorzien 
ze stilaan meer fietsinfrastructuur. Af en toe 
een terrasje doen met een pastis als aperitief 
of een menthe à l’eau (muntwater) als goede 
dorstlesser. Hoe zalig kan het zijn?

Gezelligheid

Je hoeft het niet zo ver te zoeken. Volgens 
de reclamefilm van een bepaald sauzenmerk 
is het barbecue-tijd zodra de zon iets of wat 
sterkte heeft. Het ziet er allemaal zeer aan-
trekkelijk uit. Een paar stukken vlees of vis 
geroosterd op de grill en dan nog wat lekke-

re bijgerechten en nagerechtjes. Barbecueën 
doe je meestal niet alleen, maar in gezelschap 
van familie, buren of vrienden. Samen gezel-
lig tafelen en verhalen uitwisselen over van 
alles en nog wat. Het sociale contact dat we 
zo lang hebben moeten missen kan weer aan 
bod komen. Dat is pas batterijen opladen!

Alle redenen zijn goed

Wie nu denkt dat je het alleen in de lente 
of zomer gezellig kan maken heeft het mis. 
Voor een goed geaarde Belg is elke gelegen-
heid een geschikt moment om te feesten. 
De eindejaarperiode in volle winter hebben 
we alweer een paar maanden achter de rug. 
Niet alleen de traditionele verjaardags- of 
communiefeestjes komen aan bod, nee hoor, 
een housewarming-party, een babyborrel, 
een huwelijksjubileum, noem maar op.

Jaarlijkse traditie

Toen mijn tante eind jaren negentig met 
pensioen ging, trakteerde ze ons - haar neven 
en nichten - op een etentje. We vonden dat 
allemaal zo tof dat we besloten om dit elk 
jaar opnieuw te doen. Volgens een beurtrol 
organiseert telkens een andere neef of nicht 
dit het volgende jaar. Zo komt iedereen 

aan bod en eten we op uiteenlopende 
plaatsen. Dat liep allemaal vlotjes tot 
corona roet in het eten gooide. Deze 
week ontving ik weer een mailtje van 
de neef van dienst, met de vraag welke 
data we vrij zijn. Yes, eindelijk!

Plannen

Nu we ons opnieuw vrij mogen be-
wegen barst er een hoeveelheid aan 
evenementen los. Soms zou je jezelf 
moeten klonen om overal aanwezig te 

zijn. Ook de cultuur komt stilaan op dreef 
en de keuzemogelijkheden zijn legio. Het 
gevolg daarvan is uiteraard weer een volge-
propte agenda, want we keken er zo naar 
uit. Dus nu nog een vrij moment  vinden, 
blijkt niet evident. Je zou er haast stress van 
krijgen …

Een goed gevoel

Het belangrijkste is dat, wat we ook doen, 
we ons er goed bij voelen. Heb je zoiets van 
‘trop is te veel’, bewaak dan je grenzen. Hoe 
jammer het ook is, maar je kan nu eenmaal 
niet alles meemaken. Maak een lijstje met 
prioriteiten van wat je het liefste zou doen 
en dan kan je nadien bekijken welke de 
verdere opties zijn. Als het ‘moeten’ wordt, 
in plaats van ‘willen’, dan neem je te veel 
hooi op je vork. Vroeg of laat wreekt zich 
dat. Dus houd af en toe een gaatje vrij in je 
agenda, tijd voor jezelf om rust te nemen. Ik 
ben de trotse bezitter van een mok met de 
slogan: ‘Niks moet, niksen mag’! Ik zou het 
niet beter kunnen zeggen. Wat je ook doet, 
geniet met mate(n).

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i
Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

gsm 0494 26 24 39 - francis.cierkens@telenet.beBERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

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

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

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

• Ik koop oude postkaarten en oude foto’s. Ceulemans Frederik - Tel.  
0495 22 10 31 - mail : frederik.ceulemans23@gmail.com.               (4-9)

• Ik zoek werk als poetsvrouw: strijken, poetsen enz, Engelstalig, niet  
rookster, eerlijke persoon, tel 0465 89 86 99.                                  (4-5)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• LUCHTHAVENVERVOER Nieuw vanuit Mortsel Hollandse Tuin.  
INFO@LUCHTHAVENVERVOERCHRISTIAENS.BE - 0475 47 61 42 -  
VANAF 70 EUR ZAV.

• 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)

• Kamerkoor zoekt tenor/hoge sopraan. Genre: oude en hedendaagse 
muziek. Repetitie zondagavond Mortsel. Info: 0476 51 45 37.

• Poolse mannen doen renovatiewerken, bezetting, Gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig, gratis prijsofferte, refe-
renties, tel. 0496 63 79 78.

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

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

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



34

i m m o

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

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

• Kapster aan huis 0475 35 94 70 uitsluitend knippen en watergolf geen 
Brushen kleuren permanent.

• Het accordeon ensemble Henri De Decker zoekt een drummer om in 
clubverband te spelen. Muziek kunnen lezen is vereist. Inlichtingen: GSM: 
0485 24 27 99 of email: irene.dhooge@skynet.be.

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

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

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

KOOPT

• 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 KOOP: INSTAPKLAAR appt. Dr. Fr. Hemerijckxlaan 16, 1e verd, 
ZEER rustig gelegen, nwe badk. en sanitair, alles betegeld, 2 slpks, apart 
gastentoilet. Ingerichte kkn met aparte bergruimte, living met terras en 
grote schuifraam, volledig dubbel glas en alu ramen. ZEER LAGE EPC 
120 kWh. Ruime inkomhall met ingemaakte kasten. Ondergrondse au-
tostaanplaats en kelder, appt. ligt vlakbij scholen, openbaar vervoer, win-
kels, belangrijke invalswegen. Dak recentelijk geïsoleerd. Nieuwe con-
densatieketel met nog recht op 1 gratis nazicht, lage alg. kosten met  
provisie eigen waterverbruik, 2 verd. hoog. Vraagprijs 235 000 euro. Voor 
info tel 0486 08 75 36 - goossens56@hotmail.com.

Lokaal bestuur Edegem 

IS OP ZOEK NAAR (M/V/X):

FINANCIEEL EXPERT 
B1-B3 • voltijds • contract onbepaalde duur

Wil je je steentje bijdragen aan een sterk financieel beheer  van het 
lokaal bestuur van Edegem? Durf je een belangrijke rol op te nemen 
bij de opmaak, realisatie en de opvolging van het meerjarenplan? 
Ben je sterk in analyseren van cijfers en hou je ervan om processen 
te optimaliseren? Wil je je onderdompelen in de BBC-wetgeving? 
Dan is deze functie van expert iets voor jou!

Wat vragen wij?
l Je hebt een bachelordiploma in een boekhoudkundige richting of een 
 bachelordiploma aangevuld met 3 jaar relevante beroepservaring.

Wij bieden
l Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde duur.
l Minimum brutowedde van € 2663,62 en een maximum van 
 € 4488,12.
l Alle relevante anciënniteit geldt voor het bepalen van het loon.
l Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van € 8, gratis hospita- 
 lisatieverzekering, fietsvergoeding 0,25 cent per km, aanvullende 
 pensioenverzekering 3%, flexibel werken, 12 dagen boven 
 wettelijk verlof, ruime opleidingsmogelijkheden.
l Wervingsreserve van 1 jaar

Geïnteresseerd? solliciteren tot 22 april en meer informatie te 
vinden op www.edegem.be/vacatures. 

Meer info nodig? personeel@edegem.be of 03/289 22 50.

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

• DANKBARE bijverdienste uitvaart - chauffeur lijkwagen, assisteren  
ceremonie - contact met Thijs Uitterhoeve: tuitterhoeve@dela.be - tel. 
0485 888 184.
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Een assistentiewoning in Hoboken, 
da’s slim gezien!

PKom een kijkje nemen in 
onze assistenti ewoningen
Broydenborg
Oudestraat 99-103
2660 Hoboken
www.zorgbedrijf.antwerpen.be/
assistentiewoningen-broydenborg

24 april 
10 - 17 uur

Interesse in een van onze assistenti ewoningen in een ander district? 
Of brengt u graag een bezoek aan Broydenborg op een andere dag? 
Bel onze klantendienst op 03 431 31 31 voor een afspraak of kijk op onze website

Welkom tijdens 
Nieuwbouwzondag

op 24 april

www.zorgbedrijf.antwerpen.be/assistentiewoningen

Schrijf u in bij 
onze klantendienst 
03 431 31 31

ANNIK DE MEY
U U R W E R K E N  •  J U W E L E N  •  O P T I E K

K I O S K P L A A T S  8 1 - 8 3  ·  2 6 6 0  H O B O K E N 
0 3  8 3 0  2 1  1 2  ·  I N F O @ A N N I K D E M E Y . B E  ·  

D O N D E R D A G  G E S L O T E N

W W W. A N N I K D E M E Y. B E

W i j  k u n n e n  h e l p e n 
o m  d e  o u t f i t 

va n  j o u w  c o m m u n i c a n t 
c o m p l e e t  t e  m a k e n .

•
o o k  l e u k  a l s  g e s c h e n k !
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Taal

Taal is zo vanzelfsprekend dat we haar functie vergeten en 
er misbruik van maken. Wie niet of in beperkte mate over 
dat instrument beschikt, ervaart een beperking. Het beladen 
begrip ‘doofstom’ voor mensen die doof zijn en daarnaast 
niet of slecht verstaanbaar kunnen spreken, roept een zeker 
medelijden op. Blinden en doven kunnen slechts gedeeltelijk 
van het communicatiemiddel gebruikmaken, ook al zijn er 
hulpmiddelen. Ooit bedacht dat doofheid ook aan u toege-
schreven wordt, wanneer u helemaal niet ingaat op wat een 
medemens u tracht te verduidelijken? Mogelijk ervaren mijn 
huisgenoten mij ook wel eens als ‘deaf and dumb’. Sorry.

Een taal leer je. Leren doe je met behulp van taal. De baby 
maakt onbewust zijn eerste babygeluidjes. 2,5 jaar later praat 
uw peuter de hele dag door, begrijpt hij heel veel en beschikt 
hij al over een woordenschat van 500 woorden. Dat ont-
wikkelingsproces voltrekt zich dankzij de input van en de 
communicatie met zijn omgeving. Papa, mama, de broers 
en zussen spelen dus een primordiale rol. Het zal u dan ook 
niet verwonderen dat het kind de taal van zijn milieu spreekt 
en ook de variant die gehanteerd wordt, misschien wel een 
tussentaaltje of een dialect. Een gezin waar intensief gecom-
municeerd wordt, functioneert als een ideale voedingsbodem 
voor de verdere taalontwikkeling. In een zwijgzaam gezin 
zijn de stimuli beperkter en hoeft het kind niet verweten te 
worden dat het ‘stil’ is. Vervelend in een samenleving waar 
vlotte praters de eerste viool spelen.

Taleninstituten, die als paddenstoelen uit de grond schieten, 
dwepen ermee dat je 480 uur nodig hebt voor het verwer-
ven van de basisvaardigheid van een verwante taal (bv. een 
Nederlander die Duits leert) en 720 uur voor die van een 
niet-verwante taal (bv. een Vlaming leert Portugees). Taalle-

raren lachen dit weg en vertellen weleens dat een nieuwkomer 
die op zijn 12 jaar immigreert, 6 jaar nodig heeft om talig te 
functioneren zoals zijn leeftijdsgenoten. Dat is dan niet het 
resultaat van een digitale cursus of een studieboek, maar van 
dagelijkse interactie met taalgebruikers, ook wel ‘een taalbad’ 
genoemd. Dus niet: zitten te luisteren naar een leraar die 
alles uitlegt, maar communiceren op een zo breed mogelijk 
platform, met vallen en opstaan.

Actief in NT2-projecten (Nederlands tweede taal) en studie-
coaching stel ik vast dat talloze jongeren met leerproblemen 
kampen door een gebrekkige taalkennis. Wat is het effect 
hiervan op diverse vakken zoals geschiedenis en aardrijks-
kunde? Ze begrijpen de leraar moeilijk, ze verdwalen in het 
schoolboek, ze verstaan de examenvragen niet en kunnen 
zich nauwelijks uitdrukken. Slechte cijfers dus en vooral 
foute diagnoses. Waarom zou zo’n kind per se bv. concentra-
tiestoornissen hebben of afasie? Laten we reddingsacties op 
touw zetten om hun talige basisvaardigheden bij te spijkeren.

Wees in dit xenofobe land zacht en geduldig voor al die 
mensen met een vreemde moedertaal. Stel u voor wat er zou 
gebeuren, als u zou verblijven in een ver werelddeel, waar 
niemand een taal begrijpt die u machtig bent. Dat wordt 
zoeken en tasten. Tolerantie gewenst ook bij werkgevers die 
geen raad weten met werkwillige kandidaten die slechts de 
eerste stappen in het Nederlands hebben gezet. Zie het als 
een moeizaam proces waaraan u zélf kan bijdragen. Het kan 
jaren duren. Beoordeel hen op wat ze wél kunnen, kennen 
en zijn.

• Marc van Riel

1
8
7

“De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld.”

(anoniem)
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10 Immoscoopmakelaars die actief z� n in jouw regio!
Het aanbod van je lokale vastgoedmakelaar 
kan je 24/7 raadplegen op immoscoop.be 

De snelste weg naar 
je droomwoning

03 740 03 90

12
15

15

Flyer Via_Immo.indd   1 23/11/15   15:05

03 344 70 10

03 443 21 15

15

15 15

15
15

15

15

0473 900 900

Vastgoed
Verhaegen

03 309 10 10

03 206 76 76

15

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

B A U W E N S VA S T G O E D . B E
0 3  3 4 5  8 8  9 9

03 232 53 53

Antwerpen
03 232 53 53

de boer & partners
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

D E  PA S S A N T

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 078 170 170  
Kankerfoon           0800 15 802 
Veilig vrijenlijn          078 15 15 15 
De Druglijn         078 15 10 20 
Anonieme Alcoholisten        03 239 14 15 
Vlaamse Alzheimerliga      0800 15 225 

D O K T E R S
Dokters van wacht      0900 10 512 

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Mei en juni zijn de festivalmaanden bij uitstek. 
Ook de braderijen, beachbars en kermissen staan 
eindelijk weer op het programma. De lange avon-
den, bijna vakantie ... geen betere periode om 
culturele happenings te organiseren en vooral: te 
bezoeken! 

We mogen echt wel van geluk spreken. Wat cul-
tuur betreft, zitten we in onze regio op rozen. En 
ook ‘t stad is dichtbij genoeg om een stapje buiten 
de deur te zetten. Je vindt altijd wel een theater-
stuk, concert of tentoonstelling naar je smaak. 

Van welke culturele activiteiten hou jij? 
We zijn heel benieuwd. Stuur een mail naar 

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



38

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

Neerlandweg 5 • 2610 Wilrijk • 03 829 11 53 • verf@janssensjanssens.be • Onze vestigingen: Lier, Hove, Wilrijk, Sint-Lenaarts en Essen
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u00 en zaterdag van 9u00 tot 12u00

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

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

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

APRIL IS 
VERFMAAND! 

Het zonnetje begint te schijnen, de 
lentekriebels komen boven en de 

lenteschoonmaak staat voor de deur… 

Geniet daarom de hele maand april van 

extra 10% korting*

op al de verven van Sikkens, Herbol en SPS 

TOGETHER WE'LL MAKE YOUR HOME 
THE PERFECT PLACE TO BE.

Geniet daarom de hele maand april van 

10% korting* 
op bece® raamdecoratie!

* Enkel geldig op de particulierenprijzen - Actievoorwaarden in de winkel



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


