
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

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

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

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

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

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

www.kurkgevel .be    www.verheyenb innenhu is inr icht ing .be
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Romeinse Put 97 - 2650 Edegem - 03 888 63 68 - www.tforumedegem.be

grote speeltuin - springkasteel - 
tent op het terras - kinderhoek
feesten - taverne - lunch - diner

pannenkoeken, wafels en taarten
tapasplanken

veel parkeermogelijkheden
met uitzicht op een park

Paasmenu 15-16-17-18 april 2022
Reserveren verplicht 

info@tforumedegem.be - 0483 60 13 40

 drankje van de paashaas met een heerlijk hapje

Voorgerecht
witte asperges met een zachte forelmousse

of 
groene asperges met carpaccio van rosbief

Hoofdgerecht
griet met paasgarnituur

of 
vers gemalen steak met groene asperges en basilicum mayo

Dessert
ko�  e met paasei van de chef

Openingsuren

dinsdag           11:00 – 20:00
woensdag      12:00 – 20:00
donderdag    11:00 – 20:00
vrijdag          12:00 – 21:00
zaterdag       11:00 – 21:00
zondag         11:00 – 20:00

Keuken sluit om 20:00

Feestdagen open vanaf 12:00

Op maandag zijn we gesloten, 
behalve op feestdagen en 
tijdens schoolvakanties 

Volg ons op Facebook: 
Forum Edegem!
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d e z e  m a a n d

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Beste lezer,
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 

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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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

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



6

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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be
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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 
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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 
stimuleren, gaat het gehoor ook minder snel achteruit.

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
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Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
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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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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?
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“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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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!”
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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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   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_Periodiekske_april2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_Periodiekske_april2022_2pages_400x264mm.indd   2 1/04/22   08:271/04/22   08:27
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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 
vrouw 30 smijten 31 naar mens 32 gat in een muur 33 

werelddeel 36 geleedpotig dier 37 benaming 39 bontsoort 40 
beroemdheid 42 afgemat 44 pluk haar
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

PER03-2019.indd   7 1/02/19   16:31
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Afscheid

Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven. 
Jij zult altijd in mijn gedachten zijn. 
Ik zal nog van je dromen 
en je stem nog horen. 
Ik kan niet begrijpen 
dat jij weg gaat, voorgoed.

Jij bent onvergetelijk geworden 
in mijn leven. 
Jij zult altijd met mij meegaan 
op de levensweg. 
Ik zal heimwee naar je hebben. 
Ik had je nog zoveel willen vragen. 
Ik had je nog langer willen vasthouden.

Jij blijft een litteken 
in mijn bestaan. 
Jij blijft een teken 
van liefde in mijn leven. 
Aan jou zal ik mij optrekken. 
Jou gedenkend zal ik groeien 
en krachtig worden. 
Ik zal vol levensmoed verder gaan. 
Jij onzichtbaar in mij.

Marinus van den Berg

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

Saumur, erfgoed in Anjou
De Franse regio Anjou heeft een landschap met golvende heuvels doorsneden door rivieren die het vruchtbare land helpen te 
irrigeren. Anjou is doordrenkt van de geschiedenis van rivaliserende dynastieën in het middeleeuwse Frankrijk. De architectuur 
heeft er een bijzonder karakter. Dat komt voornamelijk door de crèmekleurige kalk- of turfsteen die gebruikt werd bij de bouw van 

verschillende steden en vooral van de grote kastelen.

Door zijn niet zo grote omvang is Saumur 
een zeer gezellige plaats om te bezoeken. 
Met ongeveer 450.000 inwoners is de aange-
name stad gemakkelijk te voet te verkennen.

Van ver, hoog boven de Loire, geeft het 
slot met zijn witte torens een beeld van een 
sprookjeskasteel. Een goede tip is om je be-

zoek aan Saumur te beginnen bij het kasteel 
zelf. Je kan hier vlot je wagen kwijt en de 
binnenstad is op wandelafstand.

Het kasteel is nu eigendom van de stad Sau-
mur zelf. In de tweede helft van de 14de 
eeuw werd het gebouwd door Lodewijk 
I, hertog van Anjou. Je ziet een robuuste 

skyline met siertorens en korte punttorens. 
Vanaf de wachttoren kijk je uit over de stad 
en de rivieren de Loire en de Thouet. Het 
kasteel huisvest twee totaal verschillende 
musea. De eerste verdieping herbergt ‘Le 
Musée des Arts Décoratifs’. Het beschikt 
over een indrukwekkende collectie schil-
derijen, wandtapijten en beeldhouwkust, 

1
2
8
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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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die een inwoner van Saumur in 1919 naliet 
aan de stad. Een verdieping hoger kunnen 
paardenliefhebbers hun hart ophalen in ‘Le 
Musée du Cheval’. Die verzameling toont de 
ontwikkeling van het paard en zijn relatie tot 
de mens van de prehistorie tot vandaag. Er is 
onder meer een enorme verzameling zadels 
uit heel de wereld. Het is ook de link naar 
de beroemde rijschool in Saumur. ‘L’Ecole 
Nationale d’Equitation’ werd opgericht in 
1814 en heeft een wereldberoemd demon-
stratieteam: het ‘Cadre Noir’, zo genoemd 
vanwege de stijlvolle uniformen met zwart 
en goud. De school met stallen is te bezoe-
ken en regelmatig worden er voorstellingen 
gegeven.

Vanaf het kasteel kan je via een reeks trap-
pen het oude Saumur binnenduiken. Het is 
zeer gezellig in de oude wijk met kronkelige 
straatjes aan de voet van de heuvel waar het 
kasteel staat. In het hart van de oude wijk 
staat de Eglise St-Pierre, gebouwd in de 
12de eeuw. De kerk heeft een bijzondere col-
lectie wandtapijten. Rond de kerk staan veel 
oude vakwerkhuizen. De oude straatjes zijn 
op zaterdag het toneel van een typische, ge-
zellige Franse markt met alles erop en eraan. 
De grote hoofdstraat met veel winkels sluit 
als het ware de oude stad af.

Niet ver van Saumur is er ‘Abbaye de Fonte-
vraud’. Ze is een van de grootste in haar soort 
in Frankrijk. Vooral als de zon erop schijnt, 
geeft het immense domein in witte steen een 

majestueuze indruk. De abdij werd in 1101 
gesticht door kluizenaar Robert d’Abrissel. 
De leiding was ruim 700 jaar in handen van 
een abdis, die was meestal van adel en bijna 
de helft was van koninklijken bloede. Het 
geheel bestond uit een monnikenklooster, 
vier aparte gemeenschappen voor nonnen 
en lekenzusters, een leprakolonie en een zie-
kenhuis. Aan de restauratie wordt nog altijd 
gewerkt. Er ontstond enorme schade door 
de Franse Revolutie en de daaropvolgende 
150 jaar, toen ‘de koningin van de abdijen’ 
werd gebruikt als gevangenis. Een deel van 
de abdij huisvest een permanent museum 
voor moderne kunst en doorheen heel het 
domein zijn er telkens wisselende kunste-
venementen.

Hoogtepunten zijn zeker de fresco’s in de 
kapittelzaal die dateren uit de 16de eeuw. 
Verder zijn er de romaanse keukens. De 
toren ervan had acht alkoven. De zes nog 
zichtbare dienden als schouw, waaronder vis 
en vlees werd gerookt.

Angers, de hoofdplaats van Anjou, was 
de feodale hoofdstad van de Plantagenets. 
Vijftien leden van de familie werden ooit be-
graven in Fontevraud. Door de al vernoemde 
Franse Revolutie is er veel verloren gegaan. 
Nu blijven er nog enkele gerestaureerde en 
beschilderde grafstenen over die in het mid-
den van de verder lege kloosterkerk staan. 
Henry Plantagenet, graaf van Anjou, maar 
ook koning van Engeland (1133-1189) ligt 

naast zijn vrouw, Eleonora van Aquitanië. 
Voor diegenen die Leeds Castle in Kent 
ooit hebben bezocht, hier vertoefden beiden 
ook geruime tijd. Geschiedenis, mythe en 
avontuur komen samen bij de twee andere 
grafstenen. Die zijn van Richard Leeuwen-
hart, zoon van Henry en Eleonora, en 
Isabelle, vrouw van zijn broer, Koning Jan. 
‘Robin Hood komt nu heel dichtbij.’

Het vroegere ziekenhuis is omgetoverd tot 
een hotel. De grote eetzaal heeft een mooi 
renaissancistisch ribbengewelf en is 60 meter 
lang.

Je kan het hele domein doorkruisen op je 
eigen ritme en het dorpje zelf heeft ver-
schillende eetgelegenheden. Deze streek 
van de Loire kan trots zijn op heel wat cu-
linaire toppers. Door het afgraven van de 
turfsteen ontstonden er honderden grotten. 
Vele werden gebruikt voor het kweken van 
champignons en ook wijnhuizen maakten 
er gebruik van. Het culinaire luik snijden we 
aan in een volgende kroniek.

Alle info over Saumur en zijn regio:  
www.saumur-tourisme.com

• Tekst en foto’s: A. Charrin

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

Wij zijn verhuisd!
U kan ons nu terugvinden in de Winkelstraat te Mortsel

Tot Eind Mei doen wij Exclusieve Openingsacties

     Statielei 85  -  Mortsel      
POCKET MATRAS
LATEX MATRAS
NATUURLATEX ....

OPENINGS
KORTINGEN

WWW.DODOO.BE

Belgische Merken
& Kwaliteit

90x200= € 899    120x200= €1.099   140x200= €1.199   160x200= €1.299

€ 1.299
180x200

Compleet

- 25 %

- 15 %

Op Alle Snoooze matrassen

Op Alle Hoofdkussens

Niet cumuleerbaar met andere kortingen
Geldig tot 31/05/2022

Niet cumuleerbaar met andere kortingen
Geldig tot 31/05/2022
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ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

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

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

JAN DE SMET
solo en zonder veel cinema

Donderdag 28 april 2022
20.15 uur zaal Da Capo

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

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

In de loop van zijn muzikantenbestaan 
heeft zanger, componist, tekstschrijver, 

muziekliefhebber en multi-instrumentalist 
Jan De Smet een zeer uitgebreide muzikale 

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

en wensen van het aanwezige publiek. Die inter-
actie kan door middel van verzoeknummers, een 

vragenronde of zelfs een sporadisch duet voor 
alle partijen zeer inspirerend werken !
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ASBL Lint    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79      ASBL Geel    Winkelom 77/4 - 2440 Geel    014 73 38 22

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

Scan onze QR-code en neem alvast een kijkje op onze website, of breng 

een bezoekje aan één van onze showrooms in Lint of in Geel!

COOLE SCREENS, 
KOELE HUIZEN!

Bereid u voor op de zomer en zorg voor een aangename en comfortabele temperatuur in uw woning. 

Hoe? Met onze SolFix-screens natuurlijk! Deze screens houden de warmte van de zon buiten, terwijl u 

toch kan genieten van het uitzicht en de maximale lichtinval. Dankzij het stevig ritssysteem staat het 

doek te allen tijde gespannen en is het bestand tegen harde windstoten! Waar wacht u nog op?

DUURZAME KOELING DISCRETE BEHUIZING UITERST WINDVAST 

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ASBL_Advertentie_Periodiekske_April_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_April_2022_200x264_DEF.indd   1 11/03/2022   10:1811/03/2022   10:18
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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

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

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

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 

Kijk eens binnen bij RevArte
Op zondag 15 mei 2022 - Dag van de Zorg - kan je binnenkijken 
in het revalidatieziekenhuis RevArte in Edegem. De medewerkers 
dompelen je die dag graag onder in de bijzondere wereld van de 
revalidatie.

Via doorlopende rondleidingen krijg je informatie en demonstraties 
over de revalidatie na een:
• niet-aangeboren hersenletsel (o.a. beroerte, hersentrauma)
• amputatie
• dwarslaesie
• locomotorische aandoening (o.a. knie- en heupprothese)
• Post Intensive Care Syndroom

Ook kan je bepaalde revalidatietoestellen uittesten zodat je zelf 
ervaart hoe intensief een revalidatietraject is.

Na de vrije rondleiding kan je genieten van een hapje en/of drankje 
in de gezellige cafetaria, of bij mooi weer op het terras.

Ben je op zoek naar een (nieuwe) uitdaging in de zorg? Kom dan 
zeker langs en ontdek RevArte en MKL vzw dan als werkgever.

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

Volg ons op Facebook plantencentrum_mampay 18.000 m2 plantencenter

75
JAAR

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

Planten koop je 
bij mensen 

met ervaring!
Tuinplanten, hagen, sierheesters, 

kruiden, vaste planten en bomen, alles in 
pot verkrijgbaar. Kom kijken in wellicht het 

grootste plantencenter van de streek!

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

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

ONZE TROEVEN

sorenco
R E A L E S TAT E

UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?

in

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

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

UW EIGENDOM OP 
LIJFRENTE VERKOPEN?

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

en kan u een oplossing bieden voor uw successieplanning.

   Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons!
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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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13 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

03 440 20 10

0473 900 900

Vastgoed
Verhaegen

03 740 03 90
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15

Flyer Via_Immo.indd   1 23/11/15   15:05
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VASTGOEDMAKELAARS
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B A U W E N S VA S T G O E D . B E
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03 232 53 53

Hove 03 460 30 30
Reet 03 440 90 60

de boer & partners
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DE GOEDKOOPSTE BOUWHANDEL VAN DE STREEK!
STATIONSSTRAAT 163 - 2570 DUFFEL 

TEL. 015 31 12 19 - FAX 015 31 86 40 - e-mail: info@ddd.be - website: www.ddd.be

OPENINGSUREN: MAANDAG TOT VRIJDAG: 7.00-18.00 UUR, ZATERDAG: 8.00-16.00 UUR
Zon- en feestdagen gesloten

DUFFEL nabij ‘t station

HET KLINKERSEIZOEN IS BEGONNEN !!!HET KLINKERSEIZOEN IS BEGONNEN !!!

PROMO KLINKERS 15/15/6 CM  

à 14,15 €/m2 incl. btw

geleverd vanaf 50m2

Oprit of terras aanleggen Oprit of terras aanleggen 

of vernieuwen?of vernieuwen?

1001 IDEEËN 1001 IDEEËN 
BIJ DE DECKERBIJ DE DECKER

• eigen  

professionele  

plaatsingsdienst

• gratis  
offerte

NIEUW: TUINHUIZEN OP MAATNIEUW: TUINHUIZEN OP MAAT

De Decker_2022.indd   17De Decker_2022.indd   17 30/03/2022   12:38:2730/03/2022   12:38:27

WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

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

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

✓ Vrijstelling van onroerende voorheffing

✓ Onmiddellijk rendement 

(grote wachtlijst huurders)

✓ Gerenommeerde zorgpartner 

(regelt verhuur van de woning)

✓ Nieuwbouw op toplocatie

Maak nu je afspraak en investeer in onze assistentiewoningen.

investeer nu in een assistentiewoning

ELYSIA PARK SILVER VANAF
€ 209.750

excl. BTW &
kosten

Waarom investeren in erkende assistentiewoningen?

Silver
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DUFFEL nabij ‘t station

HET KLINKERSEIZOEN IS BEGONNEN !!!HET KLINKERSEIZOEN IS BEGONNEN !!!

PROMO KLINKERS 15/15/6 CM  

à 14,15 €/m2 incl. btw

geleverd vanaf 50m2

Oprit of terras aanleggen Oprit of terras aanleggen 

of vernieuwen?of vernieuwen?

1001 IDEEËN 1001 IDEEËN 
BIJ DE DECKERBIJ DE DECKER

• eigen  

professionele  

plaatsingsdienst

• gratis  
offerte

NIEUW: TUINHUIZEN OP MAATNIEUW: TUINHUIZEN OP MAAT
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WONEN MET EEN PLUS IN EEN PRACHTIG UNIEK KADER IN EDEGEM

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

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

✓ Vrijstelling van onroerende voorheffing

✓ Onmiddellijk rendement 

(grote wachtlijst huurders)

✓ Gerenommeerde zorgpartner 

(regelt verhuur van de woning)

✓ Nieuwbouw op toplocatie

Maak nu je afspraak en investeer in onze assistentiewoningen.

investeer nu in een assistentiewoning

ELYSIA PARK SILVER VANAF
€ 209.750

excl. BTW &
kosten

Waarom investeren in erkende assistentiewoningen?

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

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

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 

Sportkampen
KONTICH – Van vrijdag 1 juli tot en met woensdag 31 augustus 
organiseert Kontich zomeropvanginitiatieven en sportkampen. Een 
enthousiaste ploeg monitoren bezorgt de kinderen een zomer vol 
sport en speelplezier.        FM

Meer info en brochure via Vrijetijdsdienst Sint-Jansplein 8 tel. 
03 450 78 31 of uitwinkel@kontich.be 

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 

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%

Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
VERTROUW OP BOEYNAEMS SINDS 1946

TOT 15 MEI 2022

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
SIER EN SLAGLUIKEN | ZONWERING 

BIJ AANKOOP VAN EEN HAROL 
KNIKARMSCHERM GRATIS MOTOR!

Tel. 015 30 61 91
www.boeynaems.be

RAMEN EN DEUREN

VERLAAGDE PRIJS
OP ZONNESCREENS 

EN VOORZET
ROLLUIKEN

LIERSESTEENWEG 71  2570 DUFFEL

MORTSEL-DORP CONCERTEN
www.mortse ldorpconcerten.be

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

(Kassa 13 euro indien coronagewijs nog plaatsen beschikbaar)

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

ORGELMAKER 
DE MUNCK - CLAESSENS

Orgels en historische 
klavierinstrumenten

Heistraat 2, 9100 Sint-Niklaas
 

Zaterdag 23 april 2022 - 20 uur 

Sint-Benedictuskerk, Mortsel
Vocaal ensemble Just for Fun
 o.l.v. Johan De Lombaert
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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
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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

De lente brengt ons nieuwe geuren, kleuren en verzorging.

NIEUW BIJ VENUS:  MARIE STELLA MARIS.

Ons schoonheidsinstituut: gelaats- en lichaamsverzorging, manicure, Shellac, gelnagels, pedicure, 
massage, ontharing, definitieve laserontharing, make-up, …

Voor uw afspraak: 03 454 13 91

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

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

VIRTUOZE  
16E EEUWSE POLYFONIE

‘BUIO E SPLENDORE’ Ratas del  
viejo Mundo

DONDERDAG 5 MEI 20U15
SINT-JAN IN DE OLIE KERK VREMDE
INFO & TICKETS: 
WWW.BOECHOUT.BE/VOORUIT
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Het Adelaarsjong
- Eric Bauwens -

Parijs, 20 maart 1811 - ‘Et bon, bon, bon, c’est un garçon, vive Napoléon!’ Er was een kindje geboren, de klokken luidden fel, kanonschoten 
werden gelost en koeriers uitgezonden, want iedereen moest het weten, eindelijk had de keizer een troonopvolger. Helaas zou de vreugde 
niet erg lang duren. ‘Het Adelaarsjong’, of het tragische verhaal van de zoon van Napoleon, het nieuwe boek van Eric Bauwens bij uitgeverij 

Vrijdag, is er een vol weetjes en historische feiten.

Napoleon François Joseph Charles Bonaparte 
was al van bij de geboorte bestemd om zijn 
vader op te volgen. Napoleon had nog wel 
twee andere zonen, maar die waren 
buitenechtelijk. Waarom l ’Aiglon, 
waarom Adelaarsjong? De adelaar, 
gezeten op een bliksemschicht, was 
door de keizer gekozen als symbool 
van macht en glorie. 

Het boek is heel vlot geschreven, 
chronologisch mooi opgedeeld met 
aanlokkelijke titels, en verlucht met 
prachtige illustraties die een beeld 
geven van wat deze prins uitstraal-
de - als peuter al koning van Rome, later een 
ongelukkige hertog. Na de val van Napoleon 
komt zijn driejarig zoontje immers als telg van 
Habsburgers terecht aan het Weense hof van 
zijn grootvader aan moederszijde, wordt hij 
Franz gedoopt naar keizer Franz II, en wordt 
hij Hertog van Reichstadt. Hij mist er zijn vader, 
maar ook zijn moeder, die haar eigen bestaan 
leidt. Een kind, hunkerend naar tederheid en 
aandacht, een adolescent die niet van het leven 
mag proeven, een jongvolwassene die zin wil 
geven aan zijn bestaan. Zijn omgeving verbiedt 
het en zijn ziekte, tuberculose, belet het. IJzeren 
ziel in een lichaam van kristal. De sprookjes-
prins voor wie vrouwen in de rij staan, is ook 
op zoek naar zijn identiteit: is hij Fransman 
of Oostenrijker? Was zijn vader een held of 
een schurk?

Eric Bauwens - ‘Het verhaal van de zoon van 
Napoleon is een beetje het verhaal van alle 
zonen en dochters van beroemdheden. Dat 
is nooit evident, maar in zijn geval is dat wel 
een heel schrijnend verhaal. Napoleon was 
voor de ene helft van de wereldbevolking een 
held, een soort halfgod, maar voor de andere 
helft van de mensheid was hij een tiran, een 

oorlogsmisdadiger. Hoe ga je daarmee om als 
kind? En dat alles tegen de achtergrond van 
heel turbulente tijden - in 1830 was het Ade-

laarsjong ongeveer 19 jaar - want 
overal in Europa breekt revolutie 
uit en heel wat mensen hebben 
heimwee naar het keizerrijk van 
Napoleon. Het Adelaarsjong weet 
dat, en heeft eigenlijk een enorm 
plichtsbesef, een echte roeping. Hij 
wil geschiedenis schrijven zoals zijn 
vader dat ook deed. Alleen: hoe moet 
hij dat doen? Zijn levensverhaal is 
vooral een historie van gebrek aan 
zelfvertrouwen, onzekerheid, twijfel, 

depressie ook en daaraan komt pas een einde  
wanneer hij tuberculose krijgt, al heel jong, en 
als hij amper 21 jaar oud is, overlijdt na een 
zeer pijnlijke doodsstrijd. Maar hij krijgt een 
tweede leven, want in de literatuur, in de film 
en de opera wordt hij opgepikt en wordt hij 
een echte held, en ook daarover gaat dit boek.’

‘Dat hij nooit méér zou worden dan een voet-
noot in de geschiedenis, heeft het Adelaarsjong 
zelf  aangevoeld’, schrijft Bauwens ook. De 
prins stelde op het einde dat, behalve zijn ge-
boorte- en sterfdatum, later niet veel meer over 
hem te vertellen zou zijn. Toch, als zoon van de 
Franse keizer en kleinzoon van de keizer van 
Oostenrijk, droomde hij van grootse daden. Net 
die afkomst heeft hem daarvan weerhouden, hij 
zou een gevaar zijn voor beide naties.

Je ademt zo de sfeer van toen in het boek, van 
politiek geschuif, gewin, verlies, gegoochel met 
mensen en hun bestemmingen, er huist ook 
een beetje een wat als-gegeven in: de auteur 
vraagt zich af wat er van de jongen en de we-
reld zou zijn geworden, mocht hij niet zo vroeg 
overleden zijn. Een van de grootste verdiensten 
van de auteur is dat hij de mens schetst die de 

zoon van Napoleon was, je moet niet veel van 
geschiedenis kennen om hierdoor geboeid te 
raken. Meer dan een eeuw na zijn dood wordt 
de nagedachtenis van Napoleon François Jo-
seph Charles Bonaparte bezoedeld, want Hitler 
wilde van hem een symbool van de collaboratie 
maken. Met zijn vader werd hij pas herenigd in 
de dood toen zijn kist in december 1969 in de 
crypte van Hôtel des Invalides werd bijgezet.

‘Het Adelaarsjong’ van Eric Bau-
wens fascineert al sinds de feestelijke 
boekvoorstelling en is een absolute aanrader.                                                                                                                                        
                                                        
Het Adelaarsjong - Eric Bauwens - Uitgeverij 
Vrijdag - Paperback 360 bladzijden - Productcode 
(EAN): 9789464340730

b o e k e n f o y e r

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2021. Niet 

cumuleerbaar met andere promoties. 

de boekuil

CLASSICS PARTY
ZATERDAG 30 APRIL 2022

@weloveclassicsparty

zaal Nootuitgang • Parklaan 159 • 2650 Edegem

www.weloveclassicsparty.be/tickets

grunge • new wave • rock • pop • reggae • dance • disco • funk

A little party never killed nobody ...

cashless party • voorverkoop 7 euro • toegang 10 euro
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CLASSICS PARTY
ZATERDAG 30 APRIL 2022

@weloveclassicsparty

zaal Nootuitgang • Parklaan 159 • 2650 Edegem

www.weloveclassicsparty.be/tickets

grunge • new wave • rock • pop • reggae • dance • disco • funk

A little party never killed nobody ...

cashless party • voorverkoop 7 euro • toegang 10 euro
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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

EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

BOEKENTIP!
‘Jacht’ van Toni Coppers

‘s Nachts is de haven van Antwerpen het terrein van de 
‘uithalers’, kleine garnalen die voor de drugskartels het 
vuile werk opknappen.

Wanneer een man vrijkomt uit de gevangenis en er 
aan het hoofd van een ma�  afamilie een machtswissel 
optreedt, worden gewone mensen meegezogen in een draaikolk van wraak en 
geweld. Of zijn die mensen toch niet zo gewoon?

Lezers van het Periodiekske krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000
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€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MORTSEL

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

 03 443 66 50 € 239 000

HEMIKSEM

GERENOVEERDE, INSTAPKLARE 
WONING MET 4 SLPKS. Opp 293 m²: 
inkomhal, leefruimte, halfopen kkn, gasten-
toilet, garage, kelder, tuin, tuinhuis, terras, 
4 slpks, 2 badkamers, zolder.
EPC: 389 kWh/m2

Gvg, Gmo, Vkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50 € 386 000

AARTSELAAR

GOED DRAAIENDE BROODJESZAAK IN 
CENTRUM AARTSELAAR. Opp 95 m²: 
etalage, aparte inkomdeur, verbruiksruimte 
met verkoopgedeelte, toilet, 2 werkplaat-
sen, 2 autostaanplaatsen, garagebox, 
kelder.
EPC: label F
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 op aanvraag

BORSBEEK

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

EPC: 141 kWh/m2

Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg

 03 443 21 15 € 249 000

KONTICH

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

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

 03 443 66 50             € 1 275 000

EDEGEM

HOB. Opp 273m² over park, bew. opp: 
186m². inkom, leefruimte, keuken, zithoek, 
garage, 2 slpk’s, 1 badk, bergruimte.

EPC: 519 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 410 000

EKEREN

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

Gvg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 358 000

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

EPC: 350 kWh/m2

Vg, Gmo, Vkr, Gvv, Wg

 03 443 21 15                 € 295 000

BERCHEM

NIEL

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

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

 03 443 66 50 € 218 000

HOBOKEN

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

EPC: 520 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv

 03 443 66 50 € 315 000
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Slaap 
- Het nieuwe medicijn - 

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

Stel je eens voor dat er een wondermiddel zou bestaan waardoor je een beter geheugen krijgt en een straffere focus, een creatiever 
en opgewekter brein, een slankere lijn en een aantrekkelijker voorkomen, een hogere weerstand en een verminderde kans op kanker, 
diabetes en hartziektes. Zou je er geen fortuin voor betalen? Het goede nieuws is dat dit helemaal niet nodig is, want het wonder-
middel is gratis en snel verkrijgbaar! Ga er gerust even voor zitten of liever liggen, want we hebben het over onze slaap. Je zou het 
misschien niet verwachten, maar slaap is dé grote genezer van zowat elke fysieke en mentale aandoening. Toch laten we al te vaak 

de kans om goed te slapen aan ons voorbijgaan. Daaraan wil prof. dr. Johan Verbraecken van het Slaapcentrum UZA iets  doen.

Slaap is 
in de eerste plaats 

natuurlijk belangrijk voor 
ons lichamelijke herstel. 

We geven ons lichaam de kans 
om te recupereren 

van alle activiteit van overdag.

v l a a m s e  h e l d e n
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Waarom bent u zo’n grote fan van slapen?

“Slaap is in de eerste plaats natuurlijk belang-
rijk voor ons lichamelijke herstel. Tijdens het 
slapen ontspannen onze spieren, onze hart-
slag gaat naar beneden, onze stofwisseling 
vermindert … We geven ons lichaam met 
andere woorden de kans om te recupereren 
van alle activiteit van overdag, zodat we er 
de volgende dag opnieuw tegenaan kunnen 
gaan. Maar daarnaast heeft slaap nog een 
aantal andere, niet te onderschatten functies 
met het oog op onze gezondheid, ons geheu-
gen, onze emoties en energiehuishouding.”

Slapen maakt ons aangenamer in de om-
gang?

“Dat hebben we toch allemaal weleens er-
varen? Wie niet, of onvoldoende slaapt, is 
prikkelbaarder en emotioneler en kan min-
der makkelijk rationeel denken. Slaapgebrek 
maakt mensen angstiger, gefrustreerder en 
verwarder. Het maakt bovendien dat we 
sneller een zondebok zoeken voor onze 
problemen.”

Ook ’s nachts ervaren we heel wat emoties?

“Klopt, en daarin spelen onze dromen een 
belangrijke rol. Ze bevatten levendige beel-
den van pijnlijke of bedreigende situaties 

die we hebben ervaren en door dit opnieuw 
te beleven, maken onze dromen ze minder 
stresserend. Wanneer een emotie zo heftig 
was dat we ze gedurende de dag niet vol-
doende hebben kunnen verwerken, bieden 
onze dromen en met name onze REM-
slaap de uitkomst. Zo toont onderzoek met 
pas gescheiden personen dat de proefper-
sonen die in het eerste deel van de nacht 
tijdens hun REM-slaap negatief geladen 
dromen hadden, minder kans hadden op 
depressie dan de proefpersonen bij wie dat 
niet het geval was. De eerste groep had de 
emoties al verwerkt in zijn dromen.”

U noemde net een aantal keren de REM-
slaap, zijn er dan verschillende soorten 
slaap?

“Ik zou eerder spreken over verschillende 
fasen van slaap die samen telkens een cy-
clus vormen. Wanneer we inslapen, is er 
sprake van sluimeren. Deze overgangsfa-
se duurt slechts een paar minuten. Onze 
lichaamstemperatuur daalt, onze spieren 
ontspannen en onze ogen maken langzame 
bewegingen. Daarna volgt de lichte slaap. Je 
slaapt, maar bent nog niet aan het uitrusten. 
Na ongeveer een halfuur waarin je hersenen 
alsmaar trager gaan werken, kom je terecht 
in een diepe slaap. Dit is de slaap die het li-
chaam nodig heeft voor het fysieke herstel.”

De zogenaamde REM-slaap?

“Neen, eerst is er de non-REM-slaap, dit 
is de lichte en diepe slaap. Je hersenen 
sturen rustig trage golven uit. Ze zijn aan 
het reflecteren: ze wisselen informatie uit 
en maken herinneringen. Pas na nog een 
halfuur volgt de REM-slaap waarin de her-
senen net heel erg actief zijn. Studies tonen 
aan dat sommige delen van onze hersenen 
zelfs tot 30% actiever zijn dan wanneer 
we wakker zijn. In deze fase worden de 
gebeurtenissen, informatie en emoties 
van de voorbije dag verwerkt. Herinne-
ringen die in de vorige slaapfase werden 
gemaakt, worden nu aan andere herin-
neringen gekoppeld. Je begrijpt dat deze 
slaap essentieel is voor onze inzichten en 
probleemoplossende vaardigheden. In deze 
slaap zijn we erg moeilijk te wekken, maar 
als we wakker worden, zijn we klaarwakker, 
net omdat onze hersenen al zo actief waren. 
We zouden als het ware meteen uit ons bed 
kunnen springen.”

Dan is de naam van deze slaapfase niet zo 
goed gekozen?

“‘Rem’ slaat hier niet op remmen, maar op 
het Engelse Rapid Eye Movement of het 
snel bewegen van onze ogen, wat typisch is 
voor deze fase. Het duidt op het verwerken 

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

OPEN:  D INSDAG T.E .M .  VR IJDAG 10  -  18UUR  |  ZATERDAG 10  -  1 7  UUR  |  GESLOTEN OP  ZON-  EN  FEESTDAGEN
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van onze emoties. Let er maar eens op: hoe 
meer oogbewegingen iemand maakt, hoe 
meer er wordt verwerkt. En kinderen span-
nen hier de kroon: hun ogen staan niet stil 

door alle prikkels die zij overdag ervaren. 
Deze slaapfasen vormen samen een cyclus 
van zo’n negentig minuten. De meeste vol-
wassenen doorlopen op een nacht vier tot 
vijf van deze cycli.”

Hebben dutjes dan zin?

“Dat is een goede vraag. Dutjes of po-
wernaps kunnen zeker nuttig zijn op 
voorwaarde dat ze kort zijn en je er kort 
na de middag aan begint. Wanneer je langer 
dan een halfuur slaapt, kom je in je diepe 
slaap terecht en als je dan ontwaakt, word 
je dus veel versufter wakker. En als je beslist 
om in de late namiddag nog te dutten, dan 
knabbel je eigenlijk al aan je slaap van de 
komende nacht, waardoor je minder goed 
slaapt die nacht en dus minder uitgerust 
wakker wordt en mogelijk de volgende dag 
opnieuw behoefte hebt aan een langere dut, 
omdat je je zo moe voelt. En dat zet een 
negatieve spiraal in gang.”

Je hoort vaak zeggen dat vooral de uren 
voor middernacht tellen?

“Daar zit wel iets in. We hebben eerder 
de neiging om uit te slapen dan om vroeg 
in ons bed te kruipen. Maar met het oog 
op een goede slaap keren we dat beter om, 
want ook de timing van het slapengaan en 
opstaan heeft een effect op de mate van 
uitgerust zijn ‘s ochtends. Verder is het een 
volkswijsheid uit de tijd dat er nog geen 
gloeilampen bestonden. De diepe slaap 
komt vooral voor in de eerste helft van de 

nacht, en bij wie vroeg gaat slapen, valt de 
diepe slaap dan net voor middernacht. Wie 
uitslaapt, zorgt er alleen maar voor dat hij 
meer lichte slaap heeft. Tegelijkertijd ga 

je knoeien met je bioritme. 
Je dag wordt korter, dus je 
behoefte aan slaap daalt. 
Daarom slaap je in  de daar-
opvolgende nacht minder 
goed.”

Verandert onze slaap door-
heen ons leven?

“Hoe ouder we worden, hoe 
minder we slapen. Pasgebo-
ren baby’s slapen zo’n zestien 
uur per dag. Dit vermindert 

tot ongeveer tien tot twaalf uur in de kleu-
tertijd. Een jongere brengt gemiddeld negen 
à tien uur slapend door, een jongvolwasse-
ne slaapt zo’n zes tot negen uur. Tachtigers 
halen vaak nog maar zes uur per nacht.”

De ene mens heeft meer 
behoefte aan slaap dan de 
andere?

“Dat klopt. Je natuurlijke 
slaapbehoefte is het aantal 
uren slaap dat jij van natu-
re nodig hebt om overdag 
goed te kunnen functione-
ren. Als je tegemoetkomt 
aan je natuurlijke slaap-
behoefte, heb je zelfs geen 
wekker nodig. Je wordt dan 
wakker voordat je wekker 
gaat. Werk met een vast 
moment van opstaan - ook 
in het weekend - en tel in 
blokken van anderhalf uur 
terug wanneer je moet 
gaan slapen, afhankelijk 
van de hoeveelheid tijd 
die jij in bed denkt nodig 
te hebben. Word je na een 
tijdje vanzelf wakker voor 
de wekker gaat, dan heb 
je je behoefte goed inge-
schat.”

Heeft u tot slot nog gou-
den tips voor een goede 
nachtrust?

“Gebruik een vaste ochtend- en avondrou-
tine. Kies ’s morgens voor de korte pijn 
en kom meteen uit je bed. Zoek uit welk 
signaal jouw lichaam het beste duidelijk 
maakt dat het wakker moet worden. Is dat 
koffie? Een frisse douche? De geur van 
vers gebakken brood? Ga ’s avonds naar 
bed wanneer je jezelf moe voelt. Besef 
dat je dag je nacht weerspiegelt. Na een 
actieve dag volgt een betere nacht. En 
weet dat je niet alleen ’s nachts recupe-
reert: geef jezelf ook overdag de tijd om 
tot rust te komen.”

‘Slaap - Het nieuwe medicijn’ van Johan 
Verbraecken en Tine Bergen werd uit-
gegeven door Houtekiet en kost 21,99 
euro.

• TV - Foto’s: Zouhri

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

Hoe ouder we worden, hoe minder we 
slapen. Pasgeboren baby’s slapen zo’n 
zestien uur per dag. Tachtigers halen 
vaak nog maar zes uur per nacht.
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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.

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

BV
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o
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Meer vakmensen in je regio vind je 
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Garage V.D.M. nv 
Liersesteenweg 266 - 2640 Mortsel

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be
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accuschroefboormachines, hogedrukreinigers en nog veel meer. 
Kijk voor de voorwaarden en spelregels op www.boschcarservice.be

     •  Afvalcontainers
        •  Opruimen van werf en tuin
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Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair • Gas • Loodgieterij werken
Centrale verwarming -condensatieketels
Onderhoud met geldig verbrandingsattest

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Beste lezer, 

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

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

BIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICEBIJ BOSCH CAR SERVICE
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BOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZENBOSCH-PRIJZEN

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

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o
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Vakmensen tot uw dienst
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Vakmensen tot uw dienst
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
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0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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reinigen van mazout- en gasketels met nodig certificaat

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

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

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

WinDistributie bv



40 4140

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

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

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

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

DE NIEUWE BOOST CX1
KRACHTIG, COMPACT EN FLEXIBEL

Sledestofzuiger zonder zak voor maximaal 
zuigvermogen in een compact ontwerp

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Nu vanaf

€ 289
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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

De foorkramers van Mortsel
Het is feest in de stad! Een bont allegaartje ‘foorkramers’ strijkt neer op het Stadsplein. Kermisattracties lokken kinderen. Draaimo-
lens, rupsbanen, botsauto’s, spookhuizen, draaiende gondels, schommelende klepels brengen je in een roes en doen je duizelen. Kijk, 
de ‘breakdance’ is er weer en daar heb je de ‘capriolo’s’. Van een koude kermis is geen sprake. De geur van smoutebollen, stroop- en 
suikerwafels, de pommes d’amour, de suikerspinnen en –stokken brengt je in een sfeer van zoete nostalgie. Is het kermis, dan bakt 

moeder smoutebollen en trek je met de familie naar die bonte markt van vermakelijkheden.

Het woordje ‘foor’ is afgeleid van het Franse 
‘foire’, het Italiaanse ‘fera’, het Engelse ‘fair’, 
het Latijnse ‘feria’. Antwerpen kent zijn 
‘Sinksensfoor’, Kortrijk zijn ‘Paasfoor’, Ieper 

zijn ‘Sint-Janskermis’. In het Zuid-Ne-
derlands spreekt men nog altijd over de 
‘handelsfoor’. De kermis of foor is van 
oorsprong een jaarmarkt ter gelegenheid 

van de wijdingsdag van de patroonheilige 
of de kerk. Het woordje ‘kermis’ is dan ook 
een verbastering van kerkmis of kerkemis-
se. In stedelijke gebieden verloor de kermis 
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zijn band met het religieuze feest dat eraan 
ten grondslag lag, maar in veel dorpen gaan 
beide nog hand in hand en gaat er op de 
wijdingsdag een processie uit.

Tot begin 1900 kwamen kermisexploi-
tanten meestal niet verder dan hun eigen 
provincie. De wegen waren te slecht om 
lange reizen te maken. Veel attracties 
werden met paard en wagen vervoerd. De 
grotere attracties gingen vaak per schip. Er 
moest dan nog op karren worden overge-
laden om het kermisterrein te bereiken. Op 
oude prenten vind je kermistaferelen met 
een dansende beer, een aap, een ‘jongleur’, 
een doedelzakspeler, een ballonverkoper, 
een poppenkastspel met Jan Klaassen en 
Katrijn en het ‘eenmansorkest’.

Koekhappen is een spel dat vaak op kin-
derfeestjes wordt gespeeld. Hierbij wordt 
ontbijtkoek of een andere zachte lekkernij 
aan een touw of draad gebonden en moeten 
de deelnemers (al dan niet geblinddoekt, 
maar in ieder geval zonder de handen te 
gebruiken) proberen de koek van de draad 
af te happen. Een variant op koekhappen is 
appelhappen, waarbij een appel met stroop 
aan het touwtje hangt. Door de stroop is 
het moeilijk om in de appel te bijten. Het 
risico om door de stroop besmeurd te wor-
den, is groot.

Het volkse spel met zoete appels brengt 
ons bij Rudi Van Gorp, de vijfde generatie 
foorkramers en geboren in Mortsel. Zijn 
kleine kraam trekt de aandacht. Zijn over-
grootouders kenden de ‘truken’ van de foor 
al. Zij wisten hun klantjes te lokken met 
suikerspinnen en liefdesappels, gedrenkt in 
een jasje van stroop. De ‘pomme d’amour’ is 
een typisch gerecht voor de kermis en komt 
oorspronkelijk uit Newark in New Jersey, 
een van de oudste steden in de Verenigde 
Staten. In 1908 kwam een Amerikaan-
se suikerbewerker William W. Kolb op 
het idee om een appel in stroop onder te 

dompelen. De rode suikerappel veroverde 
de wereld, maar de bereiding van de rode 
glazuursuiker blijft zorgvuldig bewaard in 
de kermisfamilie.

In Lier krijgt die liefdesappel wel een bij-
zondere naam: ‘kak van Maria’. Deze zoete 
lekkernij wordt ook verkocht in het smou-
tebollenkraam. Smout was de boter voor 
de armen. Smeer of gesmolten buikvet van 
het varken werd voor het eerst aangetrof-
fen in 1140. We hebben het hier niet over 
oliebollen of appelbeignets, maar over het 
bolvormige gistdeeg dat traditioneel in fri-
tuurolie gebakken wordt. De poedersuiker 
poedert niet alleen het gebak, maar ook je 
neus. Een erg populair kermisgerecht in 
Antwerpen en Luik blijft de ‘lackmans’, 
die dunne, ovalen wafel die in de lengte 
opengesneden wordt en gevuld wordt met 

een zeer vloeibare kandijsiroop. Deze wafel 
wordt ook wel een ‘leckemans’ genoemd. In 
het begin van de twintigste eeuw introdu-
ceerde de Rijselse pasteibakker Lacquemant 
deze fijne wafel met kaneelsmaak: letterlijk 
om duimen en vingers af te likken.

Of je nu suiker spint, of flinterdunne 
wafeltjes vult met kandijsuiker, appels 
drenkt in rode stroop, Mortsel blijft haar 
kermistradities in ere houden en dat is 
maar goed ook
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wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

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

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

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

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

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

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

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

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

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

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

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

De postiljon rijdt voorVakmensen tot uw dienst

1212

Vakmensen tot uw dienst

12

Vakmensen tot uw dienst

12

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

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

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

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

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

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

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

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

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Lerenveld 29
2547 Lint
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0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

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

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

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

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

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

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

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

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

Anno 1919

Verwarming

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

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

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

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

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

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

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

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

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

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be
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Lerenveld 29
2547 Lint
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0495 20 76 67
03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86
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• Dirk Brentjens - Foto’s: © Ronny Mullens, 
Bronnen: J. Vercoullie (1925), Beknopt etymo-
logisch woordenboek der Nederlandsche taal, 
Den Haag/Gent - https://nl.wikipedia.org/
wiki/Kermis - https://www.vlaamswoorden-
boek.be - https://etymologiebank.nl

Foto 1: Zoek de pomme d’amour ...
Foto 2: In de 15de eeuw spon men al draden 
van suiker

 
  Lokaal bestuur

VACATUREVACATURE

Arbeider openbaar domein (groen en wegenwerken)Arbeider openbaar domein (groen en wegenwerken)
Lintenaars wonen graag in een gezellige en nette gemeente. Om de straten en de 
groenperken proper te houden en evenementen op te bouwen, zijn we op zoek naar 
een collega die van aanpakken weten. Bent u iemand die hard kan werken, duidelijk en 
vriendelijk communiceert en zorg draagt voor materiaal?

Uw profiel
• U heeft technische kennis van groen- en wegenwerken of u bent bereid u hierin op 
 korte termijn in te werken;
• U heeft een rijbewijs B, rijbewijs BE is een pluspunt;

Ons aanbod
• U wordt voltijds in dienst genomen als arbeider (D1-D3 niveau - minimum bruto 
 maandloon van 2.007,00 euro) met een contract van onbepaalde duur;
• Lint biedt daarnaast een dynamische werkomgeving met persoonlijke ontwikke- 
 lingskansen, aantrekkelijke verlofregeling (33 dagen + 14 feestdagen), maaltijd- 
 cheques van 8 euro, een gratis hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, tweede 
 pensioenpijler, fietsplan en terugbetaling openbaar vervoer.

Meer info over de vacature kunt u terugvinden op https://www.lint.be/vacatures.

Interesse? Solliciteer dan snel!
Solliciteren kan via personeel@lint.be met motivatie en cv.
Heeft u nog vragen over de functie? Dan kunt u terecht bij de personeelsdienst via  
personeel@lint.be of 03 460 13 45. 
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‘Just for Fun’ in de Sint-Benedictus-
kerk!
Lieve muziekliefhebbers

Voor zaterdag 23 april a.s. mag ik jullie alweer een topaffiche aankon-
digen als slotconcert van ons 9de concertseizoen.

Vocaal ensemble Just for Fun, onder leiding van Johan De 
Lombaert, brengt ons een gevarieerde avond met jazzy tinten, lichte 
muziek en close harmony. Een bruisend programma en sfeer is 
zeker gewaarborgd!

Het eerste gedeelte is rustig met in gedachten het Oekraïense men-
senleed, het tweede gedeelte wordt dan weer echt jazzy.

Goede doel

Na het concert wordt een cheque overhandigd als ondersteuning 
aan Ritmica Cappenberg (Wouwstraat Hove). Deze keer is het de 
school, niet de Thuishaven.

Praktisch

• Zaterdag 23 april 2022 om 20.00 uur (deuren 19.15 uur)
• Kaarten in voorverkoop  11 euro 

via BE36 7380 3925 2181 van de 
Mortsel-Dorp Concerten of bij 
Denise en Wilfried De Cleyn-
Buntincx via 03 449 06 13

• Kaarten bij de kassa tegen 13 euro

En ik mag jullie in naam van de 
stuurgroep weer uitnodigen op de 
traditionele gratis drink na het 
concert. Daar kunnen publiek en 
artiesten mekaar ontmoeten en ge-
zellig napraten.

Tot dan?

je dirigentje

Concert Emma Posman -  
St.-Antoniuskerk Edegem
Op donderdag 28 april 2022 om 20.15 uur kan je genieten van het 
concert door sopraan Emma Posman en pianist Bert De Rycke in de 
Sint-Antoniuskerk in Edegem. In het eerste deel brengen zij liederen 
van Schubert en Schumann en in het tweede deel opera-aria’s van 
Massenet, Bizet en Rossini. 

Emma Posman werd in 2018 plots wereldberoemd toen ze inviel 
als de ‘Koningin van de Nacht’ in Mozarts ‘Die Zauberflöte’ op de 
Salzburger Festspiele. Samen met pianist Bert De Rycke verwent ze 
je met een intens recital. Emma studeerde aan het Conservatorium 

van Gent o.a. bij Hendrickje 
Van Kerkhove en werd op-
genomen in de Academie 
van de Munt. In 2018 werd 
ze verkozen tot ‘Musicus van 
het jaar’ door de Belgische 
Muziekpers en werd ze 
samen met Bert De Rycke 
uitgenodigd voor het recital 
in Bozar in Brussel. 

Inmiddels zong Emma in 
verschillende grote Duitse 
operahuizen (München, 
Berlijn, Hannover …). Naast 

opera stelt haar hybridestem haar in de mogelijkheid om ook in 
het liedrepertoire uit te blinken. Dat toont ze in dit concert met 
liederen van Schumann en Schubert. Pianist Bert De Rycke stu-
deerde cum laude af aan het Conservatorium van Gent en is de vaste 
begeleider van Emma. De exactheid is de sterkte bij dit piano-& 
zangduo - ze zijn complementair. 

(foto Simon Van Rompaey)

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

Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties

Familie
MORTSEL – Van vrijdag 13 tot zondag 22 mei brengt Streven 
in de Mark Liebrecht Schouwburg een theatervoorstelling onder 
de titel ’Familie’. Een familie brengt in een Zwitsers skidorp de 
kerstdagen door. Alle karakters beleven de samenkomst op een 
andere manier.         FM

Info en tickets: www.streven.be
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

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

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

a l l e r l e i

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

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

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

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

Vloer-, tegel- en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

• 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)
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Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

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

Ik help je graag snel verder!

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

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

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

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

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

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

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

p e r s o n e e l
• DANKBARE bijverdienste uitvaart - chauffeur lijkwagen, assisteren  
ceremonie - contact met Thijs Uitterhoeve: tuitterhoeve@dela.be - tel. 
0485 888 184.

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)

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

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

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

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

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

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

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

• Dame zoekt werk als poetsvrouw. Stipt, betrouwbaar, kan zelfstandig 
werken, gsm 0465 75 73 70.

• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                              (3-4)
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Heirbaan 47a  l  2640 Mortsel  l  03 449 70 20  l  www.adriaensens.be

TWEE STRAFFE MADAMMEN IN DE BOUW  ZOEKEN 
STRAFFE AANVULLENDE KRACHT

Als 3e generatie groeiend bouwbedrijf, zijn wij op zoek naar een 
oplossingsgerichte en proactieve administratieve kracht om ons team 
te versterken. 

Wij zijn een jong  team, met een vast cliënteel in het Antwerpse ,dat 
zorg draagt voor onze medewerkers met veel ruimte om zelfstandig  
te werken. We dragen vertrouwen, oplossingsgericht handelen en 
klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

De extra kracht die we zoeken dient feeling en interesse te hebben voor 
de bouwsector. In systemen denken, handelen en deze verder uitwerken 
zijn een uitdaging voor jou. Daarnaast voel je je goed in een zelfstandige 
werkomgeving en ben je een ‘doener’.

Je takenpakket zal heel divers zijn en je zal nauw samenwerken met ons 
bestaand  team  naar planning, werfvoorbereiding en klantencontact toe. 
Daarnaast schrikt de administratieve verwerking naar facturatie je ook 
niet af.  
We bieden je een marktconform salarispakket met extra legale voor- 
waarden zoals maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering DKV. Daar- 
naast heb je de voordelen van de bouwsector (oa 3 weken bouwverlof & 
2 weken kerstvakantie) en is er ruimte om jezelf ten volle te ontwikkelen 
en zelfstandig te werken.

Voel je je aangesproken, neem dan zeker contact met ons op en wie weet 
kunnen we voor elkaar iets betekenen! 

Solliciteren kan via mail: Katleen@adriaensens.be.

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

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.

Lokaal bestuur Edegem 

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

2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS
B1-B3 • voltijds • contract onbepaalde duur

De sociale dienst van Edegem maakt er een punt van om 
Edegemnaars te helpen op sociaal, financieel en materieel 
gebied. Ben jij een hulpverlener in hart en ziel en hou je 
ervan om mensen met zeer uiteenlopende vragen te bege-
leiden?

Wat vragen wij?
l Je hebt een diploma bachelor in het sociale-agogisch werk 
 met de titel van maatschappelijk assistent, of het diploma 
 van maatschappelijk assistent van voor het academiejaar 
 2004-2005. 
l Laatstejaarsstudenten kunnen ook solliciteren.

Wat mag jij van ons verwachten?
l Voltijdse tewerkstelling met een contract van onbepaalde 
 duur.
l Min. brutowedde van € 2663,62 en een maximum van  
 € 4488,12.
l Alle  relevante ervaring kan in rekening gebracht worden 
 voor de berekening van je loon.
l Bijkomende voordelen: maaltijdcheques van € 8, gratis
 hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding (0,25 cent 
 per km), aanvullende pensioenverzekering (3% van het 
 brutoloon), ontwikkelingsmogelijkheden, een aantrek- 
 kelijke verlofregeling (12 dagen bijkomend verlof), de 
 mogelijkheid tot thuiswerk en flexibele werkuren.
l Wervingsreserve van 3 jaar

Geïnteresseerd? 
Solliciteren en meer info kan je vinden op de website  
www.edegem.be/vacatures tot 19 april 2022. 

Meer info nodig? 
Meer informatie over de inhoud van de job kan je krijgen bij 
Hilde Dubin, tel. 03 289 21 74 of via e-mail naar 
hilde.dubin@edegem.be.

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

i m m o
• 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.

WinDistributie zoekt iemand die op regelmatige basis GRATIS 
oude pallets ophaalt. Ideaal voor houtkachel. Voor meer info 
bellen naar FIK VERBIEST op het nummer 0495 25 16 63.

KONTICH
Vernieuwd duplexappartement te koop

Mechelsesteenweg 102

Indeling:
1e verd: living, keuken te plaatsen door koper, terras.
2e verd: hal, wc, 3 slaapkamers, ruime badkamer met inloop-
douche (overige te plaatsen door koper).

Bezichtiging: elke ma van 16u tot 18u en 
 elke zo van 10u tot 12u
 of op afspraak: 0497 58 53 33

Online verkoop: via www.biddit.be
Start biedingen: woe 20/4/2022 om 14u
Einde biedingen: do 28/4/2022 om 14u
Bieden vanaf: €305.000
Referentie pand op biddit.be: 212524
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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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lokaal bestuur Hove
dienst Vrije Tijd - Cultuur
03 454 39 01
cultuur@hove.be

Op zaterdag 23 april wordt om 11 uur in De Markgraaf het startschot van het 
Hovese Erfgoedweekend gegeven met de voorstelling van de boeken

750 jaar Hove - Geschiedenis van ons dorp in de wereld
Hovese vertelsels door Ivo Roels (deHOVEnaar)

Tentoonstellingen
Wat weet jij over de geschiedenis van het onderwijs in Hove? De leden van 
Heemkundige Kring De Markgraaf halen materiaal uit de oude doos
tevoorschijn op zaterdag 23 en zondag 24 april van 10 tot 17 uur in
De Markgraaf (zaal 1 en zaal 3).

Ook Verzamelaarsclub Hofi la is present (in zaal 2) met een tentoonstelling
over onze rijke geschiedenis en verkoopt dat weekend  - in primeur - het boek 
‘750 jaar Hove - Geschiedenis van ons dorp in de wereld’ (aan 20 euro).

U bent van harte welkom!
lokaal bestuur Hove
dienst Vrije Tijd - Cultuur
03 454 39 01
cultuur@hove.be

Op zaterdag 23 april wordt om 11 uur in De Markgraaf het startschot van het 
Hovese Erfgoedweekend gegeven met de voorstelling van de boeken

750 jaar Hove - Geschiedenis van ons dorp in de wereld
Hovese vertelsels door Ivo Roels (deHOVEnaar)

Tentoonstellingen
Wat weet jij over de geschiedenis van het onderwijs in Hove? De leden van 
Heemkundige Kring De Markgraaf halen materiaal uit de oude doos
tevoorschijn op zaterdag 23 en zondag 24 april van 10 tot 17 uur in
De Markgraaf (zaal 1 en zaal 3).

Ook Verzamelaarsclub Hofi la is present (in zaal 2) met een tentoonstelling
over onze rijke geschiedenis en verkoopt dat weekend  - in primeur - het boek 
‘750 jaar Hove - Geschiedenis van ons dorp in de wereld’ (aan 20 euro).

U bent van harte welkom!

UITNODIGING

zaterdag 23 april - 11 uur - De Markgraaf

Opening Erfgoedweekend
‘750 jaar Hove - Geschiedenis van ons dorp in de wereld’

‘Hovese vertelsels door Ivo Roels’
Tentoonstellingen Heemkundige Kring De Markgraaf en Verzamelaarsclub Hofi la

van      arte welkom!
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OPENDEURWEEKEND

ONTDEK ONS VOLLEDIG VERNIEUWD KANTOOR

 VOLG EEN EXCLUSIEVE RONDLEIDING  ACHTER DE SCHERMEN

  GENIET VAN GRATIS FOODTRUCK EN CAVA-BAR

23 - 24 APRIL 2022   |   KANTOOR COGGHE WOMMELGEM

* enkel verkrijgbaar tijdens het opendeurweekend en wanneer u zich op voorhand registreert | enkel geldig 
bij aankoop van een woning of appartement bij Cogghe | slechts 1 cadeaucheque te gebruiken per aankoop 
niet inwisselbaar in contanten | cadeaucheque geldig vanaf 23/04/2022 t.e.m. 30/06/2022 | algemene voor-
waarden cadeaucheque op www.cogghe.be

10 - 16U | NIJVERHEIDSSTRAAT 106, WOMMELGEM

Maak kennis met onze
NIEUWSTE PROJECTEN

Registreer u en ontvang een
CADEAUCHEQUE T.W.V. € 2.000,- *

Project Jozef Reusenslei
 Borsbeek

RESERVEER UW
PERSOONLIJK

TIJDSLOT **

03 355 15 15 
www.cogghe.be

** Het opendeurweekend is vrij toegankelijk, 
maar door een tijdslot te reserveren wordt de 

eventuele wachttijd beperkt
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Opening woonhuis De Kompanie 
- 7 mei 2022 -

Op 7 mei zal het gebeuren: de officiële opening van woonhuis De Kompanie, in aanwezigheid van Vlaams minister van Welzijn Wouter 
Beke. Onze werkgroep stelt momenteel een gevarieerd programma samen waarin voor iedereen wel iets zit. We maken er die dag samen 
een schitterend feest van met zang en dans, een hapje en drankje, rondleidingen en presentaties. En natuurlijk kan je kennismaken met 

onze bijzondere jongeren en hun begeleiders.

Een droom wordt werkelijkheid 

Even terugspoelen naar het jaar 2013. Een 
aantal ouders van een kind met een beperking 
zetten hun schouders onder de oprichting van 
een inclusief creatief atelier voor personen 
met een verstandelijke en/of een motorische 
beperking. Onze atelierwerking -  op dat 
moment ondergebracht in kunstencentrum 
Kaleidoscoop - bleek al snel een succes en 
er ontstonden hechte vriendschappen. Deze 
groep ouders bleef dromen over een groter 
project dat vooral een antwoord kon bieden 
op die ene vraag: “Wat gebeurt er met onze 
zoon of dochter wanneer wij de zorg niet 
langer kunnen dragen?” Blijven wachten tot 
een oplossing wordt aangereikt heeft weinig 
zin. Daarom namen enkele ouders het heft in 
eigen handen en zo ontstond de droom om 
een kleinschalig woonproject op te richten 
met dagbesteding voor 15 jongvolwassenen 
waar ze kunnen beschikken over een eigen 
studio en een aantal gemeenschappelijke 
ruimtes die ze delen met elkaar. Ondertus-
sen zijn onze studio’s al allemaal bewoond. In 
onze dagwerking is nog ruimte - er is plaats 
voor 26 personen. 

De start van het woonhuis

Het woonhuis en het koffiehuisje werden 
opgetrokken in pakweg negentien maanden. 
Na weken van schoonmaken, verhuizen en 

inrichten namen onze eerste jongeren op 3 
januari 2022 hun intrek in hun nagelnieuwe 
studio. Best een ingrijpende gebeurtenis voor 
sommigen, want het voelt toch een beetje 
raar aan, dat alleen gaan wonen. Dag na 
dag zoeken onze jongeren en hun ouders 
samen met de begeleiders en het zorgteam 
hun weg in dit nieuwe verhaal. Met vallen 
en opstaan nemen zij de regie van hun leven 
zelf in handen. 

Koffiehuisje/bistro en winkeltje

Op woensdag 2 maart was er opnieuw reden 
voor een klein feestje, daar, op de hoek van 
de Mayerlei en de Pastoor Van der Au-
werastraat. De opening van ons koffiehuisje/
bistro en winkeltje is een feit! Zin in een kop 
lekkere koffie, of iets zoets? Even gezellig 
bijpraten op ons terras met vrienden bij een 
hapje of een drankje? Op maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag ben je hartelijk 
welkom van 11 tot 17 uur. Onze jongeren 
zijn er klaar voor om je met de glimlach te 
bedienen! Op donderdag is er een caféavond 
van 20 tot 24 uur. 

Ben je op zoek naar een cadeautje voor een 
verjaardag of gewoon zomaar? Breng dan 
eens een bezoekje aan ons winkeltje waar 
we onze zelfgemaakte producten aanbie-
den (limoncello, vetschalen en vogelhuisjes, 
verschillende soorten confituur, kaarsen …). 

Onze jongeren gaan met veel enthousiasme 
aan de slag in de keuken van het koffiehuis-
je om heerlijke pannenkoeken te bereiden. 
Toch kunnen we af en toe achter de scher-
men nog een paar helpende (vrijwilligers)
handen gebruiken. Misschien iets voor jou? 

Algemene gegevens en sponsoring

Woonhuis De Kompanie – Pastoor Van der 
Auwerastraat 18 – 2640 Mortsel - tel. 03 
34 34 000 - rita.vanderspiegel@telenet.be - 
www.dekompanie.net

Wil je dit prachtige initiatief steunen?

Word sponsor van de bouw en koop aande-
len van 500 euro. Meer info vind je op onze 
website onder Woonproject – investeer.

Of doe je liever een gift? Giften vanaf 40 
euro zijn fiscaal aftrekbaar. Storten kan op 
het volgende rekeningnummer: BE53 0016 
9957 1453 met vermelding: ‘GIFT - naam 
en adres’.
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kontich heeft het allemaal ...
Daarom kopen wij lokaal!

Dat “Kontich leeft!” blijkt uit de grote 
respons op onze WinkelHierenpagina’s. 
Een 25-tal zaken namen deel aan ons 
initiatief om de lokale handel in Kon-
tich in de kijker te zetten. Het doet me 
deugd om vast te stellen dat de Kontich-
se middenstanders zich goed doorheen 
een moeilijke periode hebben gewerkt.
 
In Kontich vind je alles wat je nodig hebt. 
Changes, Berkison en De Heilzame 
Heks zorgen dat je stralend en ontspan-
nen voor de dag komt, terwijl Lioness 
alle dames fit, gezond en zelfverzekerd 
in het leven zet. Mooie modezaken als 
Lingerie Mussenburg, Sawadi, Buggy’s 
en AnneMuze pakken uit met prachti-
ge lente- en zomercollecties. Kapster 
Marina en ’t Kapperke Ronny zetten 
de kroon het werk met een verzorgde 
haarsnit.
 
Een stevige fietstocht met een fiets van 
Velodi of een dagje shoppen in Kontich, 
vang je best aan met een gezond ontbijt 
bij MarieLucie. Nog meer gezond vind 
je bij Boer & Ambacht, die dagverse en 
duurzaam gemaakte producten zelfs 
aan huis levert. Voor je huisdier kan je 
nergens beter terecht dan bij Tom & C°. 
Knip de bon uit en geniet van hun actie!
 
Ramen Nuyts, Dakwerken Staessens 
en Stijn Bevers zijn gevestigde waar-
den voor Kontich en omstreken. Sencis 
maakt graag mooi werk van je interieur.
 
Sint Jozef Instituut ontwikkelt het talent 
van onze jongeren. Duik je graag nog 
dieper in de boeken? Dan kan je terecht 
in de volledig vernieuwde Standaard 
Boekhandel. Ga zeker een kijkje ne-
men … En wanneer je werkelijk alles wil 
zien, ga dan langs bij Kri-Optiek, waar je 
meer koopt dan alleen een bril.
 
Fik Verbiest
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Boek een afspraak*
voor een gelaatsverzorging + 

brushing op dezelfde dag
en geniet van 20% korting

op beide diensten.

*Afspraken kunnen 
telefonisch gemaakt worden 

via Manipura 
0478 79 09 90

Koop een abonnement
LASERONTHARING 5+1 

(vooruit te betalen en 12 maanden geldig)

BRUSHING 10+3
(vooruit te betalen en 12 maanden geldig)

Gelaatsverzorging 
+

brushing 
=

-20%

BOEK 
NU

BEKĲ K ONZE AANBIEDINGEN

Mechelsesteenweg 100 • 2550 Kontich • 03 290 61 59 • news@changesibg.com
www.changesibg.com •  changesinspiredbyglen
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L IERL IER  > > Mechelsesteenweg 106 Mechelsesteenweg 106 •• KONT ICHKONT ICH  > > Magdalenastraat 43Magdalenastraat 43

WWW.VELODI.BEWWW.VELODI.BE

VELODI
UW FIETSENWINKEL 

& HERSTELPUNT 
IN KONTICH EN LIER

2022_ADV-Velodi-Kontich_Passant 122*147_V2.indd   12022_ADV-Velodi-Kontich_Passant 122*147_V2.indd   1 28/03/22   09:5228/03/22   09:52

www.boerenambacht.bewww.boerenambacht.be

•  Weet wat je eet
•  Steun lokale boeren en ambachtslieden
•  Koop fair en seizoensgebonden
•  Bouw mee aan een gezond en 

biodivers landschap

Boer & Ambacht … Boer & Ambacht … 
uit liefde voor de natuur!uit liefde voor de natuur!

Kapster Marina

Ooststatiestraat 95 • 2550 Kontich • 03 458 29 81
dinsdag t.e.m. zaterdag • alleen op afspraak

www.kapstermarina.be

Laat je kapsel verzorgen 
in een huiselijke, ontspannen sfeer

Berki Son
SCHOONHEIDSSALON EN VOETREFLEXOLOGIE

WIPSTRAAT 11
2550 KONTICH

GSM: 0486 47 13 98
ENKEL OP AFSPRAAK



54 55

k o n t i c h  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 ! 

RRaammeenn  NNuuyyttss  –– KKoonnttiicchh                            OOpp  oonnss  kkaann  uu  aallllee  sseeiizzooeenneenn rreekkeenneenn....  

RRAAMMEENN      ||      DDEEUURREENN      ||      VVEERRAANNDDAA’’SS      ||      PPVVCC      ||      AALLUUMMIINNIIUUMM      ||      HHOOUUTT      ||      RROOLLLLUUIIKKEENN      ||      PPOOOORRTTEENN      ||      ZZOONNWWEERRIINNGG      ||      BBEEGGLLAAZZIINNGG

BBrreenngg eeeenn bbeezzooeekk aaaann oonnzzee ttoooonnzzaaaall eenn wweebbssiittee vvoooorr mmeeeerr iinnffoorrmmaattiiee
eenn ddeesskkuunnddiigg aaddvviieess vvoooorr uuww pprroojjeecctt..

KKoonniinnggiinn  AAssttrriiddllaaaann  111144  -- 22555500  KKoonnttiicchh  
0033  444444 0066 8800  -- wwwwww..rraammeennnnuuyyttss..bbee
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Ronny 
‘t kapperke

Molenstraat 43 • 2550 Kontich
03 458 34 15

di-woe-do-vrij 8.30u-18.00u
zaterdag 8.00-16.00u

gesloten tussen 12.00 & 13.00 uur

alle dagen op afspraak

Dakwerken • Isolatie • Verbouwingen • Gevelwerken

Schransstraat 127 te Boechout
0498-10 58 28  •  www.dakwerkenstaessens.be

staessens-ad-9x51.indd   1 16/02/17   17:31

Familiebedrijf met 
meer dan 30 jaar ervaring

 • 
Beste prijs-kwaliteitgarantie!

WWW.DAKWERKENSTAESSENS.BE

NIEUWE WINKEL!
Mechelsesteenweg 34A
2550 Kontich

Maandag t.e.m. zaterdag 
van 8.00u tot 18.00u

Lezen doet leven!

Massagetherapeute
Body-ontspanningsmassage • Voetreflexologie

Kapelstraat 18 • 2550 Kontich-kazerne
gsm 0486 11 31 61 • greet.schoofs@gmail.com

www.deheilzameheks.be

GENIET ELKE MAAND OF ELKE WEEK, 

VAN EEN ZALIGE MASSAGE IN EIGEN STREEK!

10% korting met deze bon
geldig tot 31.05.2022
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www.sji.be

We laten je in het eerste jaar proeven van 
verschillende vakken. Zo kan jij nadien een 

bewuste studiekeuze maken!

Binnenkort naar het middelbaar?

Ontdek wat jou het meest 
ligt en ga voor je talent!

www.sji.be

We laten je in het eerste jaar proeven van 
verschillende vakken. Zo kan jij nadien een 

bewuste studiekeuze maken!

Binnenkort naar het middelbaar?

Ontdek wat jou het meest 
ligt en ga voor je talent!
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Binnenkort naar het middelbaar?

Ontdek wat jou het meest 
ligt en ga voor je talent!

Ontdek wat jou het meest
ligt en ga voor je talent!

www.sji.be

We laten je in het eerste jaar proeven van 
verschillende vakken. Zo kan jij nadien een 

bewuste studiekeuze maken!

Binnenkort naar het middelbaar?

Ontdek wat jou het meest 
ligt en ga voor je talent!

Ontdek wat jou het meest
ligt en ga voor je talent!

 

                                    

  

M O D E                I N N O V A T I E              I N S P I R A T I E 

 

M O D E . I N N O V A T I E . I N S P I R A T I E

m e c h e l s e s t e e n w e g  3 7  k o n t i c h
b u g g y s . k o n t i c h

# S T R A A L i n B U G G Y S

HET TRAININGCENTER  
VOOR EN DOOR VROUWEN

ARE YOU READY TO F.L.Y. 
FIRST LOVE YOURSELF!

Lioness is niet zomaar een fitness: het is een trainingscenter  
voor en door vrouwen. Bij ons is het belangrijk dat iedere vrouw  

zich op haar gemak voelt.

Deze Start to Lioness-waardebon geeft jou de kans om  
2 lessen te proberen!

We zien er alvast naar uit jou te ontmoeten! Tot snel!

SCAN de QR en  
Start To Lioness: 

2 GRATIS proeflessen 
ter waarde van € 25

Groeningenlei 62 – 2550 Kontich| info@lioness.be | +32 487 14 39 07

Scan mij of ga naar  
www.lioness.be/gratisproeflessen

en vraag je 2 beurten aan! 

Sencis Interieur 
& Naaiatelier

info@sencis.be • 0472 29 07 21
www.sencis.be

Neem een kijkje op onze webshop!
www.sencis.be/webshop

Service en advies op maat
voor raamdecoratie of 
totale interieurstyling



56 5757

k o n t i c h  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

56 57

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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MAIL ONS JE NAAM EN GEBOORTEDATUM, DAN STUREN WE JE EEN VERJAARDAGSKAARTJE. DAT KAARTJE GEEFT RECHT OP EEN 
KORTING VAN 0,50 EUR PER LEVENSJAAR (40 JAAR = 20 EURO KORTING). NIET CUMULEERBAAR. BIJ AANKOOP VANAF 100 EURO

SAWADI@SAWADI.BE

verjaardagskorting

20,22 euro korting
AFGIFTE VOOR 30/5 GEEFT RECHT OP 20,22 EUR KORTING. BIJ AANKOOP VANAF 100 EUR. 

NIET CUMULEERBAAR MET ANDERE ACTIES.

www.sawadi.be
SAWADI

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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O P E N I N G S U R E N

DI tem VR :   
ONTBIJT & LUNCH 
tussen 8.30 - 15.00 UUR 

ZA :    
ONTBIJTBUFFET 
tussen 8.30 - 12.00 UUR 

facebook.com/marielucielunchbar                   

0484/14 14 24 

O N T B I J T M A N D E N 

D E T O X K U R E N 

C AT E R I N G
( o o k  o p  l o c a t i e  m o g e l i j k )

MOLENSTRAAT 41 - 2550 KONTICH - 03 457 49 56

LENTEACTIE
zonnebril op sterkte 

tot 31 mei

KRI-OPTIEK 
zorgt er graag voor!

Een zonnige kijk op het leven ...

TOM&CO KONTICH
ASTRIDLAAN 111  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DISKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON
--1155%%

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

KONTICH OF TOM&CO BERCHEM

* Enkel geldig bij afgifte van deze bon t.e.m. 9/05/2022. 
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. 1 bon per klant.





Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

 Bestratingswerken 
 oprit – parking - terras

 Rioleringswerken 
 incl. camera-inspecties

 Graaf- en grondwerken
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

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

3
2
2

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

(anoniem)
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RUIME KEUZE IN VERF, DECORATIE, VLOERBEKLEDING, LAMINAAT, BEHANG, ...
EN AANVERWANTE PRODUCTEN - KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

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

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

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

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

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

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

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 Trimetal 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
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 
MAAND

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

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

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

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



Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | info@vebex.be |    |  grote parking
openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur - za van 10 tot 17 uur - ma gesloten

BEZOEK ONS OP  EN  -  WWW.VEBEX.BEFAM VENNEKENS
S INDS  1953

NIEUWE COLLECTIE 
DEKBEDOVERTREKKEN

Meer dan 100 verschillende designs in ka-
toen, jersey katoen, perkaal en satijn. Ook 
onderlakens, hoeslakens, topperhoesla-
kens, matrasbeschermers, fl uwijnen peu-
len, enz. in alle kleuren en maten.

NIEUWE COLLECTIE GREEN ICE

EEN DONSDEKEN VOOR ELK VAN ONS

Sinds enkele jaren bieden we een donsdeken aan met 100% gan-
zendonsvulling. We krijgen veel positieve reacties op dit donsdeken. 

Prijs/kwaliteitsverhouding is verbluffend. Kom gerust eens voelen.
Veel verschillende vulgewichten en maten. Veel slaapplezier.

Reiniging-, vermaak- en bijvuldiensten voor uw donsdeken. Info in 
de winkel.


