
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N  W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R 0 5 2 0 2 2

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

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

open: ma-vr 9u-18u | za 10u-17u

Profiteer tijdens de actiedagen op 20 en 21 mei van 10% korting op het volledige assortiment in 
onze winkel en op colora.be. De korting is ook nog geldig in de webshop op zondag 22 mei.

ACTIEDAGEN
20 - 22 MEI

-10%

Verf voor een 
buitengewoon 
resultaat
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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

Wil je graag een reservebril, maar vind je het te duur? Of 

heb je een zonnebril op sterkte nodig en past die niet in je 

budget? Dan is deze actie misschien iets voor jou! 

Als je glazen in je 2de bril kiest, 
krijg je hierop 50% korting*.

De tweede bril mag hetzelfde type, maar kan ook 

verkleurend, zonnebril, leesbril of computerbril 

zijn. Zo kies je een voordelige bril voor elke 

gelegenheid. 

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

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

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

Bij 2e bril

50% 
korting* op 

glazen

Kom vrijblijvend binnen voor de voorwaarden.
* Korting alleen geldig op het goedkoopste paar. 

Beide brillen dienen gelijktijdig besteld te worden.

2
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BESTE LEZER,

ER WAAiT NiEUWE, JONGE EN FRiSSE WiND SiNDS HET NiEUWE BESTUUR VAN DE 

HANDELAARSVERENiGiNG FRUiTHOFLAAN OP 20/4/22 WERD GESTEMD.

DE HANDELAARSVERENiGiNG FRUiTHOF – OPGERiCHT OP 23 NOVEMBER 2011 - 

VERTEGENWOORDiGT HEEL WAT WiNKELS, KAPPERS, HORECA EN VRiJE BEROEPEN EN BLiJFT 

AAN DE KAR TREKKEN VOOR EEN MOOiE, VEiLiGERE BUURT WAAR HET AANGENAAM 

OM WONEN, WiNKELEN EN WERKEN iS. 

EEN FRUiTHOFLAAN DiE ONDERTUSSEN 60 JAAR GEWORDEN iS, HEEFT AL EENS WAT 

NiEUWE ENERGiE NODiG: WE HEBBEN DAN OOK ONS LOGO ALS EERSTE WERK OPGEFRiST 

EN ZiJN BLiJ MET HET RESULTAAT.

TEVENS WiL HET NiEUWE BESTUUR MEER ACTiViTEiT iN DE WiJK BRENGEN DiE DE 

SOCiALE CONTACTEN NOG MEER ZULLEN STiMULEREN EN DiT DAN ZOWEL 

ONDER HANDELAARS ALS BUURTBEWONERS.

NOTEER ALVAST 

ZONDAG 26 JUNi 
iN UW AGENDA VOOR 

FRUiTHOF FEEST
MET OPTREDENS VAN BELLE PEREZ, JEAN BOSCO SAFARI

 EN PLUTO WAS A PLANET.

NiEUW BESTUUR: WiM WAROQUiER (KLASSESLAGER FiNEBEK)    KAREL LAMBRECHT (ATELiER N°11)
BRAM NiEUWENHUYSEN (OPTiEK NiEUWENHUYSEN)    PHiLiPPE VANDERBEKEN (BECANUS EN CO BV - AXA BANKAGENT)  

NiCOLE VANDERVEKEN (REiSKANTOOR TRAVEL DESiGN)    MARK BECKER (LiNGERiE BO)

Fruithof_200*264-V3.indd   1Fruithof_200*264-V3.indd   1 5/05/22   13:245/05/22   13:24
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d e z e  m a a n d

COLOFONBeste lezers,
For the times they are a-changin’ zong Bob Dylan op zijn album dat 
uitkwam in 1964. Het is bijna zestig jaar later en wat dat betreft, is 
er niks veranderd. Frank Blatt wikt en weegt of al die veranderingen 
wel zo goed zijn voor een mens.

Marc heeft het over etiquette. Voor zijn moeder was dat nog een 
vak op school, en zijn vader tilde zijn hoed op bij wijze van groet aan 
voorbijgangers.

En Gerd heeft zoals altijd een aantal citaten verzameld om over na 
te denken. Zijn ze nog van toepassing? Of zijn ze niet meer van deze 
tijd? De ene vindt van wel, de andere van niet. En dat maakt het nou 
net zo boeiend.

Veel leesplezier!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

HEMIKSEM E 245.000 AARTSELAAR        E 289.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 645.000

BOOM E 274.000

AARTSELAAR E 265.000 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 395.000

Jan Sanderslaan, recent appartement 
(100m²) op de 1ste verdieping zonder lift, 
apart toilet, living (30m²) met open ing 
keuken, wasplaats, ZUIDterras (18m²), ing 
badk, 2 slpk (15-13m²), EPC: 124kWh/m², 
VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Brandstraat, recent gelijkvloers app (89m²) 
in Residentie Quercus met gemeenschap-
pelijke tuin en privatieve kelder, apart toilet, 
living (40m²) met open ing keuken, ZUIDterras 
(21m²), ing badk, wasplaats, 2 slpk (13-8m²), 
EPC: 122kWh/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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16 mei Andalusische
groentesoep

Gebakken Hamburger “Stroganoff” met  
Zuiderse groenten, Feta en gratin

17 mei Asperge
roomsoep

Rundsbrochette met champignonsaus,   
erwtjes en wortelen en puree

18 mei Pompoen-  
Paprikasoep

 Vol au vent met koekje, fris slaatje en  
peterselieaardappeltjes

19 mei Lente  
minestronesoep

Ardeense burger met peperroomsaus,  
boerenkool met spek en een gebakken  

aardappel

20 mei Bloemkoolsoep Gebakken Zalmfilet met béarnaisesaus en 
andijviepuree met bacon

21 mei Waterkerssoep kalkoenrollade  met portosausje, gestoofde 
Lentegroentjes en gekookte aardappel

22 mei Soep vd dag Gebakken braadworst met picklessausje,  
wortelblokjes en gratin

23 mei Tomaat -  
Paprikasoep

Lentegebraad met rode wijnsaus,  warme  
seizoensgroenten en krieltjes

24 mei Aardappel - 
preisoep

Witloof in de oven met kaassaus en pommes 
duchesse-puree

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

€ 11,00

De lekkerste maaltijdservice  
uit de buurt

Passant 1/2 pagina.indd   1Passant 1/2 pagina.indd   1 2/05/2022   10:382/05/2022   10:38

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK
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BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

De-Passant-2022-90x122 Hoog-april 2022.indd   1De-Passant-2022-90x122 Hoog-april 2022.indd   1 29/03/22   15:2529/03/22   15:25

Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50
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F I K  B L O G T

‘Psyche’ is afgeleid van ‘psychos’, wat ‘ziel’ betekent. Vandaar 
dat we psychologen en psychiaters wel eens ‘zielenknijpers’ 
noemen. Volgens de Griekse mythologie is Psyche een oog-
verblindend mooie prinses die voorbestemd was voor een 
onsterfelijke minnaar, Eros. Hij is de god van de liefde, aan-
trekkingskracht en binding, voortplanting en blinde passie 
voor iets of iemand. Eros’ moeder, Aphrodite, is de godin van 
de liefde, schoonheid, seksualiteit en vruchtbaarheid.  
Diverse mythologische verhalen vertellen dat de 
ene de andere niet mocht aanschouwen ... Uit-
eindelijk gebeurt dit toch, waardoor Psyche 
enorm zware beproevingen moet ondergaan. 
Finaal krijgt hun relatie de zegen van opper-
god Zeus en krijgen ze een dochtertje Hedon, 
de godin van plezier en genot. 

Ongrijpbaar en fundamenteel

De ziel is heel abstract en kan bijgevolg moeilijk 
in een positief wetenschappelijke context worden ge-
plaatst. De meeste mensen vragen zich niet langer af wat ‘ziel’ 
zou kunnen betekenen. Terwijl alle omschrijvingen door di-
verse wijsgeren en filosofen doen vermoeden dat de ziel iets 
enorm fundamenteels is. 
Termen als levensadem, lucht, wind, geest, werkelijke ik ... 
wijzen op de grootsheid en tegelijk op het persoonlijke ka-
rakter van de ziel. Zij is een soort centrum of kern waarmee al 
wat leeft verbonden is, terwijl ze tegelijk huist in al wat leeft. 
Denk aan Rumi: ‘You are not a drop in the ocean; you are the 
ocean in a drop.’ 

Kracht en eeuwigheid

Bezieling is een kracht die bergen verzet. Bezieling omvat 
wilskracht, passie en doorzettingsvermogen - stuk voor stuk 
benijdenswaardige eigenschappen. Verder spreekt men van de 
onsterfelijke ziel, die voortleeft nadat het aardse lichaam is 
vergaan. Toen ik definitief afscheid had genomen van mijn 

vader was hij haast onherkenbaar,  zonder de energie die 
hij uitstraalde toen hij nog leefde. Die energie is on-

getwijfeld nauw verwant met de ziel. 

Psychosomatiek

Lichaam en ziel zijn nauw verbonden. De ziel 
voorziet het lichaam van gezonde energie. 
Toch behandelt men mensen vaak als lichamen 
met een geest, terwijl we vooral geesten zijn 

met een lichaam. Het harmonische samengaan 
van psyche (geest/ziel) en soma (lichaam) vormt de 

basis voor een gezond bestaan. We zijn kanalen waar 
energie van bezieling doorheen zou moeten stromen. Heel 

wat lichamelijke en mentale klachten zijn terug te brengen 
tot het feit dat dit om een of andere reden niet of onvoldoen-
de mogelijk is. 

Ons voornaamste doel (Duits: Ziel) is om op zoek te gaan 
naar wie we werkelijk zijn. Om vervolgens te ontdekken wat 
ons tegenhoudt om onszelf te zijn en -desnoods samen met 
een psycholoog of psychiater- naar manieren te zoeken om 
deze obstructies op te ruimen. 

Psyche

“De ziel zit dieper dan het hart, verscholen tussen pijn en smart. 
Maar eens ontdaan van haar verdriet, zingt zij zacht haar liefdeslied.”

Fik Verbiest

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

F I K  B L O G T

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het 
niet gestimuleerd wordt.
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De maand mei is de bloeimaand van het jaar. 
We voelen ons allemaal een tikkeltje vrolijker 
nu de dagen langer worden en de zon vaker 
schijnt.  Maar ook de slaapkwaliteit heeft 
invloed op je humeur. Een goede slaapkwaliteit 
wordt bepaald door een goede ondersteuning 
en het klimaat in je bed. De juiste matraskeuze 
is daarbij essentieel. 

Je kiest een matras op basis van een goede 
ondersteuning en je slaapklimaat. Zo zorgen 
natuurlijke materialen voor een betere 
warmte- en vochtregulatie. Anderzijds mag een 
matras niet te zacht of te hard zijn. Er bestaan 
verschillende types matrassen:

Een pocketveren matras heeft een kern 
van pocketveren of spiraalveren. Matrassen 
van pocketveren zijn heel fris door de holle 
spiralen die goed vocht reguleren. Ideaal voor 
personen die het snel warm hebben. 

Een schuimmatras wordt gemaakt van 
verschillende materialen: polyether, 
koudschuim en latex zijn de meest gekende. 
Elk materiaal heeft zijn voor- en nadelen. Bij de 
schuimmatras geeft natuurlatex nog steeds de 
beste ondersteuning. Een natuurlatex matras 
wordt vervaardigd uit natuurrubber en is zeer 
elastisch, het past zich daarom perfect aan 
je lichaam aan. Matrassen van volledig zuiver 
100% natuurlatex zonder schadelijke sto� en 
herken je aan het QUL- certifi caat. 

De matras als 
ruggensteun Axel, slaapadviseur Bedtime Edegem: “Een 

bed dat voor iedereen goed ligt, daar geloven 
wij niet in bij Bedtime. De beste tip die ik 
kan geven is: leg je neer op de matras voor 
minstens 15 minuten. Waar een dutje al niet 
goed voor is!”

De do’s & don’ts van Axel
Als je een nieuwe matras nodig hebt ...
Do: ... test en vergelijk verschillende 
materialen. Neem de tijd om te voelen wat 
echt goed ligt.  
Don’t: ... kies niet vluchtig voor een 
standaardmatras.

Schuim of pocketveren

Levensduur

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

De levensduur van een matras is gemiddeld 
10 jaar. Na jaren kan de matras nog goed 
aanvoelen, toch is deze aan vervanging 
toe. Elk jaar vermindert de vochtregulatie 
van een matras. Vergeet niet dat ’s nachts 
iedereen transpireert. Dat heeft gevolgen 
voor je hygiëne, slaapcomfort en algehele 
gezondheid. 

Je oude matras mag gratis naar het 
containerpark, maar wij kunnen bij levering 
van een nieuw exemplaar ook jouw oude 
matras meenemen. Matrassen die nog 
in goede staat zijn, schenken we aan 
Wereld-Delen, een vrijwilligersvereniging 
die zich inzet tegen kansarmoede. Onze 
partner RetourMatras verwerkt de overige 
teruggenomen matrassen tot 100% 
herbruikbare grondsto� en. Sleep&Dream Meilleur

Sleep&Dream is het exclusieve merk van Bedtime. 
De Sleep&Dream collectie heeft alles in huis om 
jouw ideale bed vorm te geven. Van hoofdkussens 
en hoeslakens tot matrassen en lattenbodems. 
Generaties ervaring zitten verweven in deze 
collectie. 

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: Sleep&Dream

Sleep&Dream Jubilee

“Slaap je op je rug, buik 
of zij? Je krijgt advies op 

maat van mij!”
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Renoveren of 
verhuizen? 

Betalen voor een renovatie of 
beter verhuizen? Het is een 
vraag die menigeen zich al 
stelde, maar die nu extra rele-
vant is, met de komst van het 
verplichte asbestattest en de 
renovatieplicht. 

In Vlaanderen zijn er ruim 2,8 miljoen woningen met asbesthou-
dende toepassingen volgens OVAM. Tegen 2040 wil de overheid 
een asbestveilige leefomgeving creëren. De eerste stap daarnaartoe 
is het asbestattest, dat vanaf 23 november 2022 bij elke overdracht 
van een pand, gebouwd voor 2001, verplicht moet worden over-
handigd aan de koper. 

Ook op vlak van energiezuinigheid ziet de overheid graag dat we 
aan het renoveren gaan. Wie vanaf 2023 een woning koopt met 
een energielabel E of F, moet die binnen de vijf jaar opknappen 
tot label D of beter. Wie al eigenaar is, krijgt hiervoor de tijd tot 
2030. In 2050 zouden alle woningen klimaatneutraal moeten zijn, 
maar voorlopig voldoet nog maar 4,6% aan het A-label. De over-
heid voorziet wel verschillende premies, subsidies en een renteloze 
energielening om een energetische renovatie te bekostigen. 

Kortom, ga je zelf aan de slag? Of zoek je een nieuwe woning 
die al wel voldoet aan de nieuwste normen? En zo ja, is dat wel 
haalbaar voor je budget en in de regio waar je wenst te wonen? Een 
complexe beslissing en bovendien voor ieders situatie verschillend. 
Bij een vastgoedexpert zoals habicom, kan je terecht voor advies 
hierover. De mensen bij habicom hebben de kennis in huis om je 
te begeleiden bij je keuze en kunnen helpen met alle praktische 
zaken die nodig zijn om je woondroom te realiseren.

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.

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

De Sterrenmoord
ANTWERPEN – Op 18 juni 2022 gaat het interactieve ‘Assisen 
IV – De sterrenmoord’ van productiehuis Uitgezonderd in première 
in zaal Elckerlyc. Wie de nieuwe procureur des konings wordt en 
tegen wie die de handschoen zal opnemen, is nog geheim. Ook 
de andere rollen zijn nog niet bekend. De enige zekerheid is wel 
dat acteur Frans Maas opnieuw de waardige rol van voorzitter op 
zich neemt. Het verhaal is al wel bekend. Het gaat om de moord 
op een culinair journalist die vergiftigd werd. Mogelijk omdat het 
slachtoffer een negatieve recensie bracht over een bepaald restau-
rant. Maar is dat voldoende om iemand te vermoorden? Dat komen 
we te weten vanaf 17 juni tot en met 3 juli in Elckerlyc.  FM

Info en tickets: www.uitgezonderd.be 

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 
hospitality zone. FM

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

Elektronisch (kunnen) betalen  
verplicht
Vanaf 1 juli 2022 moeten alle Belgische ondernemingen hun klan-
ten de optie aanbieden om elektronisch te betalen. De nieuwe 
regeling is van toepassing op elke zelfstandige,  winkel, vzw of 
vennootschap, of stichting in België die economische activiteiten 
verricht. De verplichting is alleen van toepassing bij betalingen in 
euro waarbij de consument fysiek aanwezig is in de onderneming. 
De klant kan natuurlijk nog altijd (tot maximaal 3000 euro) cash 
betalen. De onderneming mag geen kosten aanrekenen aan de 
klant om elektronische betaling mogelijk te maken.  FM

Hinderpremie voor  
openbare werken
Vlaio (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen) biedt kmo’s 
die hinder ondervinden van openbare werken, een premie aan van 
maximaal 2000 euro. Het gaat om openbare werken die minstens 
30 opeenvolgende dagen duren en over werken die een oppervlakte 
hebben van meer dan 50 vierkante meter.   FM

Info: hinderpremie@vlaio.be
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Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

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

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

K O M  E E N S  L A N G S  I N  O N Z E  W I N K E L 
E N  W E  G E V E N  G R A A G  A D V I E S  O P  M A AT !

Wist je dat we naast verf, decoratie en onderhoudsproducten ook 
een ruim assortiment aan producten hebben  

SPECIFIEK VOOR GEVELS?
Denk aan gevelverven, kaleien, gevelreiniging en het 

waterafstotend maken van gevels.
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Moderne Tijden
Er is de voorbije jaren veel veranderd in onze maatschappij. Vroeger duurde een generatie 21 jaar, vandaag één dag. Zodra je een 
nieuw toestel koopt, is er al een ‘nieuwe generatie’ in de maak. De wijzigingen in mentaliteit, toepasbaarheid en innovatie volgen 
elkaar zo snel op, dat we soms de draad (en de kluts) kwijt zijn. Wie vandaag leeft zoals 20 jaar geleden, waant zich op een andere 

planeet. Ik heb eens enkele voorbeelden gewikt en gewogen.

Bankieren volgens Moderne Tijden
Hoe langer hoe meer banken sluiten de kan-
toren, ze verwachten dat we alles zelf doen 
(home banking) en rekenen daarvoor dan 
een jaarlijkse fee aan. Rekeningafschriften 
uit de muur halen wordt met de dag 
moeilijker en – in tegenstelling tot enke-
le jaren geleden – moet iemand die veel 
geld op zijn rekening heeft staan, mo-
menteel een negatieve intrest betalen. 

Een oude dame, die helemaal niet zo ver-
trouwd is met die nieuwe aanpak van de 
banken, ging onlangs naar een loket en 
vroeg heel vriendelijk aan de man achter 
het loket: ‘Ik zou graag 10 euro van mijn 
rekening willen opnemen, als dat mogelijk is.’ 
De man bekeek de klant achterdochtig 
en antwoordde: ‘Mevrouw, geldopnames 
onder de 100 euro moeten gebeuren aan de 
geldautomaat.’ ‘Mag ik weten waarom?’, 
vroeg de dame. ‘Het spijt me mevrouw, 
maar dat zijn de instructies die wij hebben, 
hieraan kan ik niets veranderen. En mag 
ik u vriendelijk vragen om plaats te maken 
aan de balie, want zoals u ziet, staan er 
achter u nog mensen die een vraag hebben.’ 
De oude dame zwijgt, denk even na, maar 
geeft niet op voor ze voldoening krijgt. 
‘Dan wil ik graag al het geld dat op mijn re-
kening staat ineens afhalen’, zegt de dame. 
De loketbediende is verrast wanneer hij 
het saldo ziet dat de dame op haar reke-
ning heeft staan. ‘Mevrouw, ik zie dat er 
75.000 euro op uw rekening staat. De bank 
heeft dit bedrag niet ter beschikking. Ik moet 
dat aanvragen. Kan u morgennamiddag te-
rugkomen?’, zegt de loketbediende. 
De oude dame is niet uit haar lood te slaan 
en vraagt: ‘Hoeveel kan ik dan maximaal op-
halen nu, onmiddellijk?’ 

‘Elk bedrag tot 3000 euro, mevrouw’, zegt 
de loketbediende. De dame zucht en ant-
woordt: ‘Oké, geef me dan 3000 euro alsjeblieft.’ 
De loketbediende verdwijnt in een andere 
kamer en komt enkele minuten later met 
diverse briefjes van 10, 20, 50 en 100 euro 
tevoorschijn, in totaal voor 3000 euro. 
Hij blijft vriendelijk en zegt: ‘Alsjeblieft  
mevrouw, hier is, zoals u gevraagd hebt,  
3000 euro. Kan ik verder nog iets voor u doen?’ 
De oude dame stopt 10 euro in haar handtas 
en zegt tegen de loketbediende: ‘Ja meneer, 
ik zou graag hebben dat u  deze 2990 euro op 
mijn rekening stort.’ 

Tevreden en opgelucht verlaat de oude 
dame het bankkantoor.

Economie volgens Moderne Tijden
Het is zomer in een dorpje, maar het regent 
pijpenstelen en het dorp lijkt wel verla-
ten.  De inwoners hebben haast allemaal 
schulden en leven meestal ‘op de poef’ - op 
krediet. De lokale Opelvestiging is zopas 
gesloten en de werknemers waren vergeten 
ander werk te zoeken. Wanneer een rijke 
toerist ter plaatse komt, stapt hij meteen 
naar het enige hotel van het dorpje. Hij legt 

een bankbiljet van 100 euro op de balie en 
vraagt aan de hotelier of hij voor die prijs 
een kamer met ontbijt kan hebben voor één 
nacht. ‘Natuurlijk’, antwoordt de hotelier, 
‘ga rustig alle verdiepingen maar eens af en 
kies de kamer maar zelf uit.’ 

Het is lang geleden dat de hoteleigenaar 
nog zo’n groen briefje van 100 euro gezien 
heeft. Hij neemt de 100 euro en gaat er 
onmiddellijk mee naar de lokale slager om 
zijn schuld te betalen. De slager pakt het 
briefje van 100 euro aan en gaat meteen 
naar de varkensboer om op zijn beurt zijn 
schuld te betalen. De varkensboer rent dan 
weer naar de verpachter en betaalt met een 
hele opluchting zijn schuld af. De ver-
pachter doet meteen andere kleren aan en 
haast zich naar de enige prostituee van het 
dorp, die vanwege de crisis haar diensten 
op krediet aanbiedt. De verpachter betaalt 
haar zijn schuld. De prostituee haast zich 
naar het hotel en betaalt aan de hotelier 
de kamerhuur voor de nacht waar zij haar 
werkzaamheden heeft verricht. De hotelier 
is in zijn nopjes, want hij heeft zijn 100 
euro terug. 
Op dat moment komt de welvarende toerist 
naar beneden, neemt de 100 euro die de 
prostituee bij de hoteleigenaar op de balie 
had laten liggen en zegt tegen de hotelei-
genaar: ‘Ik heb geen enkele kamer gevonden 
die mij aanstaat. Het is nergens proper. Ik ga 
nog liever naar het volgende dorp in de hoop 
daar een geschiktere kamer te vinden.’ 

Dit is een voorbeeld van moderne econo-
mie: niemand heeft iets verdiend, maar 
niemand heeft nog schulden.

• Frank Blatt

g e w i k t  e n  g e w o g e n
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SILSBURG RETOUR
WWW.COPRIMMO.BE

RESIDENTIE
Te koop: nieuwbouw appartementen DEURNEDEURNE

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

Kookworkshop 
Geniet van een gratis kookworkshop bij
aankoop van een Miele-inbouwstoomoven.
Actie geldig t.e.m. 31/12/2021. Scan de QR-code of surf naar miele.be/workshop voor meer informatie en voorwaarden.

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Verongelijkt, 
eenzelvig en stuurs
straalt hij starend
doffe ongelukkigheid uit.

Naakt en vernederd,
met onhandige handen
en torenhoge oren
ondergaat hij
vol onbegrip, maar
onverstoorbaar-koppig
’s mensen toorn.

Hult zich in sprekend
stilzwijgen.

Koestert zijn eenzaam 
toevluchtsoord
in het dauwzachte groen.

Weerspiegelt zijn an-
ders-zijnons eigen 
onbestemd ongemak,
ons eeuwige, onzegbare
onbehagen? 

Scultuur Maen Florin - 

Boszone Den Haan

KUST & 
KUNST
door Frank Kloeck
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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

Horizontaal 
1 schootcomputer 5 katachtig roofdier 10 olm  

11 Europeaan 12 sportman 15 vleesgerecht 17 Ned. omroep 
18 niemendal 19 omheinde tuin 20 vreemde munt 21 grote 

bijl 23 sinds 25 om die reden 27 gebouw in Amsterdam  
28 spits 29 ober 32 ski-onderdeel 34 tijdperk  

35 duizend kilo 36 telwoord 38 deel v.e. vis 39 moerasplant 
41 binnenkomst 43 grens 45 honkbalterm 46 sullig persoon 

47 zelfzuchtig mens 48 weegtoestel. 

Verticaal
1 lommerrijke weg 2 biersoort 3 afslagplaats bij golf 

4 keukengerei 6 staat in Amerika 7 brillantine 8 staat in 
Amerika 9 voederrek 13 gedogen 14 kleurschakering 15 

grote plaats 16 alleenrecht 20 riv. in Parijs 22 duivel 24 vallei 
26 filmpersonage 30 op enige plaats 31 vreemde snuiter 32 

dierenverblijf 33 reukwater 36 landsgebruik  
37 graanafval 39 strook textiel 40 niet meegaand  

42 verenwissel 44 eetgerei.
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Zie oplossing op www.mensenzijnmedia.be/puzzel

• Hij is een man van weinig woorden - die hij voortdurend blijft her-
halen
Jerry Dennis

• Het gras is altijd groener aan de overkant, maar de smaak is 
dezelfde.
Kamagurka

• Het vriendelijkste woord is het onvriendelijke dat niet wordt 
gezegd.
Peter Darbo

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

• Een ideale echtgenoot begrijpt elk woord dat zijn vrouw niet 
zegt.
Shannon Fife

• Haast is een zichtbare vorm van zorgen.
Arnold H. Glasow

• Een paddenstoel is hout in zijn heerlijkste vorm.
Leonard L. Levinson

• Als het kan vertaald worden is het geen literatuur.
Aaron Haspel

• Een slapeloze snurker bestaat niet.
Dave Allen

• Niet de mensen, maar de media hebben de meeste invloed op 
de politiek.
Andrea Mira Meneghin

• Om niet te verdrinken is het best om te leren zwemmen. 
Je kan niet meteen op het water lopen.
Wilfried Besser

• Hoe nauwer het keurslijf, hoe verzuurder de mens.
Michael van Peel

• Een ticket van de loterij is goedkoop, het is de hoop die duur is.
Aaron Haspel

• Ongeluk kan een brug zijn naar geluk.
Japans spreekwoord

• Ik kwam wat vroeger naar huis dan gewoonlijk en ik zag een 
kerel naakt joggen. Ik vroeg hem: “Hé, waarom doe je dat nu?” 
Hij antwoordde: “Omdat jij vroeger naar huis komt.”
Rodney Dangerfield



14 15

antwerpen
Harmoniestraat 34, App met prachtig terras in 
Harmoniewijk 
EPC: 194kWh/m²  VP: €259.000

te
koop

berchem
Fruithoflaan 118, Gerenoveerd app met garage 

EPC: 149kWh/m²  VP: €279.000

te
koop

berchem
Driekoningenstraat 90, Opbrengsteigendom te 
Berchem op toplocatie! 
EPC: 448kWh/m²  VP: €340.000

te
koop

Letterkundestraat 86, Interessant 2 slpk-app in 
klein gebouw! 
EPC: 240kWh/m²  VP: €150.000

wilrijk

te
koop

borsbeek
Karel Soetelaan 75, Gerenoveerd gelijkvloers 
appartement op centrale locatie! 
EPC: 206kWh/m²  HP: €875

mortsel
Armand Segerslei 123, Gezellig appartement 
met 2 slaapkamers en terras! 
EPC: 169kWh/m²  HP: €745

antwerpen
Willem Linnigstraat 22, Volledig gerenoveerd 2 
slaapkamer appartement met terras! 
EPC: 126kWh/m²  HP: €985

wilrijk
Heistraat 93, Gezellige studio met zalig 
zonneterras! 
EPC: 406kWh/m²  VP: €129.000

te
koop

te
huur

te
huur

antwerpen
Victor Driessensstraat 51, Ruime woning met 
garage en zonnige tuin op uitstekende locatie!  
EPC: 191kWh/m²  HP: €1.450

te
huur

te
huur

laat je overtuigen door onze expertise
en haal habicom in huis!

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem) (weldra open!)
mortsel antwerpsestraat 292   |  kontich antwerpsesteenweg 55  |  boechout a. franckstraat 2  |  wilrijk boomsesteenweg 281  |  antwerpen paleisstraat 21  |  edegem strijdersstraat 13 

hallo@habicom.be bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

reet
Dennenlaan 24, Gezellige bel-étage met groot 
terras aan de leefruimte 
EPC: 233kWh/m²  VP: €339.000

te
koop

      Habicom is top! Vanaf het eerste contact 
verliep alles zeer goed: kregen duidelijke uitleg 
er allemaal te doen stond. Kregen een realis-
tische waardeschatting. Werden zeer goed 
begeleid door een bekwame makelaar! Na een 
drietal kijkmomenten was er een koper gevon-
den! Ook de verdere afwikkeling van het dossier 
wordt zeer goed begeleid!

Review van Willy
via Trustpilot
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Maria en Jozef in Wijnegem

Vorig jaar stond ik in het Museum Mayer 
van den Bergh een schilderij van Pieter 
Bruegel II te bewonderen. Hij had het ge-
kopieerd van zijn vader Pieter Bruegel I, 
ook wel Pieter Bruegel de Oude genoemd. 
Deze laatste schilderde ‘Volkstelling te 
Bethlehem’ in 1566. Het origineel hangt 
in de Koninklijke Musea voor Schone 
Kunsten van België in Brussel. Het is een 
prachtig werk waarop heel veel te zien 
is. Je komt ogen te kort! Vooraan zie je 
een hoogzwangere Maria op een ezel en 
Jozef, die hen begeleidt. Ze zijn op weg 
naar de herberg waar ze zich moeten laten 
registreren. Daar is het heel druk. Meer 
in het midden en op de achtergrond zie 
je spelende kinderen en volwassenen die 
aan het werken zijn.

Een winterlandschap in Bethlehem met 
Jozef en Maria op weg naar de volk-
stelling, dat was voor mij wat er op het 
schilderij te zien was.

Maar op een zondag werd dit beeld door-
prikt. Mijn echtgenoot en ik maakten 
een wandeling in Wijnegem en kwamen 
tijdens die tocht door het park. Op een 
gegeven ogenblik ontwaarde ik een mooi 
gebouw, een mooie toren eigenlijk. Daar 
moest ik meer over weten! Mijn enthou-
siaste reactie werd blijkbaar opgemerkt 
door een wandelaar, die ons juist pas-
seerde.

Hij kwam wat dichterbij en vertelde dat 
die toren - een duiventoren - had behoord 
bij een kasteel, waarvan Jan Vleminck de 
eigenaar was geweest. En ... voegde hij er 
nog vlug aan toe: ‘Je kunt dat terugvinden 
op een schilderij van Pieter Bruegel.’

De man zette zijn tocht voort en ik begon 
enthousiast foto’s te nemen van het mooie 
bouwwerk. Toen we verder wandelden, 
bleef wat die man ons verteld had wel 
nazinderen en bedacht ik dat die kas-
teelbewoner een welgesteld man moest 
geweest zijn, want een duiventoren was 
indertijd een teken van rijkdom. Ik kon 
me niet bedwingen en begon direct infor-
matie op mijn smartphone te zoeken over 
Jan Vleminck, maar er was zoveel te lezen 
dat ik het maar heb uitgesteld tot na de 
wandeling. Wat ik  wel al meteen ontdek-
te was dat Jan Vleminck (1526-1568) en 
Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525/1530 
-1569) tijdgenoten waren. Het was dus 
best mogelijk dat zij elkaar gekend had-
den. Spannend!

Thuisgekomen begon ik onmiddellijk uit 
te zoeken wat er waar was van wat de toe-
vallige voorbijganger ons had verteld. En 
ja hoor, er was wel degelijk een connectie 
tussen de schilder en Jan Vleminck, want 
die laatste was een van de mecenassen van 
Bruegel geweest. Over de duiventoren die 
op een schilderij zou staan, vond ik niets 
terug. Maar wat ik wel vond, gaf me een 
heel andere kijk op het olieverfschilderij 
dat ik hierboven vernoemde. Leden van 
de Heemkring Jan Vleminck, o.a. Albert 
Spruyt en zeker Raymond Correns, had-
den zich ooit verdiept in dit schilderij en 
op eigen houtje bewijs gevonden dat het 
schilderij over Wijnegem zou gaan. Nie-
mand geloofde hen aanvankelijk, maar 
later baseerde een kunsthistorica en groot 
kenner van de Brabantse kunstschilder, 
Tine Meganck, zich op hun onder-
zoeken om tot de conclusie te komen 
dat het schilderij altijd verkeerd werd 
geïnterpreteerd. Mogelijk zou het schil-

derij gemaakt zijn in opdracht van Jan  
Vleminck en zou het zich dus inderdaad 
in Wijnegem situeren. Er zijn namelijk 
duidelijke verwijzingen te vinden naar het 
16de-eeuwse Wijnegem. En nog straffer: 
volgens heemkundige Leo Spaepen staat 
Jan Vleminck zelfs op het schilderij, ter-
wijl hij cijnzen in ontvangst neemt. ‘Ha’, 
dacht ik toen ik dit las, ‘dat bedoelde de 
voorbijganger waarschijnlijk!’

Ik vond dit allemaal zo boeiend en me 
baserend op al wat ik gelezen had, ben 
ik op het schilderij met een loep op zoek 
gegaan naar de mogelijke herkennings-
punten. En ja, de hoeve, die centraal staat 
en waarbij de vlag van een zwaan hangt, 
zou kunnen verwijzen naar ‘ De Swaen’, 
de horecazaak in het park van Wijnegem. 
En ja, ik vond een man met een chique 
bontkraag aan wie de mensen cijnzen 
(een soort belastingen) betaalden en die 
mogelijk Jan Vleminck zou kunnen zijn.
Wat een ontdekking! En wat knap van die 
heemkundigen om zich zo vast te bijten 
in hun onderzoek!

Ik ben geen kunsthistorica of heem-
kundige en kan dus niets bijdragen aan 
het staven van alles wat ik las, maar een 
wandeling, een duiventoren en een voor-
bijganger hebben me wel een andere kijk 
gegeven op het wereldberoemde schilderij 
van Pieter Bruegel de Oude.

p o r t r e t

• Tekst en foto’s © Annie Poelmans
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BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT  Maak nu je individuele afspraak via zilverkwartier.be/afspraak

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

HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT 

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

NU 
6% BTW*

*informeer naar de voorwaarden

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

DV BEDDING
REVOR

STYLE DECOR
LATTOFLEX

BEKA
INNERSLEEP
SIGNORIA

SOGNO BLU
NOMO 

LEXINGTON
CASILIN
KAYORI

ALEXANDRE TURPAULT
ESSIX

SNURK
PIP STUDIO

BELLA DONNA
HEFEL 

PLUTEX
LUNA DI SETA
VERDISSIMA

VERDIANI
SUNDAY IN BED



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.

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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

Overlevingstijd van Covid en virussen 
in het algemeen

Het blijkt dat Covid- en verkoudheidsvirussen in het algemeen pieken in de winter. Mensen brengen dan meer tijd door in slecht 
geventileerde binnenruimten, waar ze dicht op elkaar zitten en elkaar makkelijk besmetten. ’s Zomers zitten ze veel meer buiten 
wat de besmettingskansen verkleint. Een andere verklaring is dat ons immuunsysteem (= weerstand) in de winter gemiddeld 

zwakker zou zijn, mogelijk door een gebrek aan zonlicht en een seizoentekort aan de zeer belangrijke vitamine D.

Nu weet en beseft men dat Covid veel 
besmettelijker is dan eerst gedacht. Er is 
zelfs geen intens contact met een besmet 
persoon nodig om zelf besmet te raken. 
Niet alleen hoesten of niezen kan met 
virus besmette waterdeeltjes overbren-
gen - ook zingen of gewoon praten kan 
aerosoldeeltjes (diameter kleiner dan 5 
micrometer!) vol virussen in de lucht 
brengen. Daar blijven ze hangen en kan 
iemand ze inademen. Alleen de afstand 
van ongeveer 1,5 meter kan dit tegengaan.

Er zijn bewijzen en aanduidingen dat 
verkoudheids- en griepvirussen urenlang 
besmettelijk kunnen blijven, afhankelijk 
van waar ze neervallen. In het algemeen 
overleven virusaerosolen langer op harde 
oppervlakken dan op zachte of poreuze (= 
kleding). Tot 72 uur lang blijven ze leef-
baar op plastics en tot 48 uur op roestvrij 
staal. Op karton houdt het virus maar 24 
uur stand. Uitgeademde of uitgehoeste 
virusdeeltjes hebben doorgaans een be-

schermend laagje slijm rond zich dat hen 
helpt om te overleven. In theorie betekent 
dat dat bijvoorbeeld een besmet toetsen-
bord of legoblokje drie dagen later nog 
altijd besmettelijk kan zijn en een deurk-
link nog twee dagen.

Naast het dragen van een mondmasker, 
voldoende ventileren van de verblijfruimte 
en afstand (1,5 m) houden van elkaar, is 
een goede handhygiëne van primordiaal 
belang. Ze vernietigt ziektekiemen en 
vertraagt de verspreiding ervan. De ideale 
wasbeurt voor je handen duurt ongeveer 20 
seconden. Je handen wassen met water en 
(gewone) zeep, wrijven en spoelen onder 
stromend water van de kraan, verhoogt de 
effectiviteit. Wrijf ook de achterzijde, alle 
vingers, beide duimen en de zone tussen 
duim en wijsvinger in met zeep.

Alcoholproducten werken prima tegen 
bacteriën, maar iets minder tegen virussen. 
Vloeibare zeep (speciale antibacteriële 

zeep hoeft niet) is beter dan vaste zeep, 
want door vaste zeep te laten drogen 
kunnen bacteriën zich eraan vasthechten. 
Handen wassen voor het eten en na elk 
toiletbezoek is alvast aan te raden. Na ge-
bruik van bus, trein of tram, bij thuiskomst 
van het werk, van de winkel, of van plaat-
sen waar veel mensen bijeen zijn, heb je 
(onbewust) van alles aangeraakt. Maak er 
een gewoonte van om meteen je handen 
te wassen, ook in tijden zonder epidemie.

Het mag dan niet milieuvriendelijk zijn, 
wegwerpdoekjes of -papier zijn hygiëni-
scher om je handen te drogen dan een 
handdoek. Ook luchtdrogers zijn een goed 
alternatief, omdat de handen dan niet in 
contact komen met een oppervlak. Na het 
wassen de deurklink van het toilet vermij-
den met je blote handen hoeft niet: het 
moet redelijk blijven, anders durf je op de 
duur niets meer aan te raken.

Antibacteriële gels uit de apotheek zijn een 
goed alternatief als er geen water en zeep 
ter beschikking zijn, maar ze zijn minder 
effectief. Ze zijn handig om je handen te 
ontsmetten, maar niet om ze te wassen. 
Gebruik ze alleen op handen waar geen 
zichtbaar vuil meer aanhangt. Hoe vuiler 
de handen zijn, hoe minder effectief de 
ontsmettende werking van de gel. Opgelet: 
gels met een alcoholconcentratie van min-
der dan zestig procent doden de aanwezige 
bacteriën en virussen niet!

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

• dr. apr. Paul Nijs

1918
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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.

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

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
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

0495 52 61 28  Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Lokaal vakmanschap mag 
gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

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

WinDistributie bv

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be
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www.misterfloor.be Trooststraat 26 - 2650 Edegem
info@misterfloor.be
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Dag van het park
HOBOKEN –  Zondag 29 mei is het van 13.00 tot 17.00 uur feest in 
park Gravenhof met straattheateranimatie, springkastelen, glitter-
tattoos en een foodtruck met zoete lekkernijen.

Op het programma

Theatervoorstelling Lappie Lapstok en de Wensappel om 13.30 en 15.30 
uur - Tatoe de tovenaar heeft zin in een appeltje, maar wanneer hij bij 
de appelboom komt, zijn ze allemaal op. Houdt niemand rekening met 
mekaar in dit bos? Tatoe weet hoe hij de bosbewoners een lesje kan leren! 

Hij tovert een gouden appel in de boom: een wensappel. Je mag twee 
wensen doen als je over de appel wrijft. Maar je eigen wens komt alleen 
uit, als je je eerste wens voor een ander gebruikt.

Pimp jouw fiets van 14.00 tot 16.00 uur - Jouw tweewieler wordt een 
rijdend-verhaal-kunstwerk! Opa Fietsbel, Fifi Fiets en Bellafietsbella zijn 
drie kakelende kunstzinnige knutselaars. Ze zorgen ervoor dat iedereen 
creatief aan de slag gaat.

Beide manifestaties worden gratis aangeboden.            FM

PETER ROGIERS
SCULPTUREN

21|5 tot 26|6|2022

KNSTWRK
K  U  N  S  T  W  E  R  K  

CUT-UPS (Remastered sculptures) 1996-2022

VRIJ TOEGANKELIJK op vrijdag | zaterdag | zondag 
en feestdagen van 11 tot 17 uur

FORT 5 Edegem | Ingang Vestinglaan 55 Edegem

www.orfeo.be/knstwrk

Adv.PeterRogiers.1.indd   1Adv.PeterRogiers.1.indd   1 2/05/2022   21:432/05/2022   21:43

D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 
W I L R I J K  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

Bloemkoolsoep 
Boomstammetje met 
broccoli, kaassaus en 
gekookte aardappel 

Koek

Spinaziesoep 
Ballekes in jagersaus en 

2 kleurenpuree 
Fruityoghurt

Knolseldersoep 
Witloof, kaas-ham 

met puree 
Liegeois

Knolseldersoep 
Kip,kruidensaus 

princesseboontjes 
en patatjes 

Dessert

Champignonsoep 
Gepaneerde visfi let tartaar 

en puree 
Taart

Soep 
Beuling met appelmoes 

en patatjes
Dessert

Slaatje kip
Bloemkoolsoep 

Kabeljauwfi let en prei puree 
Koek

Spinaziesoep 
Kip op Oosterse wijze met

groenten en rijst 
Fruityoghurt

Feestdag 
Geen bedeling 

OLH Hemelvaart

Slaatje vis 
Champignonsoep 

Gevuld kalfslapje zuccini 
en gebakken patatjes 

Taart

Lasagne of spaghetti

Bloemkoolsoep 
Boomstammetje met 
broccoli, kaassaus en 
gekookte aardappel 

Suikervrij gebak

Spinaziesoep 
Ballekes in jagersaus en 

2 kleurenpuree 
Magere yoghurt

Feestdag 
Geen bedeling 

OLH Hemelvaart

Champignonsoep 
Gepaneerde visfi let tartaar 

en puree 
Taart

Suikervrij gebak

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

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

Slaatje vlees 
Knolseldersoep met gepaneerde 

schelvis en prei puree 
Liegeois

Knolseldersoep 
Witloof, kaas-ham 

met puree 
Suikervrij gebak

LEVERINGEN
AAN HUIS

VERZEKERD!

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 115 i.p.v. € 120

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
23.05

DINSDAG
24.05

WOENSDAG
25.05

donderdag
26.05

vrijdag
27.05

weekend
28-29.05

W E E K M E N U
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K IND  VAN  HOUT
SPEELGOEDWINKEL

heistraat 37
2610 WILRIJK

Haba - djeco - janod
grapat - souza - gotz
4M - 999 games - vilac

en zoveel meer

duurzaam, creatief
en educatief speelgoed

www.kindvanhout.be

Heistraat 20 - Wilrijk
www.zlim.be

Jouw balans tussen 
gezond & genieten

GEITESTOET WILRIJK ZOEKT 

FIGURANTEN
Zondag 25 september 2022 

trekt de Geitestoet door Wilrijk. In een parade met 

honderden figuranten en tientallen praalwagens wordt 

de geschiedenis van Wilrijk verteld, van de Romeinen 

tot nu.  Ook Jommeke (van Wilrijkenaar Jef Nys) is van 

de partij en uiteraard Lange Wapper, de legendarische 

figuur die terugkeert naar zijn geboortedorp. De 

Geitestoet rekent voor dit megaspektakel  

op een legioen figuranten en medewerkers.

Stuur dan een e-mail naar 
geitestoet20@gmail.com of 
bel naar 0475 32 78 39.

Wil je zelf 
deelnemen aan de 
Geitestoet als b.v. 

soldaat, schooljuf of 
kerkbouwer? Of ben je 
een handige duizend-
poot die graag mee  
wilt bouwen aan de 

decors?

D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 
W I L R I J K  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
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Tentoonstelling Peter Rogiers  
in KNSTWRK 
KNSTWRK, centrum voor hedendaagse kunst in de Antwerpse 
Zuidrand, gevestigd in Fort 5 Edegem, brengt van 21 mei tot 
26 juni een uitgebreide tentoonstelling met sculpturen van Peter 
Rogiers.

Peter Rogiers (°1967) woont en werkt in Oud-Heverlee. In 
1995 viel hij op met het beeld ‘Degas Piece’ dat hij toonde in de 
Antwerpse galerie van Annette De Keyser. Nadien werkte hij met 
galerie Xavier Hufkens (Brussel), Roberts & Tilton (Los Angeles), 
Thomas Schulte (Berlijn) en Galerie Richard (New York en Parijs). 
Sinds 2005 werkt hij met Galerie Tim Van Laere in Antwerpen.

Vanaf 21 mei is ouder (vaak opnieuw bewerkt) en nieuwer werk 
te zien op de prachtige site van Fort 5 in Edegem.

Middelheimmuseum

In 2008 soleerde Rogiers in De Garage in Mechelen en in 2016 
stelde hij uitgebreid tentoon in het Middelheimmuseum. Daar 
wordt nu een monumentaal werk van Peter Rogiers permanent 
geïnstalleerd.

Waar en wanneer

Fort 5 (binnenfort), ingang Vestinglaan 55 Edegem, 21 mei – 26 
juni 2022

VRIJ TOEGANKELIJK op vrijdag, zaterdag, zondag en feest-
dagen van 11.00 tot 17.00 uur

            Peter Rogiers © Marc Wellens

Ik eet van het brood dat jij liet rijzen.

Ik warm mij in het huis  

waarvan jij de stenen stapelde.

Ik kleed mij met de stoffen  

die jij tot kleren naaide.

Ik ben door jou, ook al ken ik je niet.

Ik leef graag,

omdat jij me in je hart sluit,

mij omhelst,

mij opvangt wanneer ik val.

Ik besta, omdat jij mij ziet.

Samen

zijn wij

zoveel

beter.

Ik ben, omdat wij zijn.

Mei 2022

IK BEN 
OMDAT 
WIJ ZIJN
Bond zonder Naam

Wist je dat …

… Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 gezinnen 
inspireert met haar maandelijkse spreuken? Met jouw steun 
kan Bond zonder Naam dit blijven doen en ook die mensen 
ondersteunen die weinig of geen kansen krijgen in onze sa-
menleving. Jouw gift maakt wel degelijk een verschil en is 45% 
fiscaal aftrekbaar: online op www.bzn.be of op BE33 5230 
8009 0046 van Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk.

25
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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

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

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, verwijderen van hagen en terug 
aanplanten. Beste prijs – tel. 0470 03 75 16.                                (5-7)

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

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

• 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)

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

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

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

M ARI A ADEL AIDA URIBE
SpaniSh & EngliSh courSES & privatE lESSonS

SpaniSh - EngliSh courSES - privatE

lESSonS onlinE and in group

MARIADELAIDURIBE@YAHOO.COM
0477 41 48 70 - 03 345 72 17

WWW.SPA ANSENGELS.BE

LENGUAS & LINGUA
SPAANS EN ENGELS OP MAAT

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

p e r s o n e e l

TaxCalCul een dynamisch accountancy- en advieskantoor met 40 
jaar ervaring in het begeleiden van zelfstandigen, vrije beroepen 
en kleine/middelgrote ondernemingen op het vlak van startadvies, 
planning, boekhouding, fiscaliteit, successie en algemeen financieel 
advies.
Ben je gemotiveerd om in een familiale omgeving te werken, heb je de 
spirit om door te groeien, ben je benieuwd om getriggerd te worden 
met de vernieuwing in de accountancy-wereld? Dan kan jij perfect 
passen in een jong team van 10 professionals.

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

We zoeken een ervaren en gedreven dossierbeheerder. Ons kantoor 
is sterk gedigitaliseerd en biedt zowel cliënten als personeel de 
hedendaagse uitdagingen, begeleiding én opleiding.

Spreekt bovenstaande omschrijving jou aan? Wil je graag deel 
uitmaken van dit dynamisch professioneel team? Gelieve ons 
jouw CV te bezorgen en neem gerust contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek op ons kantoor in Edegem: Jan@taxcalcul.be 
of 0475/45.25.90

Hovestraat 61 - 2650 Edegem
03 344 99 50 – 0475 45 25 90

c o n t a c t e n
• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                              (5-6)

• Wil je een leuke tijd voor een fijne ontspanning, bel naar 0483 384 824 
voor afspraak met een leuke dame.

• Verzorg(st)er gezocht voor dame met Parkinson te Mortsel. Eten bereiden 
- medicatie toedienen - kleine huishoudelijke taken 24/24 enkel week-
ends. Info. 0477 72 83 71.

• Kapster komt aan huis.  Dames, heren, kids. Uitsluitend knippen. 25 jaar 
ervaring - 0475 35 94 70.

• Voor al uw kleine en grote bergplaatsen te bekleden met PVC-plan-
chetten of andere materialen, goedkoop en proper voor altijd, ook andere 
kleine werken binnen en buiten, gratis prijsofferte, 30 jaar ervaring, tel. 
0475 76 50 02.                                                                           (5-12)

• BELASTINGBRIEF !!! Belastingadviseur komt bij u thuis en berekent uw 
voordeel. Inlichtingen: 0486 38 22 28.                                            (5+6)

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN met hoogtewerker, verhak-
selen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te Wilrijk – tel.  
0470 03 75 16.                                                                          (5-7)

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

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

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

• Te Koop: Bestway opbouw/inbouw zwembad. Luxe uitvoering - Wit 
metaal buitenkant - Doormeter 3 m - Diep 1.20 - Nieuw, nog in doos. Te 
koop wegens omstandigheden. VP 600€ (nieuw 950€) - 0486 68 70 04 
of 03 455 02 13.
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

Hovestraat 61 - 2650 Edegem - 03 344 99 50 – 0475 45 25 90

WWW.TAXCALCUL.BE

TaxCalCul een dynamisch accountancy- en advieskantoor met 40 
jaar ervaring in het begeleiden van zelfstandigen, vrije beroepen 
en kleine/middelgrote ondernemingen op het vlak van startadvies, 
planning, boekhouding, fiscaliteit, successie en algemeen financieel 
advies.
Ben je gemotiveerd om in een familiale omgeving te werken, heb 
je de spirit om door te groeien, ben je benieuwd om getriggerd te 
worden met de vernieuwing in de accountancy-wereld? Dan kan jij 
perfect passen in een jong team van 10 professionals.

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar 
een enthousiast administratief medewerker 

met een voltijdse betrekking.

Functieomschrijving
Als administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor een 
verscheidenheid aan administratieve taken.
• Je staat in voor het uitvoeren en afwerken van het cliënt- 
 acceptatiebeleid (Anti-witwas) in onze interne databank en 
 controleert de volledige klanteninformatie.
• Je ondersteunt de dossierbeheerders administratief waar nodig 
 is, bijvoorbeeld bij het inscannen van dossiers, het opstellen 
 van documenten enzovoort.
• Je staat in voor zowel het persoonlijk, als telefonisch te 
 woord staan van klanten of bezoekers en het klaarzetten van  
 de vergaderruimten.

Jouw profiel
• Je bent sociaal en vriendelijk in de omgang
• Je bent nauwkeurig en discreet en kan goed om met stresserende 
 situaties.
• Je spreekt perfect Nederlands, met kennis van Frans en Engels
• Ervaring is een pluspunt, maar is niet noodzakelijk

Ons kantoor is sterk gedigitaliseerd en biedt zowel cliënten als 
personeel de hedendaagse uitdagingen, begeleiding én opleiding.
Spreekt bovenstaande omschrijving jou aan? Wil je graag deel 
uitmaken van dit dynamisch professioneel team? Gelieve ons 
jouw CV te bezorgen en neem gerust contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek op ons kantoor in Edegem: Jan@taxcalcul.be 
of 0475/45.25.90

p e r s o n e e l

Bakkerij Coppé – Lenaerts Zandhoven
zoekt dringend een gemotiveerde

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

Bel Benny of Greet op 03 484 35 59

TaxCalCul een dynamisch accountancy- en advieskantoor met 40 
jaar ervaring in het begeleiden van zelfstandigen, vrije beroepen 
en kleine/middelgrote ondernemingen op het vlak van startadvies, 
planning, boekhouding, fiscaliteit, successie en algemeen financieel 
advies.
Ben je gemotiveerd om in een familiale omgeving te werken, heb je de 
spirit om door te groeien, ben je benieuwd om getriggerd te worden 
met de vernieuwing in de accountancy-wereld? Dan kan jij perfect 
passen in een jong team van 10 professionals.

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

We zoeken iemand die helpt bij het inscannen van de papieren 
en dit op tijdstippen die samen worden overeengekomen. Ons 
kantoor is sterk gedigitaliseerd en biedt zowel cliënten als personeel 
de hedendaagse uitdagingen, begeleiding én opleiding.
Spreekt bovenstaande omschrijving jou aan? Wil je graag deel 
uitmaken van dit dynamisch professioneel team? Gelieve ons 
jouw CV te bezorgen en neem gerust contact met ons op voor een 
kennismakingsgesprek op ons kantoor in Edegem: Jan@taxcalcul.be 
of 0475/45.25.90

Hovestraat 61 - 2650 Edegem
03 344 99 50 – 0475 45 25 90

• GEZOCHT: inpakker – m/v – ma- of woensdag flexijob 1-2 d per week – 
goede conditie + beetje kennis NL, max. 60j - 03 455 28 70 – Boechout.

• POETSVROUW GEZOCHT voor schoonmaak in beenhouwerij voor vrij-
dag en zaterdag - Beenhouwerij Van Der Keere Hoboken, 03 827 53 01.

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

Lees DE PASSANT, waar je ook bent, 
reeds 6 dagen voor het wordt verdeeld 

WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE
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N a @ p e n

Etiquette

Mijn vader tilde even zijn hoed op, wanneer hij voorbijgan-
gers begroette. Op school kreeg mijn moeder les in etiquette. 
Het was een vak. Urenlang kon ze vertellen over de imposante 
mademoiselle Dupont, die groepen bijna volwassen meisjes 
aansprak met “dames” en hen introduceerde in wellevendheid 
en goede manieren. Hoe men zich diende te kleden, hoe 
men diende te eten, hoe men elkaar diende toe te spreken, 
kortom: hoe men zich moest gedragen in het bijzijn van 
welopgevoede burgers. Een dame volgde heel andere regels 
dan een heer. Na de onconventionele middeleeuwen, achtte 
de zonnekoning Lodewijk XIV de tijd rijp om aan het Franse 
hof codes en ceremonieën te ontwikkelen die de Europese 
high society zouden sturen in zijn omgangsvormen. Ook aan 
het 19de-eeuwse victoriaanse hof werd de etiquette een vaste 
component in het dagelijkse leven. Ze was vooral gebaseerd 
op de heersende gedachte dat dames kwetsbaar en delicaat 
waren en konden rekenen op de bescherming van de man.

Etiquette is een sociaal concept. Wie helemaal alleen rond-
fladdert in zijn boshut, is alles toegestaan. Daar is niemand 
die zich ergert, of hoeft gerespecteerd te worden. Precies 
daarom is het allemaal fout gelopen. Door de intrede van het 
neoliberalisme na de Tweede Wereldoorlog, werd niet alleen 
de vrijemarkteconomie, maar ook de individuele vrijheid 
gemaximaliseerd. Ieder voor zich, ook als dat ten koste van 
anderen is. De klemtoon kwam te liggen op zogenaamde 
authenticiteit, wat vaak niet meer betekende dan als een vrij-
buiter doen en laten wat men wil, zonder enige begrenzing.

Etiquette, savoir-vivre, empathie, fatsoen, wellevendheid, 
beleefdheid. Het ene klinkt formeel, het andere is een abso-
luut minimum, een cultuurdrager, een sociaal engagement, 
of zelfs een deugd. We hebben het niettemin over hetzelfde: 
het respect voor de normen en waarden. Eigenlijk staat het 

nergens geschreven of gedrukt, maar beantwoordt het aan 
een fijngevoeligheid die kenmerkend is voor een beschaafde 
samenleving. We hebben het dus over eenvoudige opgaven: 
de deur openhouden voor wie achter je komt, aansprekings-
vormen, het evenwicht respecteren tijdens een gesprek, 
waarin je aandacht betoont voor de andere en minder jezelf 
etaleert. Waar halen we die regels vandaan? Slechts één bron: 
de opvoeding, het milieu waarin je opgroeit, niet alleen thuis, 
maar ook in de familie en de vriendenkring, op school. Elke 
vogel zingt het lied van zijn eigen nest. Vooral: het is geen 
trukendoos, maar een levensvisie, een savoir-vivre die joie 
de vivre creëert.

We kunnen een potje opzetten over wildplassen, smakken, 
boeren en winden laten, vloeken en schelden, luid praten. Ge-
civiliseerd als we pogen te zijn, maken we liever kennis met 
statistieken van bad manners die enorm veel burgers irriteren. 
Je beurt niet afwachten, “voorkruipen” scoort het hoogste. 
Afval dumpen en hondenpoep achterlaten, worden gevolgd 
door bumperkleven en spugen op de grond. Verder: luide 
muziek op straat, hangjongeren, verplicht worden tot mee-
roken en luidruchtig gsm’en. U herkent ze. Op zich allemaal 
niet zo catastrofaal, ware het niet, dat ze royaal representatief 
zijn voor een  eigengereide mentaliteit, die de eerbied voor 
anderen negeert. Niet alleen cultuurpessimisten hunkeren 
naar een ethisch reveil, waartoe we ook zelf kunnen bijdragen. 
Het is ieders verantwoordelijkheid, ongepast, hufterig gedrag 
af te keuren en een zekere fijnzinnige  ‘beschaving’ voor te 
leven, inclusief bescheidenheid, excuses en dankuwels. We 
plukken er allemaal de vruchten van. En als u vindt dat ik 
zeur, zeg het dan. Beleefd.

• Marc van Riel

1
8
8

“Hoffelijkheid is wijsheid, net zoals grofheid domheid is” 

(Arthur Schopenhauer)
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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%

WinDistributie bv
eerlijk verdeeld!

BEN J IJ EEN MAKELAAR 
IN HET ANTWERPSE ...

... en wil je zoveel mogelijk 
potentiële verkopers en kopers van 
vastgoed bereiken?

VOOR INLICHTINGEN: 03 298 90 40 •  0499 25 13 27 •  I N fO@w I N dI sTR I b uTI E .b E

WinDistributie zit graag met jou 
samen om een verdeling op maat uit 
te werken voor jouw flyer of folder

• Interessante tarieven 
• Verdeling in specifieke regio’s en 

wijken op maat
• Correcte opvolging



30

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

En het werd zomer … Wie kijkt er niet uit naar die 
lange dagen, het buitenlevengevoel en ribbekes, 
een visje of een veggieburgertje op de barbecue?
Het lijkt toch altijd of we door dat heerlijke 
zonnetje allemaal net iets beter gezind zijn. 
Vrolijker, vriendelijker en liever voor mekaar.

Ze geeft ook energie, die grote ster die het dichtste 
bij de aarde staat. Ze doet je handen jeuken om 
karweitjes aan te pakken waar je anders niet toe 
komt.

Hoe breng jij de zomer door? Ga je op reis?  
Trek je naar verre oorden of heb je dat niet nodig 

om tot rust te komen? We zijn heel benieuwd.

 Stuur een mail naar 
redactie@mensenzijnmedia.be. 

De beste tips publiceren we op onze website.
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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



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


