
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 5 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  •  K O 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

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

Adv_colora kontich en wilrijk_periodiekske&passant_200x200_actiedagen_13052022.indd   1Adv_colora kontich en wilrijk_periodiekske&passant_200x200_actiedagen_13052022.indd   1 25/04/2022   8:54:4625/04/2022   8:54:46
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

INKOOP OUD GOUD
... WIJ GEVEN GELD VOOR UW GOUD TEGEN DE HOOGSTE DAGKOERS ...

Oud goud
Sloopgoud
Puur goud
Munten
Tandgoud (met of zonder 
tand)
Alle soorten zilver
Horloges
(Rolex, Breitling, Patek enz.)
Diamanten / briljanten
(vanaf 0,5 ct)

Wat wij inkopen: INKOOP OUD GOUD
03 575 54 99
Statielei 34

2640 MORTSEL
Open: ma tot vrij 10 tot 16 u.

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

Wij zijn ook bereikbaar na de openingsuren: 0473 43 67 37

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

W W W . O U D G O U D M O R T S E L . B E

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

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

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

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

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

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

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

Maak nu een afspraak 
voor een bezoek aan uw nieuwe thuis!
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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,
Tijl Uilenspiegel was een inspiratie voor velen. We komen hem tegen 
in films en televisieseries, als symfonisch gedicht, in opera en ballet 
en natuurlijk in de literatuur. Walter van den Broeck bewerkte de 
verhalen van Klaas, Soetkin, Tijl, Nele en Lamme Goedzak tot een 
boeiende roman, gevuld met spitse dialogen. Zo vertelt Roland in 
zijn Boekenfoyer.

We lezen en horen graag waargebeurde verhalen, zo uit het leven 
gegrepen ontroeren en verrassen ze ons het meeste. Dat verklaart het 
succes van Relaas dat maandelijkse vertelavonden organiseert en die 
uitzendt via een podcast. In Vlaamse Helden lees je er alles over.

In mei en juni zijn er tal van (culturele) activiteiten in onze Zuidrand. 
Heb je nood aan inspiratie? Die vind je vast op onze website en  
Facebookpagina .

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

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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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

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
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F I K  B L O G T

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

‘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. 



6 7

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
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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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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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Heldere planeten in juni
Mercurius en Venus zijn deze maand moeilijk 
te zien aan de ochtendhemel. Mars komt tegen 
het einde van de maand al rond middernacht 
op en is tot de ochtendschemering te zien 
boven de oostelijke horizon.
In het oosten is ook Jupiter nu een ochtend-
verschijnsel. De gasreus staat in de buurt van 
Mars. Bij het begin van de maand komt Sa-
turnus rond 02.00 uur op, tegen het einde van 
de maand al kort na middernacht.

Grijze nachten

Eind mei zijn in België de ‘grijze nachten’ 
begonnen. Dat is de periode waarin het, astro-
nomisch gezien, niet helemaal donker wordt. 
Anders gezegd: de zon komt ‘s nachts niet 
meer dan 18 graden onder de horizon. Aan de 
noordelijke hemel blijft de schemering zicht-
baar. Lichtzwakke objecten zijn dan moeilijk 
waarneembaar. Zuidelijk van België heb je dit 
verschijnsel minder, en hoe noordelijker je gaat, 
hoe opvallender het wordt. Boven de poolcirkel 
is er dan de middernachtzon. De grijze nachten 
duren hier van 20 mei tot 24 juli.

De maan als wegwijzer

Op 1 juni begint op het noordelijke halfrond 
de meteorologische zomer. Op donderdag 
2 juni rond middernacht zien we de smalle 
maansikkel in het noordwesten. De maan 
vormt nu een rechthoekige driehoek met de 
twee helderste sterren van de Tweelingen, 
Castor en Pollux.

Op zondag 5 juni stopt de oostwaartse bewe-
ging van Saturnus aan de sterrenhemel. De 
geringde planeet die om 21.33 uur opkomt in 
het oosten, beweegt zich vanaf dan westwaarts 

tussen de sterren. Dit noemen we in retrogra-
de zin, omdat de buitenplaneten gewoonlijk 
oostwaarts gaan, behalve kort voor hun oppo-
sitie, als de aarde tussen de zon en de planeet 
staat (voor Saturnus is dat op 14.08.2022). 
Tijdens deze omkering blijft de planeet dus 
even onbeweeglijk, we zeggen dan dat Saturnus 
stationair is.

Donderdagavond 9 juni staat de maan in 
het sterrenbeeld Maagd (Virgo). Linksonder 
de maan vind je Spica, de helderste ster van 
de Maagd, rechts van de maan zie je de ster 
Porrima. Vrijdagavond 10 juni is de maan 
doorgeschoven tot links van Spica.

Donderdag 16 juni bereikt Mercurius de groot-
ste westelijke elongatie tot de zon. De planeet 
staat dan - bekeken vanaf de aarde - uiterst 
rechts van de zon. Ze komt maar 1 uur voor 
de zon op. Je vindt ze misschien in de och-
tendschemering laag boven de noordoostelijke 
horizon. Gebruik eventueel een verrekijker.

Zondagnacht 19 juni om 02.00 uur is er een 
samenstand van de maan, Saturnus en een ster 
van de Steenbok (Capricornus). De maan staat 
zeer laag boven de zuidoostelijke horizon, met 
de geringde planeet rechts erboven en de ster 
rechtsonder de planeet.

Dinsdag 21 juni om 11.14 uur begint de 
astronomische zomer: de zon bevindt zich 
loodrecht boven de Kreeftskeerkring en belicht 
daardoor het noordelijke halfrond van de aarde 
het langste en het intensiefste. Het middelpunt 
van de zon bereikt zijn grootste noordelijke 
declinatie om 03.48 uur in de ochtend. De 
zon staat bij ons 16 uur en 35 minuten boven 
de horizon. Dat is dus de langste dag van het 
jaar. Vanaf nu schuift de loodrechte zonnestand 
(de plaats waar de zon op het middaguur in 
het zenit staat) langzaam weer naar de evenaar.

Woensdag 22 juni om 03.30 uur komt de 
maan in samenstand met Jupiter en Mars. 
De maansikkel staat tussen de twee planeten. 
Donderdagnacht 23 juni zie je dat de maan is 
opgeschoven tot voorbij Mars.

Kleine meteorenzwerm

Rond maandag 27/6 bereikt de meteoren-
zwerm van de Juni Boötiden haar maximum. 
Het is bijna nieuwemaan (woensdag 29/6), dus 

geen storend maanlicht. Het zijn trage exem-
plaren, met kans op een vuurbol. Een komeet 
liet dit stofspoor achter in 1915.

Sterren op vakantie

Ga je op vakantie in noordelijke of zuidelijke 
richting? Vergelijk de sterrenhemel dan eens 
met die van ons land. De Poolster staat bij ons 
op 51°, (onze breedteligging op de aarde: 51 
°NB), hoe meer naar het noorden, hoe hoger 
de Poolster aan de hemel staat. Zij die naar het 
zuiden trekken, moeten Polaris lager zoeken. 
Let daar ook op de sterrenbeelden die bij ons 
maar gedeeltelijk zichtbaar zijn aan de zui-
delijke hemel zoals de Schorpioen. Al in het 
zuiden van Frankrijk is dit mooie sterrenbeeld 
in de zomer volledig zichtbaar.

Sterrenbeeld in de kijker

Weegschaal, een verzameling van zwakke 
sterren
Dat de Weegschaal (Libra) tot de bekende ver-
zameling van de zodiac of dierenriem behoort, 
weten de meeste mensen wel. Toch dankt ze het 
lidmaatschap van die befaamde groep niet aan 
haar opvallende verschijning. De Weegschaal 
telt maar een vijftal sterretjes die in normale 
omstandigheden nog met het blote oog te zien 
zijn. De helderste sterren daarvan dragen ron-
kende namen als Zuben Elschemali en Zuben 
Elgenubi. Die namen verwijzen nog duidelijk 
naar de Arabische oorsprong van onze huidige 
sterrenkunde. Halverwege de maand bevindt 
de Weegschaal zich rond 23.00 uur laag boven 
de zuidelijke horizon, rechtsboven de heldere 
rode ster Antares (Schorpioen).

Kijk omhoog komt tot stand in samenwerking 
met Volkssterrenwacht Urania in Hove. Iedere 
zondag is er een kijkmiddag die start om 14.15 
uur met een kinderplanetariumvoorstelling + 
kinder full-dome film (vanaf 5 jaar) met kijk-
moment. Op vrijdag is er een kijkavond die 
start om 19.45 uur met een kinderplanetari-
umvoorstelling + 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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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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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

• 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

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
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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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Altijd een gepaste locatie

Wij beschikken over een eigen aula tot 90 personen aan de Kerkstraat in Mortsel, alsook 
over twee kleinere afscheidsruimtes in Boechout en in Wommelgem om gepast afscheid 
te nemen van jouw dierbare. Onze ruimtes hebben allemaal de mogelijkheid om foto’s te 
projecteren en er is een geluidsinstallatie. Al onze locaties kunnen we ook gebruiken als 

sfeervolle begroetingsruimte.

Daarnaast verzorgen wij uitvaartplechtigheden in kerken, afscheidsruimtes van 
crematoria en op andere (unieke) locaties in onze buurgemeenten zoals Hove, Edegem, 
Wilrijk, Berchem en Antwerpen. Natuurlijk beperken wij ons niet alleen tot de provincie 

Antwerpen. Jij kiest de locatie, wij regelen het praktische.
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

De ‘Ondergrondse’ van Saumur
Nee hoor, geen metro onder Saumur en omgeving, maar in dit deel van het laagland van de Loire is het al tufsteen wat de klok slaat. 
Tufsteen en mergel werden al heel vroeg gebruikt om huizen, kastelen en kerken te bouwen, maar de ondergrondse wereld werd 
ook efficiënt uitgebeiteld. Onder de vlaktes en de berghellingen ligt een van de uitgestrektste en bijzonderste onderaardse stelsels 
van Europa. Het bestaat uit meer dan 1500 km aan gangen, grotten en zelfs dorpjes. Een bewoonde en soms geheime wereld - een 

geschiedenis van cultuur in kalksteen.

Vanaf Saumur vertrekt er zelfs een ‘Grotwo-
ningenrondrit’. De lengte is 52 km en het 
thema is het leven in en rond de grotten. 
Sommige grotwoningen dateren uit de 12de 
eeuw en zijn sindsdien nauwelijks veranderd.

Om een mooi overzicht te krijgen van wat je 
hier ondergronds kan vinden heeft ‘Saumur 
Troglonature’ iets buiten de stad een toeris-

tische site in drie delen die je gemakkelijk 
in een dag kan bezoeken.

Het Paddenstoelmuseum (Le Musée du 
Champignon) kan je het beste als eerste 
doen. Het is opgericht in 1978 en is ge-
opend van midden februari tot midden 
november. In 12 etappes ontdek je op ver-
rassende wijze de cultuur van champignons. 
Het unieke museum voert de bezoeker door 

een labyrint van kalksteengrotten. Er is een 
tentoonstelling van bijna 220 soorten: van 
Parijse champignons tot shiitake over de 
grote pleurotes (oesterzwammen). Er is ook 
een verzameling van fossiele exemplaren die 
werden gevonden in de grotten.

In de streek worden al meer dan een eeuw 
paddenstoelen gekweekt. Een ideale wereld 
met de duisternis, een vochtigheidsgraad van 

1
2
9
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edegem
Boniverlei 50, Ruime en zonnig gelegen villa 
nabij het centrum van Edegem 
EPC: 459kWh/m²  VP: €598.000

te
koop

mortsel
De Valk 15, Ruime woning op unieke locatie in 
Mortsel! 
EPC: 412kWh/m²  VP: €479.000

te
koop

kontich
Gallo Romeinenlaan 3, Ruim gelijkvloers 
appartement met 3 slpks 
EPC: 299kWh/m²  VP: €189.500

te
koop

Vuurmolenstraat 3, Nieuwbouwappartement met 
2 slpks, terras en kelder 
EPC: 36kWh/m²  VP: €275.000

wilrijk

te
koop

lier
Grote Markt 31, Trendy appartement met groot 
terras in centrum Lier! 
EPC: 94kWh/m²  HP: €760

mortsel
Koeisteerthofdreef 54, Ruim 2slk appartement 
met garagebox & terras in Mortsel! 
EPC: 168kWh/m²  HP: €730

boechout
Kievitstraat 21, Vrijstaande woning in rustige 
woonwijk te Boechout! 
EPC: 316kWh/m²  HP: €1.100

mortsel
Prins Leopoldlei 64 1eV, Charmant appartement 
op toplocatie in Mortsel! 
EPC: 210kWh/m²  VP: €169.000

te
koop

te
huur

te
huur

edegem
Prins Boudewijnlaan 265, Buitengewoon wonen 
in Elysia Park te Edegem (nieuwbouw) 
HP: €845

te
huur

te
huur

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

gratis schatting
mét advies!

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

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

mortsel
Kardinaal Cardijnlaan 39, Ruim 2slk 
appartement in rustige woonwijk! 
EPC: 533kWh/m²  VP: €239.000

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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90% en een constante temperatuur van 14 
°C. Je komt er alles te weten over de ver-
schillende manieren van kweken: op bedden, 
in kisten of in zakken. Ongeveer 75% van 
de in Frankrijk gekweekte champignons is 
afkomstig uit Anjou. De vochtige, donke-
re grotten vormen een perfecte omgeving 
voor de champignons de Paris, zo genoemd, 
omdat ze voor het eerst werden gekweekt in 
verlaten mijnen in de buurt van Parijs.

Voor site twee kan je gerust je dikke trui 
aanhouden, want we gaan weer ondergronds. 
‘Pierre et Lumière’ is het recentste minia-
tuurpark in Europa. In een schitterende 
ondergrondse omgeving zijn de mooiste 
kerken, steden, dorpen en kastelen van de 
Anjou-Touraine in zacht tufkrijt uitgesne-
den. Meer dan 20 plaatsen kom je tegen die 
tot in de kleinste details zijn gebeeldhouwd 
door een lokale kunstenaar, soms direct in 
de wand. Een educatieve en kunstzinnige 
ontdekkingstocht voor iedereen om de ar-
chitectonische rijkdom van het Loiredal op 
een andere manier te leren kennen.

Voor site drie gaan we weer bovengronds. 
Les Jardins du Puygirault laten je in 14 
etappes de geschiedenis van de moestuin 
ontdekken. Iedere plek vertegenwoordigt 
een ander tijdperk of een andere regio in 
de wereld met de bijbehorende verschil-
lende stoffen in de bodem en de meest 
uiteenlopende afbakeningen, omheiningen 

en heggen. Kortom, een biodiversiteit aan 
planten, door de mens ontdekt, gevonden 
en gekweekt.

Er is een toegangsticket voor de drie sites, 
maar je kan ze ook afzonderlijk bezoeken. 
De sites liggen naast elkaar, er is genoeg 
parkeergelegenheid. www.troglonature.com

Niet alleen bij champignontelers zijn de 
grotten in trek, ook de wijnindustrie heeft 
haar weg ondergronds gevonden. Het is 
de ideale bewaarplaats voor zowel flessen 
als vaten. Om dit te ontdekken is Caves 
Ackerman in Saint-Hilaire-Saint-Florent 
(een voorgemeente van Saumur) prachtig. 
Jean-Baptiste Ackerman kwam uit Brussel 
en was een pionier in bruisende Loirewijnen. 
Hij richtte in 1811 het befaamde Maison op 
in de spectaculaire, in tufsteen uitgegraven 
kelders. Hij nam in deze regio het initia-
tief voor het maken van Saumur Brut en 
Crémant de Loire volgens de traditionele 
methode. Ackerman heeft hier een labyrint 
van 7 km.

Op geregelde tijdstippen neemt een gids je 
mee ondergronds. Je leert de familiegeschie-
denis kennen, de procedure via de Méthode 
Traditionnelle en je komt opslagruimtes 
tegen.

Bekijk de talrijke affiches uit de vorige eeuw, 
geniet van amusement en spelletjes voor de 

hele familie. Het eeuwenoude Boule de Fort 
is een soort spel met bowls (het Engelse jeu 
de boules, dat we al eens op tv zien), je kan 
er een familiewedstrijd van maken.

Samen met de koninklijke abdij van 
Fontevraud selecteren ze artiesten wiens 
kunstwerken in tijdelijke tentoonstellingen 
de locatie verfraaien.

De karakteristieke cuvées kan je na je bezoek 
bovengronds proeven in de grote Ackerman-
winkel. www.ackerman.fr

De wijngaarden van Anjou, Saumur en het 
nabijgelegen Touraine geven een rijk palet 
aan wijnen: mousserende en zoete wijnen 
rond Saumur, wit en rosé uit de Anjou. 
Ongeveer 20 minuten rijden vanaf Saumur 
brengt je in de robuuste rodewijnregio van 
Bourgueil en Saint-Nicolas-de-Bourgueil. 
Eindeloos strekken de wijngaarden zich uit 
langs beide oevers van de Loire. Het Loire-
dal is qua productieomvang het op vier na 
grootste wijngebied van Frankrijk.

• Tekst en foto’s: A. Charrin

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

Hier ziet u nog maar het tipje van de 

sluier. Scan deze QR-code en ontdek 

nog zoveel meer waanzinnige acties! 

KLAAR OM VANUIT DE 
SCHADUW TE  STRALEN?

PERGOLA SO!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

Het zonnetje is daar, en dat mag geweten zijn! Dankzij de  waanzinnige Zonnedagen  van ASBL geniet u 

heel de maand mei  van geweldig voordelige acties. Wat dacht u van  4 gratis druktoetsen  bij aankoop van een 

prachtige Pergola Z!P? Of wenst u  tot € 199 korting  op onze screens? Wie weet is die  gratis ledverlichting  

bij onze zonneluifels wel iets voor u! Ontdek de actievoorwaarden in één van onze showrooms.

Tot  € 2.250 korting  bij aankoop van 4 SolFix-screens! 

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Mei_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_Mei_2022_200x264_DEF.indd   1 12/04/2022   14:5812/04/2022   14:58
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Edegem viert 850 jaar
EDEGEM – In 2023 bestaat Edegem exact 850 jaar. Zo’n speciale ver-
jaardag moet op een bijzondere manier gevierd worden. Daarom daagt 
het lokaal bestuur zijn inwoners uit: we willen samen 850 activiteiten 
organiseren op één jaar tijd. De gemeente hult al haar activiteiten alvast 
in een 850-jasje, maar rekent ook op de inwoners. Hoe klein ook, elke 
activiteit is welkom. Dat kan met de klas, collega’s, vereniging, maar 
ook met je buur, beste vriendin of alleen. Van 850 boeken lezen met 
de school tot 850 koekjes bakken of 850 km wandelen, de opties zijn 
eindeloos! Alle informatie vind je op de website www.edegem850.be. 
Daar kan je je activiteit online registreren en eventueel ook subsidies 
aanvragen. De gemeente organiseert zelf drie grote evenementen, maar 
die blijven voorlopig nog geheim.           FM

Info en tickets: www.proeft.be 

Erik Burke: Blij Vers
Vitamines voor lichaam en ziel

donderdag 19 mei

20.15 uur zaal Da Capo  (Lintsesteenweg 1A Hove)

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

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

donderdag 19 mei

20.15 uur zaal Da Capo  (Lintsesteenweg 1A Hove)

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

Opgelet : niet voor zuurpruimen!

Blij Vers. 
Vitamines voor lichaam en ziel.
Erik Burke speelt ook met veel 
succes de literaire conférences 
VertederDingen en Prioritijd. In deze 
gloednieuwe voorstelling serveert 
hij op interactieve wijze en met 
de knipoog een brede waaier aan 
blije citaten van ondermeer Simon 
Carmiggelt, Toon Hermans, Hugo 
Matthysen en vele vele anderen …

IEDEREEN AUTISTISCH ?
FEITEN EN FABELS OVER 
AUTISMESPECTRUMSTOORNIS (ASS)

Polyvalente zaal Parkschool, 
Lusthovenlaan 12, Mortsel - Gratis toegang
Aperitiefl ezing door Myriam Schoeters
master in de psychologie

Wanneer men de zoekterm ‘autisme’ intikt in Google 
krijgt men (na amper 0,49 seconden) 39 600 000 
resultaten. Men zou van minder de weg kwijt geraken 
in dit kluwen aan informatie. Net zoals bij andere 
onderwerpen is het niet eenvoudig de correcte informatie 
(gebaseerd op wetenschappelijke bevindingen en recent 
onderzoek) te onderscheiden van fabels en fakenews.
In deze voordracht wordt verheldering gebracht over 

de huidige visie op autisme zoals de terminologie, de 
kenmerken van autisme, misverstanden over autisme, 
diagnosestelling, mogelijke gevolgen (voor- en nadelen) 
voor de persoon met autisme en autismevriendelijkheid 
(mogelijke ondersteuning). Deze informatie wordt 
geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk, waarbij 
de spreekster enige humor (ondanks het onderwerp) 
niet schuwt.

ZONDAG
5 JUNI 
OM 11U

(deuren vanaf 10.30u)
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18.000 m2 plantencenter

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

Volg ons op Facebook plantencentrum_mampay

75
JAAR

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

Planten koop je 
bij mensen 

met ervaring!
Alle tuinplanten, fruit, hagen, sierheesters

 en bomen in pot verkrijgbaar. Nu ook 
perkplanten en terrasplanten. Kom kijken in 

wellicht het grootste plantencenter van de streek!

Planten koop je Planten koop je 

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

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

ONZE TROEVEN

sorenco
R E A L E S TAT E

UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?

in

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

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

REAL ESTATE

UW EIGENDOM OP 
LIJFRENTE VERKOPEN?

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

en kan u een oplossing bieden voor uw successieplanning.

   Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons!

ONZE TROEVEN
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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

Koekjes van eigen deeg
Onze taal blijft rijk aan gevleugelde uitdrukkingen. Strijd je met gelijke wapens, dan krijg je een koekje van eigen deeg. Geloof je 
alles kritiekloos, dan slik je alles als zoete koek. Is alles in orde, dan zeg je: “Het is koek en ei”. Gaat het erin als gesneden koek, 
dan wordt het goed aanvaard. Heb je voordeel bij iets, dan heb je boter op je koek. De postiljon stookt de oven heet en bakt dat het 

een lieve lust is.

De meeste koeken komen voor in de voe-
ding. Kinderen die zich goed gedragen, 
krijgen wat lekkers zoals koek. Als ze 
zich misdragen, krijgen ze ‘andere koek’, 
namelijk voor hun billen. Billenkoek is 
niets voor hen. Volgens het ‘Etymologisch 
Woordenboek van het Nederlands’ komt 
koek van het Middelnederduitse koke, het 
Oudhoogduitse kuohho, het Oudengelse 
cœcel en met ablaut (klinkerwisseling) 
van het Oudnoorse kaka. De  herkomst 
van het woord is echter onbekend. In de 
uitdrukking ‘de koek is op’ betekent koek 
waarschijnlijk ‘geld’. In het Middelneder-
lands is ‘coecke’ een voorwerp in de vorm 
van een koekje, een penning, een ‘bezant’ 

(red. een middeleeuwse term voor een gouden 
munt).
Onze warme bakkers bakken dat het 
een lieve lust is. Mortsel kent haar zoete 
carnavalskoeken, de Karnamor- en de Lob-
beskoek. Bakkerij Raphaël uit Deurne bakt 
een Ambrosiuskoek, een honingkoek met 
honing van onze lokale imkers. Côté Sud 
heeft zijn kaassoesjes en slagerij Beyens het 
beulingtaartje. Aan de basis van de huidige 
varianten ligt meestal bladerdeeg.

Wat is bladerdeeg en wie kreeg het in zijn 
hoofd om deeg te toeren? Toeren is weer 
zo’n typische bakkersterm. Van korst- of 
bladerdeeg worden veel producten gemaakt. Kris van der Aa maakt suikerstrikjes
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Het bijzondere van dit deeg is dat er in 
de oven laagjes ontstaan. De reden dat er 
tijdens het bakken van een korstdeeg laag-
jes ontstaan, is dat je vetstof in het deeg 
hebt getoerd. Toeren houdt in dat je het 
deeg steeds weer uitrolt en vouwt. Door 
het uitrollen en het vouwen creëer je dunne 
vetstoflaagjes. Het gebruik van koude en 
stevige boter is noodzakelijk.
In de oven zal de vetstof die zich tussen 
de deeglaagjes bevindt, smelten. Zo komen 
de deeglaagjes los op elkaar te liggen. Het 
water verdampt en die waterdamp duwt 
de deeglaagjes uit elkaar. Zo creëer je dui-
zend fijne laagjes deeg. De ‘millefeuille’ is 
geboren.

Volgens het Centrum Agrarische Geschie-
denis, het kenniscentrum voor agrarische 
geschiedenis, lijkt de oorsprong van het 
moderne bladerdeeg Spaans te zijn, moge-
lijk met Arabische of Moorse invloeden. 
Het vroegst bekende recept voor modern 
bladerdeeg (met boter of reuzel) staat in het 
Spaanse kookboek ‘Libro del arte de cozi-
na’, het boek over de kunst van het koken, 
geschreven door Domingo Hernández de 
Maceras dat in 1607 gepubliceerd werd. 
Maceras was een chef-kok in een van de 
hogescholen van de universiteit van Sala-
manca. Hij maakte een onderscheid tussen 
bladerdeegrecepten gegarneerd met blader-
deeg en zuurdesembereidingen.

Natuurlijk trekken de Fransen de uitvin-
ding van het korstdeeg naar zich toe. Een 
Franse bakkersleerling Claude Gelée zou 
in 1645 de eerste versie van het korstdeeg 
gebakken hebben. Aan het einde van zijn 
stage wilde hij voor zijn zieke vader een 
brood bakken. Zijn vader volgde een speci-
aal dieet op basis van boter, water en bloem. 
Na wat experimenteren vond Claude Gelée 
een manier om deze ingrediënten op een 
creatieve wijze te gebruiken. Hij maakte een 
deeg van water en bloem en vouwde daar 
een stuk boter in. Vervolgens kneedde hij 
het deeg, maakte het plat en vouwde het op-
nieuw. Dit proces herhaalde hij een aantal 
keer en daarna vouwde hij dit in een stan-
daard brooddeeg. Zijn leermeester wilde 
echter niet dat het brood in de oven werd 
gebakken. De boter zou volgens hem dan 
uit het brood lopen.

Claude was eigenwijs en bakte het brood 
toch. Het resultaat was verbluffend! Het 
brood had een enorm volume en er waren 
laagjes gevormd. Bij ‘Rosabau Patisserie’ in 
Parijs en de ‘Brothers Mosca’s Pastry Shop’ 
in Florence verbeterde de bakkersleerling 
zijn creatie. Gedurende zijn hele loopbaan 

werkte Claude in een gesloten ruimte. Zo 
bleef zijn recept geheim. Na zijn dood in 
1682 is het eeuwenoude en geheime recept 
gelukkig niet verstoft en kunnen we tot 
vandaag genieten van heerlijke koffiekoe-
ken bereid met bladerdeeg.

Het woord ‘viennoiserie’ staat in de 
‘Woordenlijst van de Nederlandse Taal’ of 
‘Het Groene Boekje’ en is dus erkend door 
de Nederlandse Taalunie. ‘Viennoiserie’ 
verwijst naar een activiteit of een ‘object’ 
in Weense stijl. Het woord staat voor ver-
fijning en authenticiteit. Weense gebakjes 
staan voor gebak met uitstraling!

Koffiekoeken onder de categorie ‘vien-
noiserie’ zijn de croissant, de Berlijnse 
bol en varianten op deze basis. Vanaf 
Oostenrijk verspreidden die koeken zich 
over Europa, waarbij vooral in Duitsland, 
Denemarken en Frankrijk verder werd 
geëxperimenteerd. De koffiekoeken ver-
spreidden zich via de hogere kringen. Adel 
en hoge burgerij hadden veel internatio-
nale contacten en wat ze elders leerden 
kennen en lekker vonden, introduceerden 
ze vervolgens in hun eigen land.
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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
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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

Periodiekske_10.indd   22 12/05/16   16:06

22

Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

Periodiekske_10.indd   22 12/05/16   16:06

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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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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Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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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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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 
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MET GARANTIE
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E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be
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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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Met dank aan Bakkerij Michielsen, Piet De 
Lombaerde, Antwerpen Koekenstad, Greet 
Draye en Peter Scholliers, Centrum Agrari-
sche Geschiedenis, Jacques Collen, Academie 
voor Streekgebonden Gastronomie
Meer info: antwerpenkoekenstad@gmail.com

Bronnen
Van Dale Lexicografie, Utrecht/Antwerpen 
1997
J. de Vries en F. de Tollenaere, Etymologisch 
Woordenboek van het Nederlands
www.toerismezuidrand.be/nl/
de-streekproducten
www.bakerysensation.nl/
de-geschiedenis-van-korstdeeg
CAG, kenniscentrum voor agrarisch erfgoed, 
www.cagnet.be
ASG, Academie Streekgebonden Gastronomie, 
www.asg.be
Antwerpen Koekenstad, 
www.antwerpenkoekenstad.be

Pieter Michielsen bakt hoorntjes met banketbakkersroom

• Dirk Brentjens - Foto’s: © Ronny Mullens, 

Foto’s: © F. Van Roosendael
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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.

te
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koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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.

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
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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%

VERNIEUWD TERRAS

SORBETS
IJSTAARTJES
DIEPVRIESIJS
PIROUL Onafhankelijkheidsstraat 114

2650 Edegem - Glace Jozef

Bestel tijdig tel 03-457 08 90
Alle info: www.glacejozef.be

Openingsuren: van 13.30 tot 21 uur
voormiddag altijd gesloten

maandag en dinsdag gesloten
feestdagen open

IJSTAARTJES
DIEPVRIESIJS
PIROUL

“If sweetness 
leads to happiness,

we create 
directions ...”

SORBETS
(citroen, passievrucht,
framboos)
(citroen, passievrucht,
framboos, champagne)

IJSTAARTJES
DIEPVRIESIJS
PIROUL

Van 15/12 tot en met 31/12 alle dagen open!

“If sweetness 
leads to happiness,

we create 
directions ...”

KERST- &
NIEUWJAARS-

STRONKEN

SNEEUW-
MANNETJES

SORBETS
(citroen, passievrucht,
framboos, champagne)

IJSTAARTJES
DIEPVRIESIJS
PIROUL

Van 15/12 tot en met 31/12 alle dagen open!

“If sweetness 
leads to happiness,

we create 
directions ...”

MEIMAAND 
=

LAMMEKES-
MAAND

75 jaar
Bedankt,

klanten xx

meimaand
=

lammekes-
maand

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
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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

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

A-klank Boechout  
viert 10-jarig jubileum

Al 10 jaar organiseert A-klank vzw met een klein, energiek team 
concerten in Theater Vooruit in Boechout. Van klassiek tot jazz, 
van lokale toppers tot wereldmuziek. Als het even kan met de 
klemtoon op polyfonie of meerstemmigheid … er zijn geen grenzen 
aan de muzikale interesse. 

Lees op mensenzijnmedia.be het interview met Dirk Gijsels over 
de voorbije 10 jaar en de komende jaren. 

Het spook van de Operette
ANTWERPEN – Luc Caals wordt dit jaar zeventig en staat vijftig 
jaar op de planken. Dat wordt gevierd met een echte Caals & Van 
Vooren-voorstelling in Theater Elckerlyc. De gloednieuwe klucht 
‘Het spook van de Operette’ van Manu Jacobs en Dirk Van Vooren 
is te zien vanaf 7 oktober 2022. De kaartverkoop is ondertussen 
gestart.   FM 

Info en kaarten: 070 691 002 

BOEKENTIP!
Dit is het verhaal van Tijl bijgenaamd Uilenspiegel, 
wat eigenlijk ‘kus mijn kont’ betekent, de zoon 
van Klaas de Kolenbrander en Soetkin. Het is het 
verhaal van een onbezorgde potsenmaker die van 
zijn aanstekelijke lach werd beroofd en van zijn 
worsteling om hem terug te krijgen. Zo begint 
deze zeer vrije bewerking van Charles De Costers 
klassieker La Légende d’Ulenspiegel, waarin Tijl, bij terugkomst uit 
Rome, zijn vader op de brandstapel ziet staan. Hij sluit zich aan bij de 
geuzen die de folteraars bestrijden in de eeuw van de heksenjachten.

Lezers van het Periodiekske krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

klassieker La Légende d’Ulenspiegel, waarin Tijl, bij terugkomst uit 



24 25

Residentie

OOSTSTATIESTRAAT
KONTICH

MEER INFO & VERKOOP
03 355 15 15

info@cogghe.be
WWW.COGGHE.BE

LUXE NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN
>   keuze uit 1, 2 of 3 slpk

>   terras met tuin op het gelijkvloers

>   ruim(e) leefterras(sen) op de verdiepingen

>   BEN-norm (E30)

>   ondergrondse parking

>   vlakbij Kontich Kazerne

>   afwerking vrij te kiezen

6%
BTW*

Start verkoop
tweede fase

PRIJZEN
vanaf € 255.000 (excl. kosten)

* onder voorwaarden, contacteer ons voor meer info

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
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Tijl Uilenspiegel
- Walter van den Broeck -

‘Dit is het verhaal van Tijl, zoon van Klaas de kolenbrander en Soetkin, bijgenaamd Uilenspiegel, wat eigenlijk betekent ‘kus mijn kont.’ 
Het verhaal van een onbezorgde potsenmaker die van zijn aanstekelijke lach werd beroofd en die worstelde om hem terug te krijgen.’

Zo begint deze zeer 
vrije bewerking van 
Walter van den Broeck 
van Charles De Costers 
klassieker ‘La légende 
d’Ulenspiegel, waarin 
Tijl bij zijn terugkomst 
uit Rome zijn vader 
op de brandstapel ziet 
staan. Hij sluit zich aan 

bij de geuzen die de folteraars bestrijden in de 
eeuw van de heksenjachten. Klaas, Soetkin, Tijl, 
Nele en Lamme Goedzak zorgen samen voor 
het boeiende verhaal dat ‘Tijl Uilenspiegel’ in 
oorsprong ook is.
W. van den Broeck brengt het vlot met spitse 
dialogen, waarin je de toneelauteur herkent. 
Hij schetst ook een opwindend beeld van de 
samenleving tijdens de inquisitie. ‘Waar de 
ene mens de andere niet meer kan vertrou-
wen, is het leven niet langer leefbaar’, schrijft 
hij. Eigenlijk is dit van alle tijden, en toch, in 
die wereld wordt de kleine Tijl geboren, de 
verklikkingen, vervolgingen en straffen stape-
len zich op. Hij wordt zelf veroordeeld voor 
zijn zotternijen en moet op boetetocht naar 
Rome. Een tocht met heel wat obstakels en 
schelmenstreken, door de auteur sober geduid 
in hun tijdskader. De fratsen van Uilenspiegel 
moet je daar eveneens in plaatsen: waarmee 
men eeuwen geleden mogelijk bulderlachte, 
doet men dat nu niet noodzakelijk. Tijl stelt 
zich voor als Sire van Nergensland, graaf van 
Hollemage, baron van Drooglever uit Damme, 
waar hij vijfentwintig bunder maneschijn en 
een luchtkasteel bezit. Tijl met de buigingen, de 
handkussen en de spotlach, charmante eenling, 
of schurk die het lachen vergaat wanneer zijn 
vader tot de brandstapel wordt veroordeeld. 
Een van de mooie, stijlvolle passages in het 
boek die me zal bijblijven: Klaas, de vader 
van Tijl, wacht gelaten op zijn terechtstelling 
in de gevangenis. Tijl, Soetkin en Nele gaan 
hem bezoeken. De keizer erft al het bezit, alle 

carolussen, alle gouden munten dus ook, van 
wie hij laat ombrengen ...
‘Wat kan ik doen, vader?’
‘Ervoor zorgen dat hij deze keer niet erft.’
‘Hoe dan?’ 
Klaas keek of de cipier niet meeluisterde,  
omhelsde toen voor de zoveelste keer zijn zoon en 
fluisterde hem in het oor:
‘De carolussen zitten achter de haardplaat.’
Toen opende de cipier de zware traliedeur.
‘Het is tijd.’ 
‘Mogen we niet bij hem blijven?’ vroeg Soetkin.
‘Nee, dat is verboden.’
‘Ook niet als we betalen?’
‘Helaas niet’, zuchtte de cipier. Soetkin gooide 
zich een laatste keer in de armen van Klaas. 
Ze huilde en beefde over haar hele lijf. 
Klaas trachtte haar te sussen.
‘Stil nu maar. Ook de tiran is naïef. Hij denkt 
dat hij kan scheiden wat God verenigd heeft. 
Heb dus maar vertrouwen. Straks word ik de 
zon, de lucht, het water, de bomen, het gras, de 
aarde. Waar gij ook gaat of staat: ik zal overal 
bij u zijn, liefste Soetkin.’
De cipier was nu binnengekomen en maakte 
Soetkin uit de omarming los.
‘Het is tijd, heb ik gezegd! Of wilt ge dat ze mij 
ook opsluiten?’
Met betraand gezicht omarmde ook Nele de 
kolenbrander. Ze wilde iets zeggen, maar Klaas 
schudde sussend het hoofd. Toen omhelsde Tijl 
hem de laatste keer.
Zorg goed voor uw moeder, jongen.’
Tijl knikte, de tranen verbijtend, en verliet 
gebogen de cel. De cipier gooide de zware deur 
voor Klaas’ gezicht dicht en draaide de sleutel 
met veel geknars om.

Walter van den Broeck kijkt in Uilenspiegel 
zijn ziel, eerder heeft hij al preken ten tonele 
gevoerd en dialogen van het Spaanse Hof in-
gepast: gesprekken tussen Karel V en zijn zoon 
Filips. Potsierlijke scènes zijn het, met een kei-
zer die in 1555 na 40 regeerjaren op retour is, 

en met een zoon die zijn vrouw niet eens een 
fatsoenlijke opvolger kan schenken. Tja, Filips 
heeft meer interesse voor zijn nare narrenpopje 
dat Tijl uitbeeldt, dat hij koste wat het kost aan 
de galg wil. De auteur schetst Karel V met zijn 
vooruitstekende Habsburgse kin - een gevolg 
van inteelt - met een spraakgebrek, de r wordt 
een w, dus Kawel in plaats van Karel en de s 
wordt met de Spaanse f gearticuleerd, Filipf 
dus. Het levert kolderieke dialogen op die wel 
om wat inleving vragen bij het lezen, maar je 
zal het jammer vinden dat het boek uit is en 
blij zijn dat je het hebt gelezen.
Tijl Uilenspiegel van Walter van den Broeck 
is een leesavontuur.

Tijl Uilenspiegel - Walter van den Broeck                                                                                                                                           
Uitgeverij Vrijdag - paperback, 317 bladzijden 
productcode (EAN): 9789464340914

b o e k e n f o y e r

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2021. Niet 

cumuleerbaar met andere promoties. 

de boekuil
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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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Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair & CV
TONY PACHECO
Sanitair • Gas • Loodgieterij werken
Centrale verwarming -condensatieketels
Onderhoud met geldig verbrandingsattest

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

WWW.ASOBI.BE

Alle bouwberoepen onder één dak sinds 1981!

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

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

VOOR RECLAME MET RESPONS,
BEL JE BEST EVEN MET ONS!

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

28 29
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❖ 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

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

VOOR RECLAME MET RESPONS,
BEL JE BEST EVEN MET ONS!

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE
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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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03 488 24 79
asbl.bvba@telenet.be

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be
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Herstellen en vernieuwen van oude, lekkende rioolbuizen
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TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

Alle karweiwerken, metsen van tuinmuren en trappen. 
Opritten en terrassen in klinkers, kasseien en natuursteen.
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Tuinaanleg, snoeien van hagen, gazonaanleg

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN
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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
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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
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Jackpot bij Bosch Car Service! Maak kans op 1 van de 45 roadtrips!
In 2016 geeft Bosch Car Service maar liefst 45 roadtrips weg. Plan daarom nu uw onderhoudsbeurt bij 
onderstaande Bosch Car Service en maak kans op één van deze roadstrips! Bosch Car Service overtreft 
altijd uw verwachtingen. Meer informatie en de voorwaarden vindt u op www.onderhoud2016.be

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

Algemene rioleringswerken, aansluitingen, vervangen en herstellen
Opsporingen camera breuken, lekken, verzakkingen
Algemene bezettingwerken keldermuren, kruipruimte
Herstellingswerken vloeren na open breken

A.R.W.
RIOLERING

ANTWERPEN

0470 841 977 l 0494 429 439 l ronemerentia16@gmail.com 

Deze vakmensen en andere lokale ondernemers 
vind je voortaan terug op 

dezuidrandgids.bedezuidrandgids.be
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30 31 IMMOPOINT.BE

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
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EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996
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Ruime en lichte living op parket m 
gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MORTSEL

APPARTEMENT. Instapklaar 2-slaapkamer-
appartement vlakbij centrum Mortsel. Bew. 
Opp. 91m²: Leefruimte, geïnstalleerde 
kkn, 2 ruime slpks, bureau, berging, toilet, 
vestiaire, geen gem. kosten, elektrische 
installatie niet conform
EPC: 315 kWh/m²
Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg
 03 443 21 15 € 239 000

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

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 € 290 000

BORSBEEK

APPARTEMENT. Opp 70m²: leefruimte 
met gashaard, open keuken, nachthal met 
gastentoilet, 1 slpk, badkamer. 
VK €10/mnd.

EPC: 173 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80 € 189 000

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

BORSBEEK

Deze woning te Borsbeek 
werd verkocht via de 

TO THE POINT VERKOOP formule.
Benieuwd naar onze werkwijze?

 03 443 21 15

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 € 345 000

Opp. 107m² op 8e verdieping: inkomhal 
incl. vestiaire, keuken, berging, leefruimte, 
nachthal, gastentoilet, 3 slpks, badkamer, 
terras, berging en mogelijkheid voor 
garagebox aan € 25.000,- 
EPC: 129 kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 880 50 80                 € 262 000

BERCHEM

MORTSEL

APPARTEMENT. Recent 1-slaapkamer-
appartement met zonnige tuin. Bew. Opp. 
67m²: Leefruimte 28m², open kkn, 
1 ruime slpk, badk, berging, kelder, 
zonnige tuin 70m², dubbele garagebox 
50.000€ (70m²!).
EPC: 130 kWh/m²
Vg. Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 21 15 € 295 000

MORTSEL

APPARTEMENT. Opp 68m²: Lichte 
leefruimte, open keuken, nachthal met 
gastentoilet, 2 slpk’s, badkamer, ZW terras 
en kelderberging. VK €60/mnd.

EPC: 149 kWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

 03 443 21 15 € 199 900

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

Relaas - 
vertellers van 

waargebeurde verhalen
Verhalen bestaan in alle vormen en maten. Er zijn lange en korte verhalen. Er zijn gesproken en geschreven verhalen. Er zijn verhalen voor 
groot en klein. Er zijn stichtende en onderhoudende verhalen … Kortom: voor elk wat wils. En er zijn er genoeg, want zolang er mensen 
zijn, worden al verhalen verteld. Dat is logisch ook, want echt ieder van ons heeft wel een verhaal te vertellen, althans dat is waarvan  

Pieter Blomme, docent radio aan de UGent en oprichter  van Relaas, overtuigd is.

Wat is Relaas?

Relaas is een alsmaar groeiende verzameling 
waargebeurde verhalen en anekdotes, verteld 
door gewone mensen op gelijknamige maan-
delijkse vertelavonden op locatie en verzameld 
en uitgezonden in een audiopodcast. De ver-
halen in Relaas zijn stuk voor stuk bijzondere 
anekdotes uit het leven van de vertellers. Zij zijn 
de hoofdpersonages en vertellen hun verhaal 
precies zoals ze het zelf beleefden, zoals ze het 
zich herinneren. Hun anekdotes ontroeren en 
verrassen, doen lachen en vertederen.

Hoe is het ontstaan?

Er waren eens (lacht) … drie jonge radioma-
kers van de Gentse jongerenradio Urgent.fm 
die dachten dat het wel leuk zou zijn om aan 
de slag te gaan met podcasting, toen een nieuw 
gegeven. We lieten elkaar horen welke podcasts 
we beluisterden en bleken gezamenlijk fan van 
het Amerikaanse The Moth. Zij organiseren 
nog altijd verhalenvertellingen op verschillende 
plaatsen in de VS waarop mensen met elkaar 
wedijveren voor het beste verhaal. Er is zelfs 
een landelijke competitie. Hun beste verhalen 
worden tot podcasts omgevormd en dat leek 
ons dus ook wel wat. We beseften dat we om 

podcasts te maken heel veel verhalen 
zouden nodig hebben, en zo kwamen 
we op het idee om ook in Gent verte-
lavonden te organiseren.

Vonden jullie dat er nood was aan 
zo’n forum?

Het is niet met die intentie gestart, 
maar we merkten algauw dat mensen 

die naar elkaars verhalen luisteren elkaar ook 
beter leren te begrijpen. Ze leven zich in el-
kaars verhaal in. Zeker in tijden waarin – vooral 
online dan – heel wat meningen worden ver-
kondigd, zagen wij echt de meerwaarde van een 
forum dat tot wederzijds begrip leidt. Noem het 
gerust een empathieproject.

Heeft iedereen een verhaal dat de moeite 
waard is?

Ja, iedereen heeft er wel minstens een, maar niet 
iedereen kan of durft zijn verhaal vertellen. Vaak 
twijfelen mensen of het wel interessant genoeg 
is, maar - zoals  een van onze verhalencoaches 
het treffend verwoordt: je hoeft echt niet ach-
terwaarts met een moto de Himalaya afgereden 
te zijn om een boeiend verhaal te hebben.

Waarin ligt voor jou dan de essentie van een 
goed verhaal?

Het begint allemaal met een goed geschetst 
personage. Wanneer ik een verhaal beluister, 
krijg ik graag een duidelijk beeld van de ver-
teller: wie is die persoon, wat drijft hem, hoe 
beleeft hij zijn verhaal … Er is ook altijd een 
vorm van frictie aanwezig, iets wat niet van een 
leien dakje loopt, iets wat het dagelijkse over-

stijgt. Bijvoorbeeld iets wat het hoofdpersonage 
wil bereiken, of wat hij moet overwinnen. Een 
goed verhaal heeft voor mij altijd met veran-
dering te maken.

Hoe verzamelen jullie die verhalen?

Toen we ruim vijf jaar geleden begonnen, 
hebben we vier vrienden gevraagd om een 
verhaal te vertellen op onze eerste vertelavond. 
Een maand later waren de vrienden van die 
vrienden aan de beurt, nog een maand verder 
volgden hun vrienden. Al snel waren de verha-
lenvertellers ook voor ons nobele onbekenden. 
Intussen heeft onze podcast elke  week 10.000 
luisteraars. Drie à vier keer per week krijgen 
we nu een verhaal toegestuurd van mensen die 
interesse hebben om het te vertellen.

Hoe coacht Relaas haar vertellers?

Iedere verteller krijgt een persoonlijke coach 
toegewezen. Het is een soort buddywerking. 
Coach en verteller telefoneren of gaan samen 
een koffie drinken. Tijdens een kennismakings-
gesprek gaan we na welk verhaal verteld kan 
worden. De verteller krijgt ook huiswerk mee, 
zo moet hij bijvoorbeeld zijn verhaal eens in-
spreken en doorsturen. Vervolgens werken we 
aan de structuur van het verhaal en focussen 
we op technieken om het beter te vertellen. Dit 
traject kan weken of zelfs maanden in beslag 
nemen. In samenspraak beslissen we dan wan-
neer het verhaal verteld wordt.

Die coaching leidt tot een vertelavond, haken 
mensen dan soms alsnog af?

Helden zijn vrouwen en mannen met 
een passie. Een passie voor sport, 
ondernemen, reizen, literatuur, mu-
ziek, wetenschap, design … ‘Mensen 
zijn Media’ wil Vlamingen inspireren. 
Daarom krijgt in deze rubriek elke 
keer een held het woord.



32 33

Lees verder op blz. 33

15,50



Ik zal een geheim vertellen: er is nog geen en-
kele vertelavond vlekkeloos verlopen! Altijd is 
er wel iemand die op het laatste moment afzegt. 
Het blijft nu eenmaal mensenwerk en mensen 
beginnen soms te twijfelen of ze zich wel zo 
kwetsbaar willen opstellen of of ze er wel klaar 
voor zijn. Voor de schermen is daar niets van 
te merken, maar achter de schermen is er altijd 
een hoop stress op zo’n avond. Gelukkig zijn 
onze coaches zelf goeie verhalenvertellers, die 
kunnen we dus altijd als joker inzetten.

Op de vertelavonden worden geen filmpjes 
of foto’s gemaakt?

We geloven als radiomakers in de eerste plaats 
in de kracht van audio. Hoe een verteller eruit-
ziet, is niet relevant, zijn verhaal en de kracht 
van onze verbeelding zijn dat wel. Daarom 
brengen we alleen de voornaam van de vertel-
ler en brengen we  actiebeelden in plaats van 
profielfoto’s. Tijdens elke vertelavond zijn er 
bovendien enkele tekenaars aanwezig die een 
scène uit het verhaal verbeelden.

Wordt er nog nagepraat?

Ja, al na de eerste twee verhalen plannen we een 
pauze. Informeel praten we dan na met elkaar of 
met de verteller. Mensen hebben daar echt nood 
aan. Ook op het einde van de avond babbelen 
we steevast nog een uur tussen pot en pint.

Hoe ervaren de vertellers zo’n avond?

Dat zijn uiteraard heel individuele belevenissen, 
maar ik hoor wel dat veel mensen er kracht 

uithalen. Zeker zij die nooit eerder 
een verhaal publiekelijk brachten. 
Anderen vinden het gewoon fijn om 
in de spotlights te staan.

Met hoeveel mensen werken jullie 
aan Relaas?

In elke stad hebben we een team 
vrijwilligers, in totaal ongeveer der-
tig. We hebben ook een halftijdse 
coördinator in dienst, dat is onze 
enige betaalde medewerker. Haar 

loon betalen we van de inkomsten van onze 
vertelavonden, maar vooral van cultuursubsi-
dies van de Vlaamse overheid en de stad Gent. 
Onze vertelavonden houden we met een toe-
gang van vijf euro of een vrije bijdrage bewust 
laagdrempelig.

Het bereik van de podcast is heel ruim en de 
tickets voor jullie vertelavonden vliegen tel-
kens in een mum van tijd de deur uit. Hoe 
komt dat?

Hoewel iedereen van verhalen houdt, heeft 
het vertellen van verhalen onterecht een wat 

oubollig karakter gekregen. Door mee te surfen 
op de hype van de podcast maken wij komaf 
met dat suffe imago en door onze vertelavonden 
bereiken we dat jonge, dynamische, stedelijke 
netwerk. Zo verenigen wij oud en nieuw in 
waardevolle verhalen en dat blijkt een schot 
in de roos.
We willen het model van Relaas graag duur-
zaam verankeren. Met Relaas creëren we kansen 
om verhalen te vertellen en we willen graag aan 
zoveel mogelijk mensen die kans geven. Dit 
betekent niet zozeer dat we willen groeien, maar 
we willen wel graag samenwerken – bijvoor-
beeld met het middenveld – om iedereen de 
kans te geven op verhaal te komen.

Is er een verhaal uit de voorbije jaren dat je 
is bijgebleven?

Er zijn er verschillende, maar als ik er een zou 
moeten kiezen, kies ik voor het verhaal ‘Ronny 
is de Gentse variant van Johny’, het verhaal van 
een jongeman die zijn coming of age in kans-
armoede beschrijft en hoe hij in het criminele 
milieu terechtkwam. Dat verhaal vergeet ik 
nooit meer.

Wat zijn jullie ambities voor de toekomst?

We willen het model van Relaas graag duur-
zaam verankeren. Met Relaas creëren we kansen 
om verhalen te vertellen en we willen graag aan 
zoveel mogelijk mensen die kans geven. Dit 
betekent niet zozeer dat we willen groeien, maar 
we willen wel graag samenwerken – bijvoor-
beeld met het middenveld – om iedereen de 
kans te geven op verhaal te komen.

Meer info op relaas.be 

We merkten dat mensen die naar 
elkaars verhalen luisteren elkaar ook 
beter leren te begrijpen. Ze leven zich 
in elkaars verhaal in. Zeker in tijden 
waarin – vooral online dan – heel wat 
meningen worden verkondigd, zagen 
wij echt de meerwaarde van een  
forum dat tot wederzijds begrip leidt. 
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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)

• Worstel je met een drankprobleem? De Thuishaven kan helpen. Bel vrij-
blijvend Wouter (0484 69 80 55) of Karin (na 20u, 0494 28 81 77). (5-10)

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 secundair (graad 1+2)   - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                  (1-6)

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

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

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

c o n t a c t e n

RUIM EN MOOI KAPSALON 
IN CENTRUM MORTSEL OVER TE NEMEN

Tel. 0498 40 26 76

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

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

• 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.

• 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.

• 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.

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

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

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

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

• 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.

• Bart, gepensioneerde man zoekt nog enkele tuintjes voor onderhoud. Heb 
ervaring. Gelieve te bellen na 11u30, 0478 48 60 41.

• Kapster komt aan huis.  Dames, heren, kids. Uitsluitend knippen. 25 jaar 
ervaring - 0475 35 94 70.
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

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

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

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

Een zoeker plaatsen kost slechts € 10 per uitgave en € 2,50 per 
bijkomende roosterlijn van 41 karakters. 
• met kader : +  € 3
• met factuur : +  € 20 administratiekosten
Zoekers kunnen binnengebracht worden tot 27 mei 2022 in de
BRIEVENBUS bij Mensen zijn Media bvba.

St.-Benedictusstraat 134, 2640 Mortsel, 03 448 16 63
Opgelet! Je zoeker wordt pas gepubliceerd na ontvangst van de betaling 
(rek. BE12 4074 0677 0192 + bij ‘vermelding’: telefoonnr vanop zoeker).

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen ‘t PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

Plaats uw zoeker op 
www.mensenzijnmedia.be/adverteren/

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!
www.dezuidrandgids.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

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

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

Werk in je buurt!

Hove

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

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

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

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

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

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

Werk in je buurt!

p e r s o n e e l
Administratieve hulp nodig ? 
Bij Paper@home staan we in om uw administratieve opvolging 
en thuiszorg zo vlot mogelijk te laten verlopen. 
Neem contact op met Claire Kockerols via claire@paperathome.be
of 0472 94 20 93 of via www.paperathome.be

• TE KOOP: bouwgrond Boerendreef Schilde 4.000m² prijs overeen te 
komen 0475 935 414.

• TE KOOP: Autostaanplaats in Mortsel, Vijf-April Warande 51+, in afge-
sloten garagecomplex met poort, 16.000 euro, 0473 60 93 98.

• TE HUUR centrum HOVE gelijkvloers met privétuin, gr + kl kamer, living 
en keuken en badkamer, vrij 1/7/2022, 03 455 63 78 of 0477 82 15 97.

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

Andalusië: 
contrasten en hoogtepunten

Met zijn prachtige, authentieke steden en smalle, kronkelende wegen, is Andalusië een welbekende regio in het zuiden van Spanje met 
mooie steden als Granada, Sevilla, Málaga en Cordoba. Verder maken de mooie stranden, het warme klimaat en de mooiste witte dorpen 

je bezoek de moeite waard. Proef er de heerlijke tapa’s en geniet van de sfeervolle muziek.

Het middeleeuwse fort en Moorse paleis 
Alhambra bij Granada is de bekendste be-
zienswaardigheid. De vele Moorse decoraties 
en details maken het paleizencomplex bijzon-
der. Bovendien kan je in de groene tuinen rond 
het zomerpaleis heerlijk wandelen. Ontdek 
zeker ook Granada zelf en stap er door de 
Arabische wijk en de oude zigeunerwijk.

Een ander hoogtepunt is het koninklijke 
paleis Real Alcazar de Sevilla, gebouwd in  
Mudejárstijl, dat invloeden bevat van zowel 
de christelijke als Moorse cultuur. Het pa-
leis is nog deels in gebruik door de Spaanse 
koning. De indrukwekkende Moorse versie-
ringen geven het paleis een unieke sfeer. Voor 
het wondermooie Sevilla, gelegen bij de rivier 
Guadalquivir, mag je gerust een paar dagen 
uittrekken. De stad heeft een brede waaier 
aan historische hoogtepunten, zoals de grote 
kathedraal en het historische centrum Santa 
Cruz.

De immense Mezquita, oorspronkelijk een 
Moorse moskee en later omgebouwd tot 
kathedraal, bezoek je in Cordoba. De rood-
gestreepte bogen geven de moskeekathedraal 
een kenmerkende uitstraling. Neem ook even 
de tijd voor een stadswandeling door het oude 

centrum: wandel door de smalle straatjes van 
de Joodse wijk en neem een kijkje bij de Ro-
meinse brug.

Het hogergelegen stadje Ronda is een van de 
oudste Spaanse steden en ligt op een plateau, 
omgeven met stadswallen. Het stadje ademt 
rust uit en biedt een schitterend panorama over 
de bergachtige omgeving. Ronda is vooral be-
kend door de honderd meter diepe ‘El Tajo 
kloof ’.

Een trip door de vele witte dorpjes of ‘pueblos 
blancos’ mag niet ontbreken. De witgekalkte 
huisjes met plat dak werden vaak tegen de stei-
le hellingen gebouwd. De witte kleur zorgde 
voor het weerkaatsen van de warme zonne-
stralen. Nog altijd worden de huisjes bijna elk 
jaar opnieuw gewit. Er zijn over de hele regio 
Andalusië te veel witte dorpjes om op te noe-
men, maar de meeste vind je in de provincies 
Cádiz en Sierra de Grazalema. Veelbezochte 
witte dorpjes zijn Frigiliana, Arcos de la Fron-
tera, Vejer de la Frontera, Mijas, Antequera en 
Grazalema.

De oude havenstad Cádiz heeft een bewogen 
geschiedenis. Door de ligging - in Zuid-Span-
je op een schiereiland - speelde Cádiz een 

belangrijke rol in de 18de eeuw bij de handel 
met de nieuwe wereld. Daarvan vind je de 
sporen terug in de sfeervolle historische bin-
nenstad met kathedraal, vestingwerken, smalle 
straatjes, gezellige pleintjes en zeepromenade.

Naast cultuur biedt Andalusië een overwel-
digende natuurpracht die je uitnodigt voor 
sublieme voettochten. De Sierra Nevada en 
Las Alupjarras klinken je misschien bekend 
in de oren. Maar ook de wandelroute van El 
Caminito del Rey loont door het adembe-
nemende landschap erg de moeite. Tegen de 
steile rotswanden van de Gaitaneskloof ligt 
meer dan 3 kilometer aan looppaden en zijn 
bruggen gebouwd. Verder vallen in het Nati-
onaal Park Torcal de Antequera de bijzonder 
gevormde kalkrotsen op, het resultaat van mil-
joenen jaren erosie van wind en water. Buiten 
die rotsformaties heeft het park een uitgebrei-
de flora en fauna. De Tabernaswoestijn is de 
grootste droge woestijn van Europa. 
Leuk wist-je-datje: hier werden veel spaghetti- 
westernfilms opgenomen.

#winkelhier #treiskoffertje #ReisGerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be
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Elektromic Sergeyssels  Kapelstraat 23, 2540 Hove
      03 455 76 13                www.elektromic.be

DEMEYERE ALU INDUSTRY 3
BAKPANNENSET 2-DELIG

€ 99€ 148

Ontdek nog veel meer VOORJAARSPROMO’S  
in onze winkel of op onze website!

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 
 
 

ONZE VACATURES
•  Adjunct-

 hoofdverpleegkundige
•  Verpleegkundigen
•  Zorgkundigen

Op 15 mei, Dag van de Zorg, 
zetten we onze deuren open! 
Kom langs en bezoek onze 
jobstand.

Ondek onze vacatures op 
dagvandezorg.be/organisatie/
wzc-corolia

NIEUW WOONZORGCENTRUM
CORALIA

JOIN OUR DREAMTEAM
bij ons valt altijd wat te beleven!

Meer info?
015 31 86 01

coralia@compostela.be

Een professionele website of webshop tegen 
een betaalbare prijs!

Speciaal voor KMO’s en zelfstandigen.

Een functionele website of webshop die meer klanten 
aantrekt!






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

mailtje naar info@web-amigo.be

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

Toe aan een nieuwe website 
of webshop?
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Park Brialmont  
verwacht je deze zomer
BERCHEM – Park Brialmont verenigt drie parken tot één 
groot, groen gebied: het De Villegaspark, Wolvenberg en het 
Brilschanspark. Samen vormen zij een heerlijke groene long in 
de stadsdrukte. Natuur, ecologie en het historische erfgoed van de 
voormalige militaire omwalling spelen hier de hoofdrol.

Het nieuwe ontwerp wil vooral de erfgoedbeleving en de natuur-
waarde in het Brilschanspark versterken. Alles werd in het werk 
gesteld om er niet alleen een mooi, aantrekkelijk wandelpark van 
te maken, maar ook een ontmoetingsplaats in volle rust voor de 
stadsbewoners die nood hebben aan een stukje vrije natuur. Het 
glooiende landschap versterkt het gevoel van vakantie dat deze 
plek uitstraalt. Zo dicht bij de ‘bewoonde’ wereld en toch zo ver 
van de drukte die ons zenuwachtig maakt. Er werd een interessant 
masterplan samengesteld dat de komende maanden vorm krijgt.

Entree aan de Grotesteenweg

Het masterplan werkt een gedetailleerd landschapsontwerp uit 
binnen de nieuwe identiteit als natuur- en erfgoedpark. Het ont-
werp refereert aan de oorspronkelijke Brialmontomwalling en speelt 
met hoogtes en laagtes, doet voorstellen voor een duurzaam en 
ecologisch watersysteem, versterkt het historische karakter, werkt 
een heldere palenstructuur uit en creëert nieuwe verblijfplekken. 
Het masterplan bevat concrete projecten voor korte en middellange 
termijn die gedetailleerd uitgewerkt worden met aandacht om te 
komen tot een parkverbinding over de Ring en de bouw van een 
geluidswal.

In samenspraak met het district Berchem zijn twee projecten uit 
het masterplan eerst uitgevoerd: het natuurpark Wolvenberg en de 
entree aan de Grotesteenweg.

Zone voor lokale evenementen

Op het glacis (het van buiten naar binnen glooiende, omhooglopen-
de terrein) aan de Marcel Aubertinlaan komt een uitgeruste zone 
voor lokale evenementen zoals Bar Brilschans. Aan de straatkant 
kunnen podia, foodtrucks en andere standen tijdelijk opgebouwd 
worden. Evenementen kunnen hier plaatsvinden met respect voor 
de natuur en de buurt. Daarmee was al begonnen vóór corona 
stokken in de wielen kwam steken. Maar tijdens de zomermaanden 
mogen we ons hier aan hernieuwde activiteiten verwachten.

Natuur en erfgoed komen samen

Centraal in het Brilschanspark ligt de schans, momenteel een open 
plek waar de sporen van de voormalige militaire vesting bijna volle-
dig uitgewist zijn. Om de erfgoedwaarde  van Park Brialmont onder 
de aandacht te brengen, wordt de structuur van de militaire vesting 
opnieuw verbeeld met hellingen in gras. De schans vormt het luwe 
hart van het Brilschanspark met aandacht voor rust en natuur, in het 
bijzonder de waardevolle graslanden van Natuurpunt. Het wordt 
een plek voor ontdekkers, waar natuur en erfgoed samenkomen. 
De bestaande helling bij de gracht, de meest waardevolle bosrand 
met beuken en eiken, blijft onaangetast.

Ga deze zomer eens op verkenning in dit gebied. Ga erin via de 
Grotesteenweg en je komt in een andere wereld terecht. Een stukje 
vakantie in eigen land!                            FM

TE KOOP - TE HUUR 
LUXE APPARTEMENTEN MET PARKTUIN OP 

WANDELAFSTAND VAN HOVE CENTRUM

Ontdek ons modelappartement van 
dit uitzonderlijk project te Hove. 

PARKHOVE

Reserveer online uw tijdslot voor een bezichtiging. 

KIJKDAGKIJKDAG

21 MEI 21 MEI 
10 - 14 uur10 - 14 uur

Reeds 60%  Reeds 60%  
verkocht of verhuurdverkocht of verhuurd

03 435 97 70 wolfvastgoed.be
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D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 

2 kaders op elkaar
60 mm breed

 x 
147 mm hoog

170 euro

1 kader
60 mm breed

 x 
72 mm hoog

85 euro

2 kaders naast elkaar
122 mm breed

 x 
72 mm hoog

170 euro

1 kader
60 mm breed

 x 
72 mm hoog

85 euro
Molenlei 293   I   2650 Edegem (over Kon. Ath. Mortsel)   I   03 449 13 22   I   www.hairlook.be

Kapsalon dames |  heren |  kinderen

10 jaar
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GESPECIALISEERDE 
VOETVERZORGING 

BIJ DE DREEF 
GROEPSPRAKTIJK

Maak snel een afspraak en ruil deze 
bon in voor een 

verrassingsgeschenkje.

Actie geldig tot 31/08/2022.
max. 1 bon per betalende klant

Strijdersstraat 32

T 03 336 02 44
voet@kinededreef.be

e d e g e m  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

Italiaans restaurant en pizzeria

Echte Italiaanse pizza’s uit de houtoven

Lekkere huisgemaakte verse pasta’s en meer (vis, vlees, lekkere Italiaanse wijn)

Een zeer modern restaurant met een gezellig verwarmd, overdekt terras! 
Privézaal ook ter beschikking voor feestjes etc.

Wij doen ook aan afhaal en je kan ons ook terug vinden op Uber Eats.

Bij afgifte van dit blad krijg je van ons al 
een heerlijk glaasje prossecco als aperitief.

Triangolo  de Burletlaan 187  2650 Edegem (vlakbij Fort 5)
Reserveren via www.triangolo.be of 03 291 25 24

  

  



Italiaans restaurant 
en pizzeria

Triangolo • de Burletlaan 187 
2650 Edegem (vlakbij Fort 5)

Reserveren via www.triangolo.be  
of 03 291 25 24
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

3
2
3

• Marc van Riel

“Hoffelijkheid is wijsheid, net zoals grofheid domheid is” 

(Arthur Schopenhauer)

IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

TE KOOP - LIER - Van Boeckellaan 9
Volledig gerenoveerde herenwoning
met 3 slaapkamers en stadsterras 
nabij station. Zicht op de Nete!

395.000 EUR

TE KOOP - KESSEL - Voetweg 17
HOB op ± 840m² rustig gelegen in 
doodlopende straat, 3 slaapkamers, 
ingerichte keuken & badkamer, 
veranda, garage (2W).

385.000 EUR

TE HUUR - LIER - Mallekotstraat 83
Kantoor + Parking te huur 
(1ste vd. rechts)  ± 150 m² opdeelbaar. 
Basishuur 1.000 EUR/m (excl. K).
Startershuur mogelijk!

750 EUR/m (1ste jaar) 

TE KOOP - LIER - De Heyderstraat 3
Karaktervol herenhuis met 3 tot 4 
slaapkamers, dakterras mogelijk met 
zicht op Spuihuis. Bij St-Gummaruskerk 
en Vismarkt.

375.000 EUR

zicht op Spuihuis. Bij St-Gummaruskerk 

TE KOOP - LIER - Berlaarsestraat 19
Herenhuis met stadstuin 4 slaapkamers 
+ 2 badkamers + gelijkvloers voor vrij 
beroep en garage voor 2 wagens.

535.000 EUR

beroep en garage voor 2 wagens.

TE KOOP - LIER - Hoogveldweg 24
Lo� appartement ± 160m² + terras ± 15m²
Op 5de vd.: 3 slaapkamers. Hoge 
plafonds, zonnig terras op Zuid, 
mogelijk met garagebox.

419.000 EUR (excl. P) 

TE KOOP - LIER - Volmolenstraat 70
Eengezinswoning met 3 slaapkamers 
en binnenkoer nabij Stadspark en 
Zimmerplein. Parking op wandelafstand 
(met bewonerskaart). 

275.000 EUR

Parking op wandelafstand 

WIJ ZORGEN VOOR:
 Een correcte waardebepaling
 Vrijblijvend advies
 Verkoop + verhuur + beheer
 Afhandeling van “A” tot “Z”

MET GARANTIE OP:
 Jarenlange ervaring
 Persoonlijke benadering
 Duidelijke afspraken
 Doorgedreven publiciteit

WIJ VERKOPEN EN VERHUREN UW EIGENDOM

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

TE KOOP  -  EXCLUSIEVE VILLA MET ZWEMBAD

TE KOOP - KESSEL - Stationssteenweg 188
Moderne villa centraal gelegen nabij Kessel Statie met vlotte 
verbinding Antwerpen, Lier en E313. Alles gelijkvloers met 3 
skpk. en 3 badk., 1 bureel met extra ontvangstruimte. Op ± 
1.740m², perceelsbreedte ± 44m, bewoonbare opp. ± 295m². 
Zicht op groen. Bij recreatie, Kessel Fort en Kesselse Heide.

890.000 EUR

TK - MORTSEL - Kardinaal Cardijnln 29
Instapklaar appartement 
(3e verdieping) ± 102m² + terras 3m²
met 2 slaapkamers + bureau, 
bij tennis, trein & fi etsostrade.

239.000 EUR

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.
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IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)
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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

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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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 
anders-zijn
ons eigen onbestemd onge-
mak,ons eeuwige, onzegbare
onbehagen? 

Scultuur Maen Florin - 

Boszone Den Haan

KUST & 
KUNST
door Frank Kloeck



ONDERGOED PROMO
DAMES - HEREN - KINDEREN - KORTINGEN & MULTIPACKS

FAM VENNEKENS
S INDS  1953

Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | vebex@telenet.be | grote parking

openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur 
za doorlopend van 10 tot 17 uur | maandag gesloten
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