
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N  W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R 0 6 2 0 2 2

BELLE PEREZ
JEAN BOSCO SAFARI

ZUMBA FIESTAZ BERCHEM

PLUTO WAS A PLANET

FRUITHOF 
FEEST 

ZONDAG 26 JUNI
13 - 20 UUR

FRUITHOFLAAN

KINDERANIMATIE

Handelaarsvereniging HV Fruithof  
en District Berchem presenteren



3

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

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

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

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

N i e u wN i e u w

Calvin KleinCalvin Klein
Uurwerken en juwelenUurwerken en juwelen
in de winkel en online

2
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WWW.NIEUWBAD.BE

NIEUWE BADKAMER IN 10 DAGEN
10 JAAR GARANTIE WATERDICHTHEID & WERKEN

Paul Verheyen +32 486 34 97 56   ǀ   Mark Sels +32 475 91 57 40   ǀ   info@nieuwbad.be  
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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: 50.500 ex. -  JAARGANG 11

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 419.000 AARTSELAAR        E 480.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 645.000

BOOM E 274.000

AARTSELAAR  E 1.085 + E 65 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 395.000

Oever, op te frissen villa op 454m² met oprit 
en garage, apart toilet, living (44m²), keuken, 
wasplaats, veranda, ZUIDtuin, 4 slpk, ing 
badk, EPC: 356 kWh/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

Zwaluwenlaan, te huur: recent app (120m²) 
op de 1ste verdieping met lift, ondergrondse 
autostaanplaats en kelder, apart toilet, 
living (40m²), ing eetkeuken, wasplaats, ing 
badk, dressing/bureel, 2 slpk (14-12m²), 
ZUIDWESTterras (12m²), EPC: 137kWh/m²

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

Guido Gezellestraat, trendy gerenoveerde 
halfopen bebouwing op 378m² nabij A12, 
living (48m²) met open ing keuken, wasplaats, 
4 slpk, 2 ing badk, EPC: 184 kWh/m², VG/WG/
GMO/GVKR/GVV

REEDS 3 VAN DE 8 VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk

Beste lezer
Een typisch Belgische zomerdag. Een uurtje geleden viel de regen 
met bakken uit de lucht. Nu zorgt de warmte ervoor dat de lucht door 
al dat vocht zwoel en broeierig aanvoelt. Tuinen en akkers varen er 
wel bij en snakken naar meer.

Eigenlijk moet je nu elke dag optimaal genieten, ook als je (nog) geen 
vakantie hebt. Lekker buiten in je tuin, op je terras of in het park. 
Met vrienden, familie of alleen terwijl je een boek leest of gewoon je 
ogen wat rond laat dwalen en je brein volledig uitschakelt.

Het lijkt zo eenvoudig, maar eigenlijk is het niet gemakkelijk om echt 
helemaal niets te doen. Er gaat altijd wel iets door je hoofd en er staat 
altijd wel iets op de agenda. Toch kan je er veel deugd van hebben. 
Probeer het eens, dan merk je het vanzelf.

Fijne zomer!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 
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Door Ligo en 
vrijwilligerswerk 
sta ik sterker in 
mijn schoenen.  
— Evelyne, 35 jaar  

Ik wil beter leren 
werken met 

de computer: 
om een job 

te zoeken of 
afspraken te 

maken
— Mehdi, 31 jaar  

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Starten met computer, smartphone of tablet

 · Je kinderen helpen met huiswerk 

 · Beter leren lezen of rekenen

 · Omgaan met stress

Maak nu een afspraak voor een gesprek  

☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen 

Leren
Verbinden
Versterken

16 juni Currysoep Rundsbrochetten met bearnaisesaus,  
gebakken champignons, broccoli en  

natuuraardappelen

17 juni Minestronesoep Schartongfilet met choronstoemp van  
waterkers en gebakken ui

18 juni Andalusische 
groentesoep

 Luikse gehaktballen boterboontjes en  
gekookte aardappelen

19 juni Soep van de dag Parelhoen met dragonsausje,  
ratatouillegroenten en gratin

20 juni Wortel-paprika 
soep met  
balletjes

Boerenworst op de BBQ met Mexicaanse 
groenten en patatas bravas met tomatensausje

21 juni Groentenbouil-
lonsoep met 
vermicelli

Vol au vent met koekje, fris slaatje  
en peterselieaardappeltjes

22 juni Tomaten- 
roomsoep

Lentegebraad met jagersaus, schorseneren in 
béchamelsaus en gekookte aardappelen

23 juni Bloemkoolsoep Belgisch stoofvlees met bruin bier,  
tomatenslaatje en aardappelwedges

24 juni courgettesoep Vispannetje op Oostendse wijze met fijne 
groentjes en natuurpurree

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 2/06/2022   10:522/06/2022   10:52
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F I K  B L O G T

Focus

“Elk probleem is de verpakking van een oplossing.  
Focus op de inhoud, niet op de vorm.”

Fik Verbiest

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

Meer lezen? www.mensenzijnmedia.be/fik-blogt

De loep is een instrument waarmee we zaken kunnen uit-
vergroten. Alleen binnen de omtrek van de loep wordt alles 
groter, daarbuiten behoudt alles zijn ‘normale’ proportie. Hoe 
we de loep vasthouden, bepaalt waar onze focus ligt. Maar 
zijn onze zintuigen ook geen soort loep? Studies bewijzen dat 
onze hersenen massaal veel informatie opslaan, veel meer dan 
alleen datgene waarvan we ons bewust zijn. Ze staan voort-
durend in nauw contact met onze zintuigen en filteren 
wat belangrijk of relevant voor ons is. 

Van haardstede tot concentratie

Voor de oude Grieken was de ‘focus’ de haard-
stede of de plek in huis waar het vuur brandde. 
Wie dicht bij deze plek zat, was onschendbaar 
... Ook in het Latijn verwijst de term naar 
haard of brandpunt - de plaats waar alle aan-
dacht naartoe gaat. Zich ‘focussen’ betekent zich 
concentreren op een bepaald punt, op een taak of 
... op een oplossing. 

Focus als keuze

Een loep richt je op een object naar keuze. Je beweegt met je 
hand en wat zich achter de loep bevindt, wordt groter. Logisch 
dat de beweging van je arm bepaalt welk object of deel ervan 
wordt uitvergroot. Net zoals je arm fysieke bewegingen maakt 
die jij zelf aanstuurt, kun je ook leren om je mentale aandacht 
te sturen. In dat geval spreken we over onze ‘mindset’. 

Je focus voedt je mindset 

Je kent ze ongetwijfeld, mensen die voortdurend focussen 
op wat verkeerd gaat of zou kunnen gaan. Angst domineert 
hun leven en er is nauwelijks nog ruimte voor plezier of ont-
spanning. Alles moet beter, de wereld is een tranendal en de 
toekomst brengt alweer miserie ... Tijd om de aandacht te 

verleggen, want ze krijgen steeds weer gelijk en nestelen 
zich in een spiraal van negativiteit. 

Alles is z-waar

In het leven wisselen fijne met minder fijne 
momenten mekaar af en elk moment triggert 
emoties. Daarom is het belangrijk om onze 
focus nu en dan te verleggen en het gewicht 
van deze emoties te relativeren. Het leven is een 

tranendal. Er is te veel miserie in de wereld. Het 
leven is niet altijd eerlijk. Het leven kan hard zijn. 

Dat is allemaal waar. Wanneer de aandacht voortdu-
rend ligt op deze ‘zwaarheden’ dan heb je gelijk ... en wordt 

het leven zwaar. 

Wat je aandacht geeft, groeit ... focus daarom op wat mooi, 
goed en aangenaam is.
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03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

F I K  B L O G T

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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
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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 
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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen, 
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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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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LIER
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%



Slapen doe je liever onder zacht en 
comfortabel beddengoed. De ene wil een 
dekbed dat luxe uitstraalt. De ander wil mooi 
bedlinnen of een gemakkelijk te hanteren 
hoeslaken. Investeren in je beddengoed doet je 
lichaam goed, want het bepaalt 7 op 7 en elke 
nacht gemiddeld 8 uur jouw levenscomfort.

   

Een warm donsdeken is fi jn tijdens koudere 
nachten. Nu het warmer wordt wisselen we dit 
beter met een licht zomerdekbed. Katoen, zijde 
of kameelhaar zijn dan goede opties. 

Katoen is afkomstig van natuurlijke planten 
en biedt een uitstekende ventilatie en 
vochtregulatie. Bovendien voelt het materiaal 
comfortabel aan en is het anti-allergisch. Je 
kan katoen regelmatig wassen tot wel 95 °C. 

Zijde is anti-allergisch en van nature vocht- en 
warmteregulerend. Maar de stof neemt iets 
meer vocht op dan katoen en polyester. Zijde is 
ook anti-statisch, handig toch? 

Ooit al van kameelhaar gehoord? Nochtans 
is het zeer geschikt als zachte vulling voor 
dekbedden. Kamelen leven in droge gebieden. 
‘s Nachts trotseren de dieren erg koude 
temperaturen, op de middag vaak extreme 
hitte. Kameelhaar heeft een isolerende 
werking en voert transpiratievocht snel af. 
Kameelhaar geeft een lichte dekking bij warme 
zomerse nachten. In de winter is het ideaal 
als gecombineerd vierjaargetijden-dekbed. Een 
uitstekende keuze voor mensen die gevoelig 
zijn voor wisselende temperaturen. 

Slaap zacht      
Irene, slaapadviseur Bedtime Essen: “Doorheen 
de dag ben ik graag druk bezig. ‘s Avonds vind 
ik het heerlijk om in mijn bed neer te plo� en. 
Een zacht en fris dekbed brengt mijn lichaam 
weer in balans. Zo kan ik gerust op twee oren 
slapen!”

De do’s & don’ts van Irene
Als je van beddengoed wil veranderen ...
Do: ... kijk eens verder dan dons en polyester 
als vulling voor een dekbed. Er zijn nog zo veel 
mooie materialen.
Don’t: ... kies je dekbed niet te klein. Een breder 
dekbed geeft extra comfort. De juiste maat 
nemen van jouw materiaal is ook belangrijk. 

Zomerse dekbedden

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Percal katoen is gemaakt van 100% katoen, 
maar heeft in de productie een hoger aantal 
en fi jnere draden dan bij gewoon katoen. 
Vanaf 200 draden spreek je van percal katoen. 
Hoe hoger dit aantal, hoe mooier, soepeler en 
zachter de stof. 

Linnen is de trend in natuurlijke materialen 
van 2022. Deze luchtige stof is een stuk 
sterker én milieuvriendelijker dan katoen. 
Linnen is een ventilerende stof die koel 
aanvoelt in de zomer en warm in de winter 
waardoor je lichaam steeds op temperatuur 
blijft. Heerlijk knus en elegant.

Ook bamboe is een duurzaam en innovatief 
alternatief voor je beddengoed. Bamboe is 
van nature zeer zacht. De stof kan meer vocht 
absorberen dan katoen. De antibacteriële stof 
in bamboe laat je beddengoed ook ademen 
waardoor onaangename geurtjes wegblijven.Sleep&Dream Meilleur

Brinkhaus is al sinds 1847 producent van 
hoogwaardige dekbedden en kussens. De kwaliteit 
en traditie van Brinkhaus zijn zichtbaar in het 
ganse productieproces. Dons en andere natuurlijke 
materialen worden verwerkt tot de allerfi jnste 
dekbedden en zachte hoofdkussen. 

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: Brinkhaus

Brinkhaus Carat

“Begin goedgezind aan je 
dag na een nacht onder 

mooi beddengoed!”

Fris beddengoed

NOMO Home Linen



Slapen doe je liever onder zacht en 
comfortabel beddengoed. De ene wil een 
dekbed dat luxe uitstraalt. De ander wil mooi 
bedlinnen of een gemakkelijk te hanteren 
hoeslaken. Investeren in je beddengoed doet je 
lichaam goed, want het bepaalt 7 op 7 en elke 
nacht gemiddeld 8 uur jouw levenscomfort.

   

Een warm donsdeken is fi jn tijdens koudere 
nachten. Nu het warmer wordt wisselen we dit 
beter met een licht zomerdekbed. Katoen, zijde 
of kameelhaar zijn dan goede opties. 

Katoen is afkomstig van natuurlijke planten 
en biedt een uitstekende ventilatie en 
vochtregulatie. Bovendien voelt het materiaal 
comfortabel aan en is het anti-allergisch. Je 
kan katoen regelmatig wassen tot wel 95 °C. 

Zijde is anti-allergisch en van nature vocht- en 
warmteregulerend. Maar de stof neemt iets 
meer vocht op dan katoen en polyester. Zijde is 
ook anti-statisch, handig toch? 

Ooit al van kameelhaar gehoord? Nochtans 
is het zeer geschikt als zachte vulling voor 
dekbedden. Kamelen leven in droge gebieden. 
‘s Nachts trotseren de dieren erg koude 
temperaturen, op de middag vaak extreme 
hitte. Kameelhaar heeft een isolerende 
werking en voert transpiratievocht snel af. 
Kameelhaar geeft een lichte dekking bij warme 
zomerse nachten. In de winter is het ideaal 
als gecombineerd vierjaargetijden-dekbed. Een 
uitstekende keuze voor mensen die gevoelig 
zijn voor wisselende temperaturen. 

Slaap zacht      
Irene, slaapadviseur Bedtime Essen: “Doorheen 
de dag ben ik graag druk bezig. ‘s Avonds vind 
ik het heerlijk om in mijn bed neer te plo� en. 
Een zacht en fris dekbed brengt mijn lichaam 
weer in balans. Zo kan ik gerust op twee oren 
slapen!”

De do’s & don’ts van Irene
Als je van beddengoed wil veranderen ...
Do: ... kijk eens verder dan dons en polyester 
als vulling voor een dekbed. Er zijn nog zo veel 
mooie materialen.
Don’t: ... kies je dekbed niet te klein. Een breder 
dekbed geeft extra comfort. De juiste maat 
nemen van jouw materiaal is ook belangrijk. 

Zomerse dekbedden

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Percal katoen is gemaakt van 100% katoen, 
maar heeft in de productie een hoger aantal 
en fi jnere draden dan bij gewoon katoen. 
Vanaf 200 draden spreek je van percal katoen. 
Hoe hoger dit aantal, hoe mooier, soepeler en 
zachter de stof. 

Linnen is de trend in natuurlijke materialen 
van 2022. Deze luchtige stof is een stuk 
sterker én milieuvriendelijker dan katoen. 
Linnen is een ventilerende stof die koel 
aanvoelt in de zomer en warm in de winter 
waardoor je lichaam steeds op temperatuur 
blijft. Heerlijk knus en elegant.

Ook bamboe is een duurzaam en innovatief 
alternatief voor je beddengoed. Bamboe is 
van nature zeer zacht. De stof kan meer vocht 
absorberen dan katoen. De antibacteriële stof 
in bamboe laat je beddengoed ook ademen 
waardoor onaangename geurtjes wegblijven.Sleep&Dream Meilleur

Brinkhaus is al sinds 1847 producent van 
hoogwaardige dekbedden en kussens. De kwaliteit 
en traditie van Brinkhaus zijn zichtbaar in het 
ganse productieproces. Dons en andere natuurlijke 
materialen worden verwerkt tot de allerfi jnste 
dekbedden en zachte hoofdkussen. 

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: Brinkhaus

Brinkhaus Carat

“Begin goedgezind aan je 
dag na een nacht onder 

mooi beddengoed!”

Fris beddengoed

NOMO Home Linen
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De impact van de 
Oekraïnecrisis op  
onze woonlast 

We merken allemaal in onze portemon-
nee dat het leven duurder wordt. Door de  
coronapandemie en de Oekraïnecrisis stijgen 
de grondstofprijzen, en betalen we meer in de 
supermarkt en bij de benzinepomp. Maar ook 
onze woonlast neemt een steeds grotere hap 
uit het budget, al is de impact daarvan voor de 
ene duidelijker voelbaar dan voor de andere.

De woonlast is de kost die je betaalt voor energie en huur of krediet- 
aflossing. De Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) maakte onlangs 
een analyse van deze kosten. Daaruit bleek dat eigenaars van een 
nieuwbouwwoning de crisis het minste voelen, vanwege het lage 
energieverbruik van hun woning.

Gezinnen in een slecht geïsoleerde huurwoning daarentegen, wor-
den veel harder geraakt. Sommigen hebben de helft meer kosten 
dan vorig jaar. Bovendien kan de huur ook verhoogd worden door 
de indexering. Zo voelen huurders zowel de impact van de hogere 
energiefactuur als de stijgende huurprijzen.

Dit in tegenstelling tot degenen die een woning of appartement 
hebben aangekocht. De rentevoeten voor hypothecaire leningen 
liggen namelijk meestal vast. Echter de stijgende energieprijzen 
zijn ook bij deze groep voelbaar, want voor een bestaande woning 
beslaat de energiecomponent ongeveer een kwart van de woonlast. 
Het loont dus om een energetische renovatie uit te voeren. Volgens 
de VCB kan de aflossingslast hiervan zelfs volledig worden afbe-
taald met de besparing op de energiefactuur. Bovendien verhoogt 
de eigenaar hiermee ook nog eens de waarde van zijn woning en 
het wooncomfort.

Wil je zelf je woonlast verlagen? Bijvoorbeeld door te kopen in 
plaats van te huren? Of door te verhuizen naar een energiezuinigere 
woonst? Een vastgoedexpert zoals habicom kan je informeren over 
de mogelijkheden en advies geven.

Marlien & Naranjo
habicom

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

schilde

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

Meer informatie?  Neem contact op met habicom syndicus & rentmeester op 03 369 42 41.

Een hond van Vlaanderen
HOBOKEN – Op zondag 19 juni wordt de 150ste verjaardag 
gevierd van het boek ‘Een hond van Vlaanderen’, het verhaal van 
Nello en Patrasche dat zo sterk met Hoboken verbonden is. Dit 
wordt feestelijk gevierd door het district met een groot feest in 
park Gravenhof tussen 13 en 18 uur. Op het programma staan 
workshops, dansdemonstraties, Taiko, Seibukan, een fotospeur-
tocht, een lezing en een gloednieuwe theatervoorstelling over Nello 
en Patrasche. Een toegangsticket kost 3 euro, theatervoorstelling 
inbegrepen.     FM

Fruithof Feest
BERCHEM – De Handelsvereniging Fruithof (van de Fruithoflaan 
en omliggende straten) organiseert op zondag 26 juni van 13 tot 
19 uur bij de parkeerpocket en in de regio Delhaize en slagerij 
Finebek optredens van Belle Perez, Jean Bosco Safari en Pluto 
was a planet.      FM

Nieuwe speelplaats
WILRIJK – De Neerlandschool heeft een nieuwe speelplaats die er 
bijzonder aantrekkelijk uitziet. Het is een avontuurlijke, klimaat-
vriendelijke speelplaats geworden, omdat zowat 450 m2 onthard 
werd. Regenputten die aangesloten zijn op de daken vangen voort-
aan tot 40.000 liter water op voor hergebruik.                   FM

Gedenkplaat Herman De Coninck
BERCHEM – Op de Draakplaats/het Tramplein werd op 22 mei 
een gedenkplaat onthuld ter ere van dichter Herman De Coninck, 
die 25 jaar geleden op deze datum overleed in de Portugese hoofd-
stad Lissabon. Tijdens een congres over literatuur kreeg hij plots 
een hartstilstand. Hij woonde aan de Cogels-Osylei. De onthulling 
van de gedenkplaat gebeurde in aanwezigheid van zijn familie, 
dochter Laura en weduwe Kristien Hemmerechts.           FM

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

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

WWW.PROFSHOP.BE

Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILRIJK

PU-SCHUIMEN

LIJM- EN VOEGKITTEN

TEGELLIJMEN EN WATERDICHTINGSMORTELS

Jouw ervaren partner in afwerkingsmaterialen 
voor binnen en buiten.

Van gipsplaten, bezettingsmaterialen, isolatie, ventilatie 
tot tegellijmen, verven en decoratie! 
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Het belang van vitamine D
De definitie zegt dat ons lichaam zelf geen vitaminen kan aanmaken en dat we die via de voeding van buitenaf moeten inne-
men. Dat geldt niet voor vitamine D, in het jargon ‘calciferol’. Vitamine D maken we uitzonderlijk zelf aan onder invloed van  
uv-zonlicht op onze blote huid. Alle wetenschappelijke onderzoekingen wijzen uit dat we vitamine D in deze moderne tijd 

absoluut nodig hebben.

Een belangrijke functie van vitamine 
D is zorgen voor ons bot- en calcium-
metabolisme. Om te voorkomen dat we 
zwakke botten krijgen, moeten we het cal-
ciumgehalte in ons bloed op peil houden. 
Daarvoor zorgt vitamine D.

Bovendien speelt vitamine D een centrale 
rol in het immuunsysteem (= ons afweer-
systeem) wat bij besmettingen zoals Covid 
uiterst belangrijk is. Ook is er een verband 
met het goed functioneren van ons brein. 
Je kan quasi met zekerheid zeggen dat elke 
Belg na de winter een tekort aan vitamine 
D heeft. De zon staat te laag aan de hori-
zon en ons lichaam is bijna volledig bedekt 
met kleding. In de zomer zou je minstens 
dagelijks een kwartier tot een half uur 
moeten buitenkomen met ontbloot gezicht 
en ontblote armen, dan pas krijg je een 
vitamine D-aanmaak, voldoende voor één 
dag - ongeveer 25 microgram.

Bij een ernstig gebrek aan vitamine D kan 
rachitis ontstaan, een aandoening waarbij 

botten krom groeien en broos worden. Met 
voeding alleen kom je er niet, want vitami-
ne D-rijke voedingsmiddelen zijn beperkt. 
Je moet veel vette vis zoals wilde zalm en 
makreel consumeren en de goede, oude 
levertraan in ere herstellen. Plantaardige 
voeding bevat doorgaans geen vitamine 
D. Gelukkig bestaan er fruitsappen, melk, 
yoghurt, e.a. waaraan vitamine D is toe-
gevoegd.

Omdat we in de winter een tekort ontwik-
kelen, neem je beter al vanaf september 
vitamine D-supplementen. Die zitten 
meestal in ampullen van 25.000 eenhe-
den. Eentje per week is aan te bevelen. 
Vitamine D is volledig vrij in de apotheek 
verkrijgbaar en je apotheker beantwoordt 
al je vragen. Kinderen jonger dan een jaar 
hebben sowieso nood aan een supplement 
in de wintermaanden. Zelfs borstvoeding 
bevat in de winter doorgaans onvoldoen-
de vitamine D en zogende baby’s krijgen 
beter tien microgram vitamine D per dag 
erbij.

Kan je een overdosis vitaminen binnenkrij-
gen? In principe nooit van wateroplosbare 
vitaminen zoals vitamine C en vitamine 
B-complex, in uiterste gevallen wél van 
vetoplosbare vitaminen zoals vitamine D 
en vitamine E. Doordat je maar twintig 
procent van de nodige vitamine D uit je 
voeding haalt, is een nutritieve overdosis 
(‘hypervitaminose’) quasi onmogelijk. Wel 
kan het via supplementen. Bij dagelijkse 
inname van 3-4000 eenheden stijgt de 
calciumconcentratie in je lichaam, wat 
tot onherstelbare schade aan de nieren kan 
leiden. Ook gaat dan te veel calcium naar 
weefsels waar er helemaal geen calcium 
moet zijn, bijvoorbeeld het bindweefsel. 
Zulke kalkafzettingen (= ‘calcinose’) kun-
nen gevaarlijk zijn.

Kinderen en mensen die van jongs af aan 
een strikt veganistisch dieet volgen zonder 
bijkomende vitamines, waaronder zeker 
vitamine D en vitamine B12 behoren, 
kunnen kwalijke vitaminetekorten ont-
wikkelen. Symptomen zijn er nauwelijks. 
Alleen een bloedonderzoek kan antwoord 
geven. Persoonlijk ben ik voor een zo klein 
mogelijke consumptie van voedingssup-
plementen. De overwegend plantaardige 
bronnen waar vitaminen en andere nuttige 
stoffen inzitten tot zich nemen, is veel na-
tuurlijker en gezonder. Toch raad ik in het 
geval van vitamine D supplementen aan, 
zelfs in de zomer. Vitamine D is belangrijk 
en zelfs noodzakelijk voor ons botweefsel, 
ons immuunstelsel en de goede functione-
ring van onze hersenen.

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

• dr. apr. Paul Nijs
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OP ZOEK NAAR EEN VILLA OF EEN
WONING MET TUIN DEZE ZOMER?
Ontdek ons vol ledig aanbod in Aartselaar  en omstreken:

www.coprimmo.be      -      5  kantoren in de zuidrand van Antwerpen     -      03 449 49 77 

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

Stof, maak kennis met onze meest krachtige stofzuiger

Surf naar miele.be 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)

Bij ’t wegebbende getij
verrijzen dappere mannen
en paarden met 
wapperende manen.

Bij vloed ebben
de krachtige lijven,
de struise hengsten
golvend weg.

Van viriele heros
naar iele zeros.

Briesend van woede
verzwolgen door 
‘t wassende water
vergalopperen 
ze zich in
opspattende
ijdelheid. 

Men, 

Nina Beier, strand Nieuwpoort,  

golfbreker tegenover 

Lefebvrestraat

KUST & 
KUNST
door Frank Kloeck
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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

• Ideologie: idee op oorlogspad
Karlheinz Deschner

• De lente is in ‘t land - en nu maar hopen dat ze over de juiste 
papieren beschikt.
Dimitri Verbelen

• Lopen is nooit plezierig. Lopen is iets dat je doet wanneer je 
gevolgd wordt door een man met een mes.
Ardal O’Hanlon

• Zwijgen is de taal van de ziel.
Erwin Chargaff

• Zwakke argumenten moet je luid verkondigen.
Zarko Petan

• Alle stenen zijn gebroken stenen.
James Richardson

• Nullen vermenigvuldigen zich het snelste.
Zarko Petan

• Er zijn nog voldoende fouten die erop wachten om gemaakt te 
worden.
Hanns-Dietrich von Seydlitz

• Wie meester wil zijn over zijn leven, moet een leven lang leer-
ling blijven.
Werner Mitsch

• Ik ben net teruggekomen uit Boston, en dat is het enige goeie 
dat je kan doen als je daar ooit terecht zou gekomen zijn.
Fred Allen

• Zonder de duisternis zouden we de sterren niet kunnen zien.
Stephenie Meyer

• Hysterie is alleen mogelijk met een publiek.
Chuck Palahniuk

• Het ware geluk omvat het volledige benutten van je krachten 
en talenten.
Douglas Pagels

• Wees altijd op je hoede voor om het even welk nuttig toestel dat 
minder weegt dan zijn instructieboekje.
Terry Pratchett

Horizontaal 
1 veedrijver 5 preekstoel 10 snel 11 toverheks

12 snack 15 onderwijzer 17 eikenschors 18 in bepaalde
mate 19 verfrissing 20 vogeleigenschap 21 deel v.e. vis

23 fototoestel 25 aantekenboek 27 Europese rivier
28 veerkracht 29 hoeveelheid 32 toneelspeler 34 Bijbelse
priester 35 broeibak 36 krachtig verzoek 38 innig samen

39 gravin van Holland 41 specie 43 schavuit 45 glorie
46 aanwijzend vnw. 47 alles 48 paardrijschool

Verticaal
1 luchtig gebak 2 haatgevoel 3 bajes

4 keukengerei 6 ellendig 7 kerker 8 kinderdoek 9 Engelse
titel 13 herstel 14 ambtskleed 15 magma 16 geologie
20 voorjaar 22 bontsoort 24 delfplaats 26 ontkenning

30 deel v.e. geschrift 31 strook textiel 32 putemmer
33 land in Noord-Amerika 36 heus 37 vuil stukje 39 deel

v.e. toneelstuk 40 behoeftig mens 42 tijdperk 44 vaas

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48
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De oplossing vind je op mensen 
www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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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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p o r t r e t

 ... van een terras  
rustende tegen erfgoed  

en uitkijkende op de natuur
Forten zijn belangrijk historisch militair erfgoed en spelen in de huidige tijd ook een recreatieve rol. Elk fort heeft, behalve dat je er kunt 
wandelen, vaak nog wat anders te bieden. Soms is er indoorsportinfrastructuur, kun je er fietsen, is er een schietclub of een jeugdvereniging 

gevestigd of vind je er een speeltuin.

Mijn man en ik hebben al heel wat wandelin-
gen gemaakt rond de vele forten, dicht bij huis 
of wat verder af. Telkens is het volop genieten 
van de prachtige natuur en vooral van de dieren 
in en om de fortvijvers.

Uiteraard vind je ons het vaakste in het bui-
tenfort van Fort 8 in Hoboken, één van de best 
bewaarde Brialmontforten. We maken daar de 
wandeling rond het fort, vaak gecombineerd 
met een wandeling door het park Sorghvliedt, 
twee groene zones die zorgen voor gezonde 
lucht.

En als het dan mooi weer is, willen we natuur-
lijk een terrasje doen. Want na het stappen 
rechtstreeks naar huis gaan - zoals we nood-
gedwongen wel moesten doen in de coronatijd 
- is niets voor ons. Nee, de fysieke inspanning 
moet beloond worden met een drankje en dat 
moet liefst buiten genuttigd worden. 
Aan het terras worden nog wat eisen gesteld: 
het moet gezellig gelegen zijn, er moeten ge-
makkelijke stoelen staan, de bediening moet 
goed zijn en ... als het even kan, moet de natuur 
dichtbij zijn.

Waar vind je dat?

Soms vind je zo een terras bijna achter de hoek 
van je woonst en heb je het nog niet eens op-
gemerkt.

Zo vertelde mijn zus vaak over haar favoriete 
terras bij de kantine van de Hobokense Sport-
vissers en spoorde ze ons aan om daar ook 
eens naartoe te gaan. Maar wij hadden onze 
eigen plekjes. 

lees verder op blz. 18
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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

Sint-Bavostraat 59, 2610 Wilrijk - sweetnsalty.by.us@gmail.com

❀ Verse broodjes  ❀ Salades  ❀ Croques  ❀ Boereboterhammen  

     ❀ Smoothies  ❀ Speciale koffi  es  ❀ Pancakes  ❀ Desserts 

Ontbijten in s� jl �  een heerlijke lunch? 

Scan de code en  bekijk onze menu

 Bel en Reserveer uw tafel op 0492 40 40 53

sweetnsaltybyus sweet_n_salty_by_us

❀ Verse broodjes  

     ❀

Ontbijten in s� jl �  een heerlijke lunch? 



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

Beste lezer, 

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

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

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

En bovendien, een terras behorende bij een 
club leek niet echt iets voor ons, dus trokken 
we er niet direct naartoe. We wisten het ook 
niet precies liggen, hoewel later bleek dat we 
er al regelmatig in de buurt waren geweest.

Maar ... er kwam verandering in toen we, op 
een heel warme dag, tijdens een wandeling 
rond Fort 8 eens afweken van onze gebruike-
lijke weg. We kwamen op een plaats waar de 
kriskras geplaatste stoelen en tafels, overscha-
duwd door de bomen langs een vijver aan de 
ene kant en leunende tegen het fort aan de 
andere kant, ons als het ware aanriepen om er 
plaats te nemen. Dat deden we dan ook en na 
eens rondgekeken te hebben, waren we allebei 
gewonnen voor dit terras te midden van de 
natuur en grenzende aan het fort. We namen 
plaats in de schaduw naast de vijver en genoten 
van het mooie uitzicht. We zaten een tijdje 
te wachten om een drankje te bestellen, toen 
we merkten dat iedereen zichzelf bediende. Ik 
stapte dan ook maar naar binnen en wachtte 
mijn beurt af bij de toog. 

Ondertussen maakte ik kennis met de bin-
nenzijde van het gebouw en was ik onder de 
indruk van de inrichting van wat de artille-
rie-ingang van het fort bleek te zijn. Toen het 
mijn beurt was om te bestellen vroeg de man 
achter de toog me of ik een lidmaatschaps-
kaart bezat. ‘Een ledenkaart waarvan?’, vroeg 
ik. ‘Wel, van de vissersclub natuurlijk!’ ‘Dit kan 
niet waar zijn’, dacht ik,’ zijn we nu toch bij de 
vissersclub terechtgekomen?’ Blijkbaar had ik 
dit aan de poort kunnen lezen, maar daarop 
had ik niet gelet. Ik had geen ledenkaart, maar 
heb er met veel plezier voor mijn echtgenoot 
en mij een gekocht, want ik wist toen al dat 
we daar nog regelmatig zouden terugkeren. 

Teruggekomen bij ons tafeltje vertelde ik mijn 
echtgenoot wat ik ontdekt had. Ik heb  meteen 
een fotootje genomen en naar mijn zus ge-
stuurd met daarbij de vermelding dat het voor 
ons een ware ontdekking was. Zij antwoordde 
snel met: ‘Tja, ik heb je dat zo vaak gezegd!’ 
En gelijk had ze. Ondertussen is het voor ons 
een vaste bestemming geworden, zeker als het 
heel warm is. Door de bomen en de nabijheid 
van de vijver lijkt het daar altijd koeler. We 
hebben ook al heel wat vrienden en kennissen 
meegetroond naar dit paradijsje en iedereen 
vindt het er geweldig. En zijn we er alleen, 
dan beginnen we een gesprekje met andere 
terraszitters, of genieten we gewoon van de rust 
en de natuur. Eén keer kwam de natuur zelfs 
heel dichtbij toen een vossenmoeder met haar 
kleintjes zich in de nabijheid van het terras liet 
opmerken. Heerlijk toch!

Op een mooie zomerse dag, na een wandeling 
door het Sorghvliedtpark of rond Fort 8, moet 
je er zeker eens naartoe gaan. Het zal je er 
beslist bevallen. En dan heb ik het niet alleen 
over de ligging, ook de drankprijzen spreken 
je vast en zeker aan.

Je vindt de kantine van de Hobokense Sport-
vissers net voorbij de inrijlaan van Fort 8 , 
Hoofdfrontweg 1.

• Tekst en foto’s © Annie PoelmansFort 8 is ‘s nachts mooi verlicht.

1918
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

Deze vakmensen en andere lokale ondernemers 
vind je voortaan terug op 

dezuidrandgids.bedezuidrandgids.be

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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Boonen 
klaar voor 
de toekomst!

“Wat je aandacht geeft, groeit!” 
Boonen is al meer dan 40 jaar lang gepassioneerd 
bezig met kwalitatieve indoor & outdooroplossingen. 
Voor al jouw vragen rond outdoor living, raamdecoratie 
en zonwering ben je aan het juiste adres. We zijn niet 
enkel een ervaren specialist met kennis van zaken, we 
zijn vooral een partner die jou ondersteunt, raad geeft 
en ontzorgt vanaf de start van jouw zoektocht tot de 
installatie en naservice.

In 1990 openen Luc en zijn echtgenote Inge hun eerste toonzaal 
en organiseren zij enkele geslaagde opendeurdagen. Kort daarna 
focust Luc Boonen zich uitsluitend op buiten- en binnenzonwering, 
een specialisatie die zijn bedrijf vandaag als geen ander onder de 
knie heeft.

De vakkennis, passie en persoonlijke aanpak van Boonen doen het 
bedrijf groeien en samen met Inge en een gemotiveerd team trou-
we en vakbekwame medewerkers schrijft hij een succesverhaal.

Dé referentieshowroom in Kontich

Na 15 jaar hard werken in Berchem verhuizen Luc en Inge hun 
bedrijf naar de Mechelsesteenweg op de grens van Mortsel en 
Edegem, waar ze in hun nieuwe toonzaal nog meer de nadruk leg-
gen op zonwering in al zijn aspecten. Enkele jaren later komt daar 
het outdoor living-verhaal bij. In 2016 versterkt schoonbroer Gert 
het team met zijn commerciële kwaliteiten. Twee jaar later beslist 
ook zoon Jeroen om mee te bouwen aan het levenswerk van zijn 
ouders en maakt Boonen zich helemaal klaar voor de toekomst. 
Het is hoog tijd voor een volgend hoofdstuk ...

Twee jaar lang werken zij intensief aan de bouw van hun nieuwe 
showroom met belevingstuin. Ze openen de gloednieuwe locatie 
voor hun klanten in april 2022 - volkomen terecht met grote 
fierheid.

Vandaag kan je aan de Koningin Astridlaan 6 in Kontich kennisma-
ken met het resultaat van de jarenlange combinatie van vakkennis, 
gedrevenheid, passie en focus op kwaliteit en service van het 
Boonen-team. Met 1500 m² is de nieuwe showroom van Boonen 
meteen de grootste van de provincie Antwerpen. Rondom het 
prachtige gebouw kan je in een belevingstuin van bijna 1000 m² 
kennismaken met 7 volledig uitgeruste buiten- 

kameropstellingen. Naast 3000 verschillende gordijnstoffen en  
250 m² showroom met raamdecoratie vind je in en rond de  
nieuwe toonzaal alles wat het leven buiten én binnen aangenaam 
en comfortabel maakt. Dat het volledige outdoor living-concept 
van Boonen uniek is in de regio staat als een paal boven water.

Outdoor living: diep vanbinnen zijn we allemaal  
buitenmensen
Boonen speelt bewust en creatief in op het volledige outdoor 
living-concept. Met Renson als partner levert het bedrijf uitsluitend 
topkwaliteit op maat. Met de outdoor living-producten krijgt de 
klant de mogelijkheid buiten extra leefruimte te creëren om zo het 
hele jaar door van huis en tuin te kunnen genieten. Een terras-
overkapping zorgt 4 seizoenen lang voor sfeer en comfort.  
Boonen gaat vastberaden voor de totaalervaring. Naast terras-
overkappingen biedt het bedrijf daarom voortaan ook outdoor- 
accessoires aan. Breid je eigen leefwereld uit door je tuin- en 
terrasoverkapping te voorzien van een Ofyr, een Dome design  
heater, of buitenmeubelen van Meubili. Boonen garandeert de 
beste kwaliteit en combineert stijl moeiteloos met een zalig  
comfort.

Wie de smaak van het buitenleven helemaal te pakken heeft, raad 
ik zeker aan om langs te gaan. De inspiratietuin zorgt ervoor dat 
iedere klant zich thuis voelt en het product niet alleen kan zien, 
maar ook ten volle kan ervaren.

Boonen zorgt ervoor dat je huis en tuin niet langer van elkaar 
gescheiden zijn. Ze maken het mogelijk je leefruimte uit te breiden. 
“Iedereen heeft recht op zoveel mogelijk warmte, gezelligheid en 
comfort. We laten in onze nieuwe toonzaal graag zien hoe en met 
welke producten we hiertoe kunnen bijdragen”, zegt zaakvoerder 
Luc vastberaden.

Zonwering met passie en kennis
Naast het volledige outdoor living-concept doet Boonen nog 
steeds waar het bedrijf van bij de start de beste in is:  
zonwering-oplossingen aanbieden. Houd de zon en warmte vanaf 
nu buiten in stijl. Boonen garandeert met 100% maatwerk comfor-
tabele temperaturen en aangenaam daglicht - het hele jaar door.

In de nieuwe showroom krijgt je de kans om alle zonwering- 
producten life te zien; gaande van screens tot zonnetenten en 
rolluiken. Het design van de oplossingen is bij Boonen welover-
wogen en koppelt altijd het functionele aan het esthetische. 

Zo ben je bij Boonen altijd zeker van een perfecte afwerking, die 
helemaal aansluit bij de stijl van jouw woning of kantoor.

De finishing touch voor iedere woning

Naast zonwering schrijft het bedrijf in de volledig vernieuwde 
showroom in Kontich ook ijverig verder aan het interieurverhaal 
van de klant. Zo kan je bij Boonen terecht voor een even unieke 
als brede waaier raamdecoratie: jaloezieën, vouwgordijnen, over-
gordijnen … 

Ontdek het allemaal in de nieuwe toonzaal van Boonen. 

Margot, hun specialist die zich specifiek bezighoudt met het 
volledige interieur-verhaal, onthaalt alle klanten met een enorm 
enthousiasme en helpt hen graag verder.

Boonen kijkt met vertrouwen naar de toekomst

Boonen kijkt de toekomst met veel vertrouwen tegemoet.  
De geestdrift van Jeroen om te blijven innoveren én het sterke 
team gemotiveerde en vakbekwame medewerkers waarop ze 
kunnen terugvallen, verantwoorden dit gedurfde initiatief.

“Met de nieuwe toonzaal kunnen we de klanten niet alleen 
tonen, maar ook laten voelen wat de mogelijkheden zijn om hun 
leefwereld te optimaliseren”, zegt Jeroen. “We willen hen graag 
begeleiden in een richting waarbij ze nog meer kunnen genieten 
van hun thuis.”

Het is die klantgerichte gedrevenheid die ingebakken zit in het 
DNA van het familiebedrijf, die ervoor zal zorgen dat ook deze 
mijlpaal in de geschiedenis van Boonen een succes wordt.  
Ondertussen is iedereen meer dan welkom in de prachtige, nieu-
we toonzaal van Boonen.

Ga zeker een kijkje nemen en ontdek wat mogelijk is, want één 
ding is zeker: het is meer dan de moeite.

Boonen - Koningin Astridlaan 6 - 2550 Kontich

De nieuwe toonzaal van Boonen te Kontich

Het deskundige en klantgerichte team van Boonen
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Waar vind je elke dag de moed 

en de kracht om door te zetten?

Om het leven te leven ondanks storm, 

hagel en ontij.

Ondanks tegenslagen en verdriet.

Hoe ga jij verder wanneer verdergaan 

onmogelijk is?

Veerkracht is het toverwoord.

Veerkracht is de positieve energie 

die je opslaat als het goed gaat.

Je verzamelt warmte en stopt de extraatjes 

in je kistje van geluk, diep in jezelf.

Elke glimlach telt.

En op een donkere dag, als je op het punt 

van kapseizen staat, zonder land in zicht, 

dan brengt jouw veerkracht je naar de overkant.

Juni 2022

Bond zonder Naam

Wist je dat …

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

Bollekesfeest
ANTWERPEN – Het jaarlijkse Bollekesfeest dat het stadsbestuur 
de bevolking aanbiedt met voor iedereen een gratis Bolleke, zal dit 
jaar plaatshebben op 22, 23 en 24 juli. Dit gratis stadsfestival met de 
klassieke streekproductenmarkt vindt plaats op de Groenplaats. Om te 
dansen moet je op het hoofdpodium zijn op de Grote Markt. Extra dit 
jaar: het Bollekesfeest valt dit jaar samen met Tall Ships Races, de im-
posante botenparade die Antwerpen voor de zevende keer aandoet. FM

Zwembad Sorghvliedt gesloten
HOBOKEN – Het zwembad Sorghvliedt zal gesloten blijven tot 
september door problemen aan het plafond. Het volledige plafond 
moet vernieuwd worden. Van de sluiting wordt ook geprofiteerd om 
verlichting in het (nieuwe) plafond te integreren. Tot de herope-
ning in september kunnen zwemmers terecht in de andere stedelijke  
zwembaden.  FM

Oost West Thuis Best
ANTWERPEN – Regisseur en schrijver Jeroen Maes weet er alles over: 
dilemma’s zorgen voor de heerlijkste misverstanden in een komedie. 
Zo gaat ‘Oost West Thuis Best’ over het dilemma tussen een veilige 
wandelvakantie bij de Molse Meren en een zonnekloppersvakantie in 
Calpe. Het is een ontspannende komedie geworden, vertolkt door Danni 
Heylen, Carry Goossens, Lynn Van den Broeck, Bart Van Avermaet en 
Ann De Winne. De voorstellingen hebben plaats in de Rode Zaal van het 
Fakkeltheater vanaf vrijdag 1 juli.                                                                     FM

Info en tickets: www.fakkeltheater.be of 070 246 036

Jazz Middelheim
ANTWERPEN – In Park Den Brandt wordt van 12 tot 15 augustus op-
nieuw Jazz Middelheim georganiseerd. Op het programma vaste waarden 
uit de huidige jazzwereld en ook Iggy Pop, die zijn repertoire aanpast aan 
het thema. Ander internationaal moois krijgen we van Thurston Moore 
Group, Fred Hersch Trio en Kurt Rosenwinkel. Van eigen bodem staan 
Jef Neve, Aka Moon en Bert Joris op het programma.          FM
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

a l l e r l e i Alle vloer-, wand-, badkamer- 
en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

• 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)

• Te koop: eikenhouten buffet piano, merk Gunther, mooi geluid + mooie 
staat, prijs overeen te komen, 03 830 30 57 bellen na 15u.

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

• Poolse mannen doen renovatiewerken, bezetting, Gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig, gratis prijsofferte, refe-
renties, tel. 0496 63 79 78.                                                            (6-8)

TE KOOP

uniek & exclusief

BRONZEN BEELD 60 CM

op travertin sokkel 90 cm

van kunstenaar

Etienne LECOMPTE
Doe een bod via

osfl amengos@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• LUCHTHAVENVERVOER, Nieuw vanuit Mortsel, Hollandse Tuin/Hove/ 
Edegem en omgeving. Prijs vanaf 75 euro. Tel 0475 47 61 42.       (6-11)

• Te koop: oude munten - jaardata tussen 60 en 130 jaar terug - binnen- en 
buitenland, tel. 03 455 43 02 - 0497 12 13 46.

D E  E E R S T V O L G E N D E  D E  P A S S A N T  V E R S C H I J N T  M I D D E N  J U L I  2 0 2 2

€ 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 29 juni 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 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!

Lees DE PASSANT, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor 
het wordt verdeeld: WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE
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p e r s o n e e l

Het kassasysteem met meer dan 
200.000                per dag.200.000                per dag.200.000                per dag.200.000                per dag.200.000                per dag.200.000                per dag.

Naast de verkoop van ECR touch kasregisters in de 
Horeca, is K-Rent met K-Rent met K-Rent Brestonica een belangrijke speler 
in kassasystemen voor personeelsrestaurants in klinieken, 
industrie en bij de overheid. Wij leveren complete 
oplossingen met eigen software en koppelen met reeds 
aanwezige softwarepaketten (HR, F&B, boekhouding…)

VACATURE 

(ASSISTENT)
SUPPORT MEDEWERKER
KASSASYSTEMEN
Profiel
• Kennis van ICT en interesse om bij te leren.
• Kennis van webdesign.Kennis van webdesign.
• Goede algemene kennis van Microsoft gebaseerde 

oplossingen.
• Rijbewijs B en vlotte spreker in Nederlands en Frans.
• Stress staat in je woordeboek voor -bestendig.

Jobomschrijving
• Je installeert en ondersteunt ECR touch en Brestonica.
• Je analyseert, test, documenteert en geeft training. Dit 

alles via helpdesk en ter plaatse.
• Je brengt de klant op de hoogte van nieuwe 

technologieën en oplossingen.

Wij bieden
• Een afwisselende job met veel contact met klanten en 

partners.
• Je krijgt een degelijke opleiding, en hoge 

zelfstandigheid in de uitvoering van uw job.
• Een goed salaris met een aantal extra legale voordelen, 

waaronder maaltijdcheques en een   
bedrijfswagen.

Interesse? 
Neem contact met Walter op 03 366 05 05 
of mail walter@fujitron.be

www.brestonica.be

VLOERVERWARMING & VERWARMINGSSYSTEMEN

www.thermoduct.be
Heirbaan 47G I 2640 Mortsel I 03 231 48 24 I info@thermoduct.be

ZOEKT: FINANCIEEL ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

Een financieel medewerker is een administratief sterk persoon met oog 
voor detail en discretie. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle financiële 
taken binnen de volledige organisatie. Dit start bij algemene financiële 
taken zoals inboeken van facturen, debiteurenbeheer, voorbereiding 
van de Btw-aangifte en voorbereiding van de betalingen, maar kan 
verdergaan naar het maken van financiële analyses en hier adviezen 
rond opstellen en het opstellen en aanvragen van subsidiedossiers. Een 
ideale financieel verantwoordelijke is dus zeker ordelijk en stipt, maar 
ook proactief, flexibel en klantvriendelijk. 

Verantwoordelijkheden • Algemene boekhoudkundige taken:
	 	 	  Debiteurenbeheer
	 	 	  BTW-aangifte voorbereiden
	 	 	  Inboeken facturen
 • Subsidiedossiers behandelen
 • Financiële analyses en adviezen

Competenties • Ordelijk en stipt zijn.
 • Een teamplayer zijn.
 • Klantvriendelijk zijn.
 • Kennis van MS Office pakket. 
  Kennis van Exact is een meerwaarde.
 • Vloeiend zijn in Nederlands. 
  Kennis van Engels en Frans is een meerwaarde.

Ons voorstel • Werken in een leuke KMO in een groeiende markt.
 • Uitdagende en zeer afwisselende job.
 • Verantwoordelijkheden vanaf de eerste dag.
 • Een aantrekkelijk verloningspakket.

THERMODUCT is een Belgische KMO gespecialiseerd in vloerver- 
warming, wandverwarming, klimaatplafonds, opritverwarming en 
betonkernactivering met meer dan 50 jaar ervaring. Hierin leveren wij 
een totaalpakket voor deze oplossingen aan onze klanten. Dit begint 
bij het ontwerpen van de vloerverwarming, naar het uittekenen van 
verlegplannen, het leveren en plaatsen van vloerverwarming tot het 
bieden van 10 jaar garantie op onze systemen. Bij elke stap in dit 
proces, zetten wij steeds de klant centraal. Dit heeft van Thermoduct 
een gevestigde waarde binnen de vloerverwarmingsmarkt gemaakt. 
Sinds kort maakt Thermoduct deel uit van de Magnum Heating Group. 
Dit geeft ons extra slagkracht om uit te groeien tot DE referentie voor 
vloerverwarming in België.

p e r s o n e e l
Vind jij gezondheid belangrijk? Zoek je een kans om wat bij te verdienen? 

Info Klaartje van Baarle 0475 90 46 07

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

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !

ER IS MEER DAN ÉÉN WEG
Bond zonder Naam
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N a @ p e n

1
8
9

• Marc van Riel

“Social media: tweerichtingsverkeer in een wereld van eenrichtingsverkeer” 

(W. W. Robben)

Sociaal

Gek dat bij de term “sociale media” telkens het schilderij “De 
schreeuw” van Edvard Munch op mijn netvlies verschijnt. 
Nu had de Noorse kunstenaar in 1893 heel zeker andere 
bedoelingen met de afbeelding. Ik zie er echter een hulpeloze, 
eenzame, schreeuwende mens in die hoopt dat hij gehoord 
wordt. Hij verspreidt klank, maar de sombere figuren op 
de achtergrond hebben niet echt interesse. Bovendien is de 
schreeuwer geposteerd op een veelkleurige baan, waarin ik 
een digitale snelweg herken. Voor mij is hij hopeloos op zoek 
naar communicatie in een zuurstofarm landschap dat barst 
van de verlatenheid. Zo bekijk ik die verslaafde, nieuwsgierige 
medemensen die met het wapen van hun smartphone het 
isolement willen verdrijven en dankzij de illusie van de sociale 
media contacten opbouwen.

Een schermtijd van zowat acht uur per dag, zoveel als we 
slapen, zoveel als we normaal werken, is ongezond. Hij wordt 
zeker niet alleen besteed aan zakelijke mails of berichten op 
hln.be, maar aan WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, 
YouTube, Snapchat, Twitter … Die platformen creëren na-
melijk de idee van ‘online’ te zijn, ‘alive and kicking’. Je hoeft 
de deur niet meer uit om je te manifesteren. Je hebt het gevoel 
dat je ‘beluisterd’ wordt, meer bepaald: ‘gelezen’. In het beste 
geval denk je dat je behoort tot een groep. Je hunkert naar 
‘volgers’ en je bent ook geneigd zoveel mogelijk anderen te 
‘volgen’ en te ‘liken’. Je kan er alles kwijt. Van “onze baby heeft 
buikkrampen”, over “mijn vuilnisbak is gestolen”, tot “ik heb 
een recept van Pascale Naessens uitgeprobeerd” en “jammer 
dat Biden zo oud is”. De volgers reageren -hoera- op de meest 
stompzinnige posts, met een view, een duim, een hartje, een 
appreciatie, een afkeuring of een nietszeggend cliché. Je schiet 
er niet zoveel mee op, maar je wordt blijkbaar ‘gehoord’.

De sociale media worden ook gevuld met reclame, met stand-
punten van influencers -het raarste beroep op aarde- en met 
fake news. Als ik, niet alleen op 1 april, op Facebook meld 
dat de Waaslandtunnel overstroomd is, zal meteen een horde 
volgers zich zorgen maken. Het internet wordt overwoekerd 
door verleiding en bedrog en uiteindelijk is het geen makkie 
de leugens te identificeren. 
Geen overbodig detail in een mondiale samenleving waar 
twee miljard Facebookabonnees elkaar bestoken met be-
richten, geformuleerd in een schabouwelijke taal. Verder is 
de tijd aangebroken dat een vernuftige digitale technologie 
het onderscheid ongedaan maakt tussen de echte Zelenski 
of Tom Cruz en de valse versies. In dat landschap leven 
wij. Met nakomelingen om ons heen, voortgesproten uit 
Tinderrelaties tussen een ma en een pa die elkaar swipend 
gevonden hebben.

De ‘schreeuwende mens’ begrijp ik enigszins. Hij is in deze 
door communicatie overweldigde samenleving op zoek naar 
contacten en vindt ze, virtueel. Ook de zeer-kleine-man-in-
de-straat krijgt een stem. Of dat perspectief nu verrijkt, valt 
te betwijfelen. Zelf verkies ik te zwijgen en na te denken 
in plaats van het eruit te flappen en misschien het deksel 
op de neus te krijgen. Ik voel de behoefte niet te vernemen 
wat iedereen over alles en iedereen denkt. Bovendien zou ik 
mezelf onomkeerbaar prijsgeven aan de openbaarheid, in 
volstrekt overbodige discussies. 
Neen, ik wil me liefst niet op het sociale marktplein begeven, 
waar straatgevechten en executies plaatshebben. Dus blijf ik 
toekijken vanaf de tribune, hoe iedereen ‘sociaal’, verslaafd 
en bedwelmd zijn schermpje fixeert.
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Chinese tomatensoep 
Boomstammetjes met 

schorseneren in witte saus 
met patatjes

Koek

Preisoep 
Vol au vent 

met gebakken patatjes 
Soesjes

Aardappelsoep 
Kalkoen met champignon-

saus, lentegroentjes en 
patatjes 

Fruit

Groentensoep 
Schnitsel 

Broccoli in kaassaus 
met patatjes 
Fruityoghurt

Champignonsoep 
Visfi let met 
prei puree 

Boulle de Berlin

Soep
Kip met appelmoes

 en gebakken patatjes 
Dessert

Slaatje kop
Chinese tomatensoep 

Koolvishaasje met preipuree 
Koek

Preisoep 
Varkenshaasje met snijboontjes 

en gratin patatjes 
Soesjes

Groentensoep 
Ossetong 

in madeirasaus met patatjes 
Fruityoghurt

Slaatje gerookte ham 
Champignonsoep 
Kalkoengyros met 

groentenrijst
Boulle de Berlin

Lasagne 
Of spaghetti

Koude schotel kip

Chinese tomatensoep 
Boomstammetjes met 

schorseneren in witte saus 
met patatjes

Fruit

Preisoep 
Vol au vent 

met gebakken patatjes 
Suikervrij gebak

Groentensoep 
Schnitsel 

Broccoli in kaassaus 
met patatjes 

Magere yoghurt

Champignonsoep 
Visfi let met 
prei puree 

Suikervrij gebak

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

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

Kip coctail 
Aardappelsoep 

Vispannetje met puree 
Fruit

Aardappelsoep 
Kalkoen met champignon-

saus, lentegroentjes en 
patatjes 

Fruit

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

DAGEL IJKS WARME EN KOUDE 
MAALT IJDEN AAN HU IS  GELEVERD

IN  GROOT ANTWERPEN EN OMGEV ING

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

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

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

chefmenu  € 115 i.p.v. € 120

P. van den Eedenstraat   2660 Hoboken (Antwerpen)

MAANDAG
20.06

DINSDAG
21.06

WOENSDAG
22.06

donderdag
23.06

vrijdag
24.06

weekend
25-26.06

W E E K M E N U

WinDistributie bv
eerlijk verdeeld!

BEN J IJ EEN MAKELAAR 
IN HET ANTWERPSE ...

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

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

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

• Interessante tarieven 
• Verdeling in specifieke regio’s en 

wijken op maat
• Correcte opvolging
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

D E  P A S S A N T

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

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden
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Volgende maand is het alweer juli, het jaar alweer 
halverwege. De tweede helft van juli is doorgaans 

de warmste periode van het jaar.

Heb jij nog plannen voor de zomer? 
Heb je nog leuke tips in de regio die je wilt 

delen? Een mooie wandeling of een bijzondere 
fietstocht? Een park of museum dat je de moeite 

waard vindt? 

We horen het graag! Stuur een mail naar 
redactie@mensenzijnmedia.be. 

De beste tips publiceren we op onze website.
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15,50



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

Kom langs tijdens de belevingsdagen en profiteer van uitzonderlijke acties 
in de winkel. Verschillende demonstraties met o.a. Stone Art, verftechniek 
met betonlook. Ga zelf aan de slag en test de dekkracht van onze verven.

BELEVINGS- 
DAGEN

30 JUNI - 2 JULI
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