
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

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

17u30
Ed Kooyman

Geboortefeest
reuzin Moe Lies
zondag 10 juli 2022

vanaf 14u00
in de tuin van het gemeentehuis van Hove

14u00
Geboorte Moe Lies

Lancering erfgoedwandeling

15u00
Theater Propop met ‘HeeMan!’ 

voor kinderen vanaf 6 jaar

16u00
Johan Van Mechelen

21u30
DJ Papa Mojito20u00

Singalong met
Jan De Smet

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA

zaterdag 27 augustus 14u00

Reuzenstoet
ZomerEnd Feesten www.hove.be/750-jaar-hove
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

W o r d  U i t g e r u s t  w a k k e r  m e t  d e  B e d d e n  v a n  D o d o o
 

STATIELEI 85   2640 MORTSEL INFO@DODOO.BE
03/237 99 82

180X200 INCL. LUXE 7ZONE 550
POCKETVEER/ HR MATRAS

180X200 INCL. DECO 7ZONE
POCKETVEER + TOPPER

160X200 INCL. DECO 7ZONE
POCKETVEER + TOPPER

V.a. € 1.599
V.a. € 1.499

V.a. € 1.699

WWW.DODOO.BE
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VELODI Lier en VELODI Kontich zoeken:VELODI Lier en VELODI Kontich zoeken:

Ervaring in de fietssector? Ervaring in de fietssector? 
Handig en oplossingsgericht?Handig en oplossingsgericht?

Bel, whatsapp: 
Bel, whatsapp: 0479 18 51 21

0479 18 51 21of mail: of mail: david@velodi.be
david@velodi.be

ERVAREN ERVAREN 
FIETSTECHNIEKERFIETSTECHNIEKER

3

T 03-281 08 08   |   www.sorenco.be

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Wij vinden reeds 45 jaar 
de koper voor uw eigendom!

MORTSEL - Kleinschalig project met 
kwalitatieve 2 of 3 slpk app. vanaf 80m² 
tot 146m², elk voorzien van een ruim 
terras. Kwalitatieve afwerking en hoge 
plafonds. Parking mogelijk. Kelder incl. 
Prijs vanaf €329.000 excl. kosten voor 
volledig afgewerkt app.

EPC:62kWh/m² Ref. 2334234

WILRIJK - Mooi residentieel gelegen 3 
slpk hoek app. ca. 140 m²op parket met  
zonnig terras nabij  Park den Brandt en 
Nachtegalenpark. Zeer ruim, ingemaakte 
kasten, 3 ruime slpks, wasplaats. Kelder 
incl. en parking excl. VP €238.000

EPC:104kWh/m²-UC1811586  Ref 2312001

HOBOKEN - Uniek, gerest. MEESTERWO-
NING op 970m² met originele elementen 
en een nuttige opp. van 722m². Versch. 
toepassingsmogelijkheden; vrij beroep/
woonst-kangoeroewoning. Garage vr 
meerdere wagens. VP: €695.000

EPC:300kWh/m²-UC1840355. Ref.2326876

WILRIJK - ELSDONCK - Prachtige en luxueus ingerich-
te villa op 922m² grond met ZW- oriëntatie ! 650m² 
bewoonbare opp. met 5 slpks en 5 badks. Grote 
kelder. Li� voorziening aanwezig. Unieke Villa !

EPC:169kWh/m²-UC1796036. Ref. 2195257

BOECHOUT - Villa met diverse mogelijkh. 
in residentiële wijk nabij het centrum 
met oa. lichte leefruimte, inger. kkn, 
garage, polyvalente ruimte mt aparte in-
kom, 4 slpks, nieuwe badk. Kelder. Oprit 
vr 2 wagens. Dak geïsoleerd, elektriciteit 
conform! €550.000

EPC: 372kWh/m²-UC1854352. Ref.2423584

BOECHOUT - Landhuis in Provençaalse stijl 
op 2.655m² grond in residentiële wijk in 
doodlopende straat met prachtige groene en 
zonnige tuin. Oa.  lichte leefruimte met veel 
raampartijen, bureau, 6 slpks, 2 badks. Gara-
ge. Kelder. Elektriciteit conform! VP:€675.000

EPC:528kWh/m²-UC1590488. Ref.2371118

EDEGEM ELSDONCK -  Charmante villa op 
ca. 948 m² grond. Indeling: Inkomhal met 
vestiaire, leefruimte op parket - OH, terras, 
kkn, aparte bureau. 1e verdieping: 4 slpks, 
badk., wasplaats. Zolderberging - inrichten 
mogelijk. Mooie zonnige tuin, oprit. Een villa 
met zeer veel potentieel ! VP:€580.000

EPC: 677kWh/m²-UC1854325. Ref. 2430334

EDEGEM ELSDONCK - Zuidelijk georiënteerde 
BOUWGROND ca.763m² gelegen in residenti-
ele villawijk te Edegem in een doodlopende 
straat. Max bouwdiepte en bouwbreedte 
is 15 m.

VP: €380.000 - Ref. 3817522

EDEGEM ELSDONCK - Kwalitatief, luxueus 
afgewerkte villa op 691m² met 4 slpks, 2 bdks, 
aangelegd terras, zonnige en privatieve tuin, 
verwarmd buitenzwembad, kelder, oprit voor 
meerdere wagens.

EPC: 251kWh/m²-UC2151794. Ref. 3787474 

BERCHEM PULHOFWIJK – Nieuwbouw-
woning met 3 slaapkamers, dressing, 
2 badkamers, voorzien van voor- en 
achtertuin/terras. Parking en kelder excl. 
Afwerking kan u zelf nog bepalen.

VP: €395.000 - Ref. 3788540

ANTWERPEN EXPOWIJK – Kwalitatief 
gerenoveerd gelijkvloersappartement op 
parket, met 2 slaapkamers en privatieve 
tuin/terras in klein gebouw zonder lift nabij 
het park. Garagebox apart te koop.

EPC: 188 kWh/m²-UC2172201 - Ref. 3815556 

BOECHOUT - Charmante en ruime villa 
met 4 slaapkamers op een ZW-georiën-
teerd perceel van 1.067m2. Combinatie 
wonen-werken is perfect mogelijk!

EPC: 519 kWh/m² -UC2140769. Ref. 3760681
VP: €460.000

REAL ESTATE

Vastgoedexperts
www.sorenco.be

Uw eigendom vakkundig en 
zorgeloos verkopen?

contacteer ons 

VERKOCHT 

WILRIJK ELSDONCK - Moderne villa op 
788m2 en 450m2 bewoonbare opp. met 
o.a. royale, lichte leefruimte op parket, 4 
slpks, dressing, 2 bdks, polyvalente ruimte 
op 2e verd., garage, oprit.

EPC: 226 kWh/m² -UC2069993 - Ref. 3806759

Uw eigendom vakkundig 
en zorgeloos verkopen?

Contacteer ons!

BOECHOUT

Charmante villa op prachtig perceel van 
1.665m2 met polyvalent bijgebouw/ studio.

HP: ¤ 1.750/maand

EPC: 321kWh/m2 - UC 2095545 - Ref.  4781972

  4    2   230m2   1.665m2    

KONTICH

Kwalitatieve ruime nieuwbouw woning met 
6 slaapkamers, 2 badkamers, zonnige tuin en 
een garagebox.
VP: ¤ 545.000

EPC: 83kWh/m2 - UC 15548 - Ref. 4786516

  6    4    215m2   235m2    

TE HUUR

TE HUURMORTSEL

Karaktervol en cosy app. met privatief ZW-
tuin. Grote kelder, fi etsenberging incl.

VP: ¤ 259.500

EPC: 319kWh/m2 - UC 2394105 - Ref. 4786545

  1    1    101m2  

BORGERHOUT

Recent gerenoveerd 2 slpk app. te Antwerpen
- ideaal investering app.- Zeer goed 
verhuurd.
VP: ¤ 228.000

EPC: 125kWh/m2 - UC 2152881 - Ref. 4786548

  2    1    82m2

ANTWERPEN BERCHEM

DE VELDEKENS  - Aangenaam en ruim 3 slpk 
app. met 2 terrassen in recent gebouw. kel-
der. Parking excl.  
VP: ¤ 398.000

EPC: 153kWh/m2 - UC 1997098 - Ref. 4699074

BELGIELEI - Luxueus en modern ingericht 2 
slpk app. van ca. 110 m2 op de 7de verdieping 
met terras in Antwerpen centrum.
VP: ¤ 375.000

EPC: 134 kwh/m2 - UC 2532750 - Ref. 4758314

  3    2    125m2      2    1    110m2  

BERCHEM

PULHOF - charmante woning met zeer veel 
potentieel voorzien van 4 slpks, parking, oprit 
en zonnige tuin.
VP: ¤ 535.000

EPC: 665kWh/m2 - UC 2601451 - Ref. 4742603

  4    1    171m2   238m2    



d e z e  m a a n d

COLOFON

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Beste lezer
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 

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

4



BEZOEK HET MODELAPPARTEMENT  Maak nu je individuele afspraak via zilverkwartier.be/afspraak

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

HET WONEN VAN DE TOEKOMST VORMGEGEVEN
DUURZAAM NIEUWBOUWPROJECT 

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

NU 
6% BTW*

*informeer naar de voorwaarden

16 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   10:524 5



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 
voortdurend 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.

6



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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017
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OPENDEENDEURDAG
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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

a u d i o l o g i e

openingsuren: van maandag tot vrijdag van 9.30 tot 12.30 en van 13.30 tot 17.30 uur
www.hoortoestel.be

BERCHEM
Grote Steenweg 680

2600 Berchem
Tel. 03 458 62 14

LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68
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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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k o r t  e n  g o e d
g e n o t e e r d  d o o r  G e r d  d e  L e y

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

• 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
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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

m a a n d e l i j k s  v e r m a a k



Verhaalkabaal in de zon
EDEGEM  - Goed nieuws voor de jongeren vanaf 4 jaar! Tijdens de 
zomervakantie gaat Verhaalkabaal op reis. Elke zaterdagvoormiddag 
in juli en augustus trakteren de voorlezers je op zomerse verhalen vol 
vakantie en avontuur in de jeugdbib, of bij mooi weer in de tuin bij 
VTC Kruispunt aan de Terelststraat 1. Op zaterdag 6 augustus mag 
iedereen met een zelf geknutseld muziekinstrumentje meedoen met 
het verhaal.  De toegang is gratis.                         FM

Info: 03 289 22 20 

Rondleiding in de wijk De Leikes
EDEGEM – De wijk De Leikes ligt tussen het centrum en de 
Keltenheuvel en is één van de interessantste plekken van Edegem. 
Op zondag 17 juli wordt een begeleide rondleiding in deze wijk 
georganiseerd vanaf de Zomerlei. Je kan ontdekken waar de aller-
eerste kerk van Edegem stond, kennismaken met het verhaal van 
het verdwenen station aan de Boniverlei. Je moet niet van tevoren 
inschrijven, je komt gewoon af. FM

Afspraak voor de O.-L.-V.-van-Lourdesbasiliek en deelnemen is 
gratis. 

Sfinks Mixed
BOECHOUT – Van 28 tot 31 juli brengt Sfinks Mixed wereld-
muziek en bands die uit alle uithoeken van de wereld afzakken naar 
Boechout. Naast muziek worden er ook theater-, circus- en comedy- 
acts geprogrammeerd, aangevuld met kinderanimatie.               FM

Heilig-
Hartcollege

Heist-op-den-Berg

EEN 
RUIME 

STUDIEKEUZE 
BIJ DE 

KATHOLIEKE
SECUNDAIRE SCHOLEN 

IN 
HEIST-O/D-BERG 

EN LIER

INfO &
INSCHRIJvINGEN

TIJDENS DE
ZOMERvAKANTIE

BOEKENTIP!
Wanneer het lichaam van een man wordt gevonden 
in de Hobokense Polder bese� en commissaris Eric 
Michiels en zijn team meteen dat dit geen gewone 
moord is. De manier waarop hij is toegetakeld doet 
vermoeden dat het om extreme haat of een rituele 
moord gaat. De vermoorde man was een vereenzaamde 
en verbitterde leraar die een con� ict had met een 
leerling, maar al snel blijkt dat hij vroeger journalist was en dat hij op zoek was 
naar een grote zaak. Wervelend geschreven whodunit waarin je de gonzende 
hartslag van een stad voelt.

Lezers van het Periodiekske krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

leerling, maar al snel blijkt dat hij vroeger journalist was en dat hij op zoek was 

12



7

Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

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

“Ruimte maken om afscheid te nemen”

“Afscheid nemen van een geliefde doet pijn. 
Dit verdriet kunnen we niet wegnemen, het leed 
verlichten wel. Elke uitvaart benaderen we als 
een individueel verhaal dat we samen met de 
nabestaanden schrijven.

We dringen niets op, maar reiken 
keuzemogelijkheden aan. De dagen na het 
overlijden nemen we de vervelende praktische 
taken van je over, zodat je alle ruimte krijgt om 
passend afscheid te nemen.

Eén telefoontje na het overlijden van jouw 
dierbare en we staan voor je klaar. Tijdens 
dit eerste gesprek nemen we alle tijd om te 
luisteren naar jouw verhaal en jouw wensen 
voor de uitvaart.

Op de dag van de uitvaart leiden we op de 
achtergrond alles in goede banen. Op de juiste 

momenten verneem je van ons discreet wat de 
volgende stap is.

Eerlijkheid en transparantie vinden wij 
vanzelfsprekend. Over geld spreken is in deze 
moeilijke situaties niet eenvoudig. Toch geven 
we je bij elke keuze de bijhorende kostprijs. 
Zo ben je steeds geïnformeerd.

De bedrijfsgeschiedenis van Goossens & Celis 
Uitvaartverzorging gaat al terug tot in 1919. 
Iedere dag opnieuw zetten wij ons ten volle 
in om onze zorgvuldig opgebouwde reputatie 
van professionele uitvaartverzorging in ere te 
houden.”

je uitvaartmedewerkers

Christel – Jerry – Lars – Peter – Filip – Christophe
HOOFDZETEL

Liersesteenweg 120  |  2640 Mortsel
AULA

Kerkstraat 98  |  2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
Heuvelstraat 59  |  2530 Boechout  ·  Kerkplaats 5  | 2160 Wommelgem

Ona� ankelijke uitvaartonderneming sinds 1919!
Hoofdzetel  |  Liersesteenweg 120  | 2640 MORTSEL

tel 03 449 68 61

1312



Pieter Reypenslei 19 - 2640 MortselPieter Reypenslei 19 - 2640 Mortsel

Lingerie KousenBoetiekLingerie KousenBoetiek

Braderij 25 • 26 juniBraderij 25 • 26 juni



Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50

18.000 m2 plantencenter

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

Volg ons op Facebook plantencentrum_mampay

75
JAAR

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

Planten koop je 
bij mensen 

met ervaring!

Planten koop je Planten koop je 

Alle tuinplanten, fruit, hagen, sierheesters
en bomen in pot verkrijgbaar. Kom kijken in 

wellicht het grootste plantencenter van de streek!

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%
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OVERNAME 
DIERENARTSENPRAKTIJK

Hiermede wens ik alle katten-en hondenbaasjes te bedanken 
voor de vele jaren vertrouwen die zij in mij stelden.

Tijd voor een rustiger leven.
 

Geen nood echter… Een frisse jonge kracht met nieuwe ideeën  
staat op hetzelfde adres klaar om U te helpen ...

NELE DE MULDER.
 

Zij is vanaf 1 juli 2022 te bereiken op hetzelfde nummer 
03 440 03 03 alsook op 0477 34 87 55.

Wij wensen Nele alle succes toe!
Het gaat iedereen goed.

 

Dirk Potters

1

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.

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

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

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
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ASBL Lint    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79      ASBL Geel    Winkelom 77/4 - 2440 Geel    014 73 38 22

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

Scan deze QR-code en ontdek ons ruim aanbod ramen en deuren of breng 

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

Op zoek naar een betrouwbare partner voor uw nieuwbouw of renovatiewerken? Bij ASBL kan u terecht voor 

de meest kwalitatieve, isolerende en onderhoudsvriendelijke aluminium en pvc ramen en deuren. Ook de 

verdere afwerking nemen wij met het grootste plezier voor onze rekening. Wij helpen u daarom ook graag 

verder met uw zonwering, rolluiken of raamdecoratie.

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

MEER DAN GEWOON RAMEN EN DEUREN

PVCALUMINIUM

Top  isolatie  en uiterst  stijlvolLicht,  sterk  en  duurzaam  materiaal

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Juni_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_Juni_2022_200x264_DEF.indd   1 10/05/2022   16:3610/05/2022   16:36
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Rollekind
- Carolien van ‘t Hof -

Met haar historische roman ‘Rollekind’ bij uitgeverij Vrijdag zal Carolien van ’t Hof ongetwijfeld heel 
wat harten weten te veroveren.

‘Den veertienden februari 1847 werd gevonden 
in de rolle aan de Sint-Rochusstraat te Ant-
werpen een kind van het mannelijk geslacht, 
schijnende nieuw geboren te zijn, gekleed met 
een katoenen hemdken, eenen witten katoenen 
halsdoek met geele vlekskens, een witte katoenen 
ondermuts, een witte katoenen bovenmuts met 
rood en bruyne bloemekens, eenen zwarten 
siamoisen hoofddoek, gebunseld in twee stukken 
wolle dekken en een linne doek.’

Deze enkele regels  sporen je al aan om verder 
te lezen. Dimpna verliest haar ouders in een 
brand en komt daarna terecht  in een bedenke-
lijk hoedenatelier in het Antwerpen van 1869 
waar ze haar lijf te koop moet stellen. Valentijn 
komt van het platteland, maar wordt stuurman 
in de koopvaardij. Ze bouwen een band op, wat 
in de klassenmaatschappij van toen helemaal 
niet voor de hand ligt.  Valentijn uit de vonde-
lingenschuif van 14 februari, zijn familienaam 
wordt Hartjes. Het klinkt eerst vreemd en wat 
gezocht zelfs, maar alles heeft zijn reden in dit 
boek. Valentijn is van geen kleintje vervaard, hij 
wordt overmand door twijfels  en verleidingen 
in het leven, en Dimpna komt op een bepaald 
moment zonder een duit op straat te staan. 
Ogenschijnlijk kan de mysterieuze Isala van 
Eyken nog een uitweg bieden, zij zet zich in om 
vrouwen te beschermen die misbruikt worden.

De openingsscène grijpt je bij de keel, de huis-
brand  in het herenhuis waar Dimpna vroeger 
woonde.

‘De kaars had gewoon kunnen uitdoven. De 
vlam zou kleiner zijn geworden en wegzinken 
in het koper van de kandelaar. Een onschuldige 
rookpluim zou in het duister omhoog kringelen. 
Het was ver na middernacht. Schaduwen van 
een half verdroogde bos bloemen trilden op de 
hoge muur. De gouden spiegellijst glinster-
de boven de schouw. Alleen was er dat ene 
bloemblaadje dat in zijn val net te dicht langs 

de kaarsvlam dwarrelde. Het blaadje gloeide 
onmiddellijk en belandde krullend op de houten 
vloer. Even leek het uit te doven, maar toen be-
dacht het zich. Een vlammetje verkende likkend 
de vloerplanken.’

‘Ik was altijd al dol op geschiedenis’, vertelt van 
’t Hof aan haar uitgever, ‘ik ben een onverza-
digbare sfeerzoeker die de geur van oude kelders 
en oude stenen wil opsnuiven. Daarnaast wil ik 
begrijpen hoe mensen reageerden op omstan-
digheden die wij ons nu nauwelijks kunnen 
voorstellen. Rollekind speelt zich af in Antwer-
pen tussen 1847 en 1869. Vondelingenschuif en 
vrouwenemancipatie staan centraal, maar ook 
prostitutie en besmettelijke ziekten zoals syfilis 
en cholera spelen een hoofdrol, en de angst om 
het niet te redden in de klassenmaatschappij van 
150 jaar geleden. Dit verhaal is begonnen met 
een kaars in een kandelaar die in brand vloog in 
ons negentiende-eeuwse herenhuis in Antwer-
pen. Voor mij stond deze kaars symbool voor 
kleine gebeurtenissen met grote gevolgen, voor 
onafwendbaarheid voor de fictieve personages 
uit de roman. Vijf heel verschillende mensen die 
elk op hun eigen manier uit ellende proberen te 
ontsnappen. Ik woon nu vijf jaar in Antwerpen, 
daarvoor in Zwitserland, Duitsland en Neder-
land. Ik ben graag buitenlander, buitenstaander, 
dat geeft een prettige objectiviteit ten opzichte 
van je omgeving. In Antwerpen is de geschiede-
nis zo aanwezig. Je ziet de negentiende-eeuwse 
glamour schril afsteken tegen de kwetsbaarheid 
van de mensen. Hier zag ik mijn personages 
rondlopen.’

Het leven in een vroegere epoque beschrijven 
vergt een degelijke studie, je voelt dat de au-
teur  weet waarover ze schrijft. Antwerpen als 
metropool, als havenstad, Antwerpen in zijn 
miserie. Haar stijl is zorgvuldig, haar zinnen 
zijn kort, net als de hoofdstukken met titel 
en vermelding van de datering, wat je sowie-
so nieuwsgierig maakt. C. van ’t Hof weet de 

spanning goed op te bouwen, en de inhoud 
van elk hoofdstuk  blijft hangen. Poëtische 
beelden worden gedragen door doorleefde 
personages die gegeseld lijken als slachtoffers 
van hun tijdgeest en die stuurloos worden aan 
wal. De auteur haalt pakkend de verschillen en 
geschillen tussen diverse milieus naar boven en 
de aangrijpende manier waarmee ze het harde 
leven van toen omschrijft, is een van de troeven 
van dit boek.

Liefde en  mistroostige ellende, trauma’s en de 
zoektocht naar verbondenheid: ‘Rollekind’ is 
een roman over vroeger, waarin actuele thema’s 
moeiteloos verweven worden. Carolien van ‘t 
Hof boeit de lezer met grote gevoelens die van 
alle tijden zijn. Als dit haar debuut is, mogen we 
nog veel moois van haar verwachten.        

Rollekind - Carolien van ‘t Hof                                                                                                                                              
270 bladzijden- Uitgegeven bij Vrijdag
ISBN: 9789464340969

b o e k e n f o y e r

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

 Deze rubriek kwam tot stand 
in samenwerking met De Boekuil. 

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

03 449 13 65

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

10% korting 
Vermeld kortingscode MZM2022.  

Niet cumuleerbaar met andere promoties. 

de boekuil
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OPEN:  D INSDAG T.E .M .  VR IJDAG 10  -  18UUR  |  ZATERDAG 10  -  1 7  UUR  |  GESLOTEN OP  ZON-  EN  FEESTDAGEN

AMBACHTELIJK GEMAAKT IN BELGIË.

KOM PROEFLiGGEN 
    iN ONZE WiNKEL.

DV BEDDING | REVOR | STYLE DECOR | LATTOFLEX | BEKA | INNERSLEEP | SIGNORIA | SOGNO BLU | NOMO LEXINGTON | CASILIN | KAYORI

ALEXANDRE TURPAULT | ESSIX | SNURK | PIP STUDIO | BELLA DONNA | HEFEL PLUTEX | LUNA DI SETA | VERDISSIMA | VERDIANI | SUNDAY IN BED

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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l e v e n  e n  w e l z i j n

Dolce far niente
De Italianen verwoorden het zo prachtig, zalig niets doen … heerlijk toch. Waarvoor dient een vakantie anders? Om jezelf rust te gunnen 

na een werkjaar op kantoor, school of waar dan ook. Om uit het dagelijkse ritme te breken en een keer iets anders te doen.

Afsluiten van een 
ongewone periode

Het is bijna zover, nog een paar 
weken en het schooljaar 2021-
2022 zit er alweer op. Dat het 
geen gewone (school)jaren waren 
de voorbije twee jaar is een under-
statement. Zowel leerlingen als 
leerkrachten toonden flexibiliteit, 
moesten zich constant aanpassen 
aan nieuwe omstandigheden, met 
of zonder mondmasker, onlineles 
op afstand, of toch samen. Niet al-
leen op school was het aanpassen, 
heel het gezin vroeg om reorganisa-
tie. Want thuiswerken was de norm 
om zoveel mogelijk besmetting te 
voorkomen. Ook de ouders moes-
ten zich deels heruitvinden. Dat 
vraagt energie, improvisatie en out 
of the box-denken. 
Onderschat dit niet, het is een 
zware periode geweest voor ieder-
een. De meeste jongeren sloegen zich erdoor, 
anderen hadden meer moeite om zich telkens 
weer naar de nieuwe richtlijnen te plooien en 
kregen het moeilijk. Je zou van minder. Maar 
jonge mensen zijn veerkrachtig en kunnen dit 
verwerken, al dan niet met de hulp van buitenaf. 
Daarmee is niets mis, durf de stap te zetten.

Uitkijken naar de vakantie

Zijn we aan vakantie toe? Volgens mij mag 
je daar gerust volmondig ‘ja’ op antwoorden. 
Eindelijk weer in de mogelijkheid om bijna 
zonder beperkingen te reizen naar het bui-
tenland. Dat hoeft niet ver te zijn, misschien 
opteer je voor een dichtbij vakantie in één van 
onze buurlanden. Daar is absoluut niets op 
tegen. Integendeel, je hoeft niet ver te gaan 
om mooie streken te ontdekken. Dit jaar kie-
zen wij opnieuw Frankrijk als bestemming, na 
twee jaar vakantietrips in eigen land. Dat was 
ook mooi en we hebben voor ons onbekende 
streken en plaatsen ontdekt, dat loont zeker de 
moeite. Maar toch, het buitenland wenkt met 

zijn uitgestrektheid, zijn cultuur, de sfeer, het 
voelt toch anders aan.

Voor elk wat wils

Als je de vraag stelt: ‘Hoe ziet jouw vakantie 
eruit?’, dan krijg je diverse antwoorden. Voor 
de ene is de formule ‘zon, zee en strand’ heilig. 
Iemand anders kiest eerder voor een bezoek 
aan een stad met af en toe een bezienswaardig-
heid of museum zodat er wat variatie is. Een 
derde kiest misschien voor een mengeling van 
beide. Tenslotte is het voor iedereen vakantie 
en mag er voor iedereen wel iets inzitten naar 
zijn gading. Niet altijd evident als je in je gezin 
meerdere opgroeiende jongeren hebt die alle-
maal een andere keuze maken. Dan komt het 
erop aan om creatief te zijn, want voldoen aan 
ieders verwachtingen blijkt niet zo eenvoudig. 
Lukt het niet deze vakantie om ieders wen-
sen te voldoen? Dan is uitstel geen afstel en 
wordt de volgende vakantie weer anders. Of 
misschien gaan de jongeren nog op kamp met 
de jeugdbeweging?

De natuur helpt te ontspannen

Velen onder ons houden van wan-
delen, fietsen, of een andere sport 
in de natuur. Net zoals voor som-
migen in de tuin werken helpt om 
het hoofd leeg te maken, zo werkt 
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Buitenlucht en minder prikkels 
dan anders, maken dat je lichaam 
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merk je op tijdens die paar mi-
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Eten, drinken en genieten

Wat mag er niet ontbreken? Juist, lekker eten 
en genieten van een drankje op een zonnig ter-
ras. Daar helpen de zomerbars bij. Want ook 
dat hoort bij vakantie, je ritme vertragen. De 
tijd nemen om af te spreken met vrienden of 
familie om gezellig bij te kletsen op een toffe 
locatie. Laat de kinderen zich maar uitleven 
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niet altijd grootse dingen te zijn die ons goed 
doen. Gewoon de dag nemen zoals die komt, 
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kan. Maakt niet uit wat, doe dingen die je graag 
doet en kom tot rust. Ik wens jullie alvast een 
fijne vakantie, en vooral, geniet ervan!

• Kristel Van Doorslaer - stresscoach
www.activational.be
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

WinDistributie bv

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

aan stoffen. Zelfwerkend patroon. 
ELZENSTRAAT 89, HOVE, TEL. 03 454 15 19
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Vakmensen tot uw dienst
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Vakmensen tot uw dienst
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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GSM: 0473-38-03-82 • Geregistreerd aannemer

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

alle soorten pannen - plaatsing lichtkoepels - plaatsen dakramen 
dakgoten in zink - koper - aluminium - dakrandprofielen - isolaties 
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Wij doen alles voor uw auto
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 

Periodiekske_09.indd   22 29/04/16   15:03
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

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

A.R.W.
RIOLERING

ANTWERPEN

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

FC ELEC
Algemene elektriciteitswerken
cludts-vercammen@telenet.be

Pater Renaat De Vosstraat 78 - 2640 Mortsel

03 454 52 30 0477 73 26 30
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gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
badks en polyval rmtes. Prachtige tuin
Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000
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Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

WILRIJK

TO THE POINT VERKOOP: Kijkdagen 
24/06 en 25/06. INSTAPKL. WONING 
MET 3 SLPKS IN DE WIJK ELSDONK. 
Grondopp. 185m², Bew. opp. 185m²: inkom-
hal, gastentoilet, leefruimte, halfopen kkn, 
3 slpks, bdk, droge kldr/gar., gezellige tuin.
EPC: 314 kWh/m²
Wg, Vg, Gvv, Gvkr, Gdv
 03 880 50 80 € 390 000

KONTICH

VILLA VOOR POLYVALENT GEBRUIK. 
Opp 288 m²: inkomhal, praktijkruimte, 
garage, 4 autostaanplaatsen, wachtruimte, 
4 spreekkamers, ontvangstbalie, keuken, 
gastentoilet, tuin met zwembad, zolder.
EPC: 316 kWh/m²
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50                € 695 000

AARTSELAAR

OPEN BEBOUWING MET 4 SLPKS & 
ZWEMBAD. 892 m²: inkomhal, gasten-
toilet, leefruimte, keuken, tuin, 4 slpks, 
1 badkamer + 2 douches, 2 garages, 
zwembad met terras, polyvalente ruimte.
EPC: 236 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 796 000

EDEGEM

INSTAPKLARE WONING MET MOOIE 
TUIN IN CENTRUM EDEGEM. Bew. 
opp 186m²: inkomhal met gastentoilet, 
leefruimte, ruime leefkkn, ingem. kasten, 
3 slpks, ruime bdk, kelder, ruim terras, tuin 
en tuinhuis. 264 m² grondopp.
EPC: 120 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 449 500

MORTSEL

RECENT 1-SLAAPKAMERAPPARTE-
MENT MET ZONNIGE TUIN. Bew. Opp. 
67m²: Leefruimte 28m², open kkn, 1 ruime 
slpk, badk, berging, kelder, zonnige tuin 
70m², dubbele garagebox €50.000.

EPC: 103 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 21 15                € 295 000

EKEREN

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

Gvg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 345 000

HOVE

TO THE POINT VERKOOP: Kijkdagen 
17/06 en 18/06. INTERBELLUM-
WONING IN CENTRUM HOVE. 
Bew. Opp. 142m²: inkomhal, leefruimte, 
keuken, badkamer, veranda, zonnige tuin, 
3 slaapkamers, berging, kelder.
EPC: 391 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15 € 350 000

OPBRENGSTEIGENDOM; 2 APPARTE-
MENTEN. Grondopp: 250m², per app: 
leefruimte, 2 slpks, kkn, badk, terras. 
App glvl + 1e; bijkomend garage en tuin.

EPC: 215 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 880 50 80                 € 445 000

DEURNE

BERCHEM

LICHT NIEUWBOUWAPPARTEMENT 
MET AUTOSTAANPLAATS. Bew. Opp 
110m²: leefruimte, open kkn, 2 terrassen, 
gastentoilet, 2 ruime slpks, badkamer, 
berging, kelder. Autostaanplaats met 
laadpunt. Beschikbaar 01/07/2022.

 03 443 21 15 € 1200/per maand

KONTICH

CHARMANTE HALFOPEN BEBOUWING 
MET MOOIE TUIN. Opp 742 m²: inkomhal, 
2 aparte wc’s, leefruimte, keuken, tuin met 
terras + overdekt terras, voorraadkamer, 2 
garages, 3 slpks, 1 badkamer, bergzolder.
EPC: 305 kWh/m²
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50 € 449 500

KEN UW
MEERWAARDE!

www.immopoint.be
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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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Boonen 
klaar voor 
de toekomst!
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

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

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

a l l e r l e i

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

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

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

Alle vloer-, wand-, badkamer- 
en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis vijfde en 
zesde leerjaar  + lln secundair (graad 1+2)   - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                  (1-6)

• GEZOCHT: Oude emaille reclameborden in gelijk welke staat. Kijk eens 
op zolder, tuin of kippenhok. Ook interesse in oude reclamevoorwerpen 
uit voormalige Kruidenierswinkels, Brouwerijen of Garages. Geef goede 
prijs. 0479 70 91 58.                                                                            (1-6)
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KOOPT

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

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

Ik help je graag snel verder!

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

• Te koop: elektrische beige/bruine relaxzetel, in goede staat + aluminium 
schuifladder, 3x 10 treden, goede staat - prijzen overeen te komen, tel. 
0494 82 21 98.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ik zoek werk als poetsvrouw: poetsen, boodschappen doen en strijken, 
veel ervaring en goede referenties, eerlijk en betrouwbaar, 0499 89 38 30.

• Te koop: eiken slaapkamer met lattoflex bed + rustiek salon in buffelleder: 
3-zit + 2 fauteuils, Mechelse kleerkast 19e eeuw, tel. 03 337 61 36.

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

c o n t a c t e n
• 80-jarige heer uit Borsbeek zoekt dame voor vriendschap en gezelschap, 
bellen in voormiddag nr. 03 322 21 82.

• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                              (5-6)

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

Wasserij & Nieuwkuis Gilberte, 
Mechelsesteenweg 132 te Kontich 

is op zoek naar een:

ALL-ROUND MEDEWERKSTER
Full time (38 uur) om ons team te versterken

Wij bieden: 
l extra legale voordelen: maaltijdcheques en hospitalisatieverzekering
l een afwisselende functie: • winkelbediende
  • inpakster
  • strijkster
Wij vragen: 
l perfect Nederlandstalig
l ervaring is een pluspunt maar geen must
l onmiddellijke indiensttreding
l bereid om volgens onderstaand  uurrooster te werken:
  - ma – di – woe: van 9 tot 13 uur en van 13.30 uur tot 18.00 uur
  -  do: vrij 
  -  vrij: van 8.00 tot 12.00 uur en van 12.30 uur tot 18.00 uur
  -  za: van 9 tot 12 uur. 

Ben je geïnteresseerd in de bovenvermelde vacature, stuur dan je CV 
naar info@wasserijgilberte.be of bel naar 03 457 06 18 en vraag naar 
Vicky of Kristel of kom gewoon langs tijdens onze openingsuren.

RUIM EN MOOI KAPSALON 
IN CENTRUM MORTSEL OVER TE NEMEN

Tel. 0498 40 26 76
• NOOD AAN EEN GESPREK/therapie? Psychotherapeute Lut (63j) 
pas gestart in Mortsel : volwassenen/kinderen. Sint-Benedictusstr. 29 -  
0476 47 05 40 - www.vindeentherapeut.be.

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

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

• FAMILIEOPSTELLINGEN op VRIJDAGAVONDEN  24 juni - 29 juli - 
26 aug. van 19u-22u30 - Lut Voeten, Sint-Benedictusstr. 29 MORTSEL, 
€25/avond - 0476 47 05 40 - www.vindeentherapeut.be.

i m m o
• Te huur Edegem: Sint-Goriksplein 7, 2e verd. - Gr. app + terr & keld; rust 
blok; ideaal vr 50+, 2 slpks; 1 binkm; nwe keuk; gr. bdkm - 2 lav; ap. WC; 
aan bus 32; vrij 15/6; 03 455 27 00.
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

Lokaal vakmanschap 
mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

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

Werk in je buurt!

Hove

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

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

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

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

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

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

Werk in je buurt!

p e r s o n e e l
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.

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE
te MORTSEL / te KONTICH zoekt:

WINKELBEDIENDE
Voltijds of 4/5 geen weekendwerk

JOBSTUDENTEN
Zaterdag en / of zondag

0477 62 00 08

Vind jij gezondheid belangrijk? Zoek je een kans om wat bij te verdienen? 
Info Klaartje van Baarle 0475 90 46 07
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K O M  E E N S  L A N G S  I N  O N Z E  W I N K E L 
E N  W E  G E V E N  G R A A G  A D V I E S  O P  M A AT !

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

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

waterafstotend maken van gevels.

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

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

open: ma tot za van 8.00u tot 18.00u

VERFRAAI UW GEVEL MET AUTHENTIEKE 
KALEI OF KIES VOOR DUURZAME 

BUITENVERFSYSTEMEN

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

KLEUR- EN TECHNISCH ADVIES

Kapelstraat 32-34, 2540 Hove

Tel. 03 455 30 27
Fax 03 454 07 00

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

Kaleisysteem
KALEI LISCIO 2

Verfsystemen
TENSIOCOAT TQ
TENSIOCOAT TQ QUARTZ
INDUCRYL FAÇADE TQ

We zijn bijna 
 KLAAR!

DANK U, 
BESTE KLANT, 

VOOR UW GEDULD
 TIJDENS DE RENOVATIEWERKEN

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

W W W . T O M N O L L E K E N S . B E
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

Ya’mon Jamaica!
Toen Christopher Columbus Jamaica ontdekte, schreef hij in zijn dagboek “het is het mooiste eiland dat ik ooit heb gezien”. Jamaica heeft 
heel wat mooie stranden waaronder het bekende witte zandstrand “Seven Mile Beach” en kleine afgelegen idyllische baaien. Maar het zou 
jammer zijn om je vakantie op Jamaica uitsluitend op het strand door te brengen. Zo heeft het eiland bijvoorbeeld 2256m hoge bergen 
met koffieplantages, oude, koloniale herenhuizen, sprookjesachtige watervallen en weelderige, tropische vegetatie. Ook voor wie graag 
beweegt of het avontuur opzoekt, heeft Jamaica heel wat in petto: bamboevlotvaren, zwemmen met dolfijnen, paardrijden over land en 
door de zee, of Jamaicaans bobsleeën. En dan zijn er nog de lichtgevende lagunes tijdens de nacht, grotten, moerassen met mangroven 

en krokodillen, rumdistilleerderijen en natuurlijk reggae. En dat is echt nog niet alles!

De beste manier om Jamaica te beleven is door 
eropuit te trekken en rond te reizen om zo 
de verschillende regio’s te ontdekken. Op die 
manier zie je alle hoogtepunten en bespaar je 
veel reistijd. Reken op een 2-tal weken om in 
een rustig tempo de zes regio’s van Jamaica 
en de meer dan 120 bezienswaardigheden te 
bezoeken. Door de relatief kleine omvang van 
het eiland kun je al bijzonder veel beleven zon-
der lang te reizen.

Al vanaf de eerste dagen van het toerisme op 
Jamaica heeft Montego Bay een magische 
aantrekkingskracht gehad op reizigers. Het is 
het toonbeeld van de Caribische vakantiebe-
stemming, omringd door witte stranden en 
goed uitgeruste, prachtige hotels: van all-in-
clusive-resorts tot charmante boetiekhotels 
en appartementencomplexen. Hier ontdek 
je oude herenhuizen, golfbanen van wereld-
klasse, het nachtleven op de “Hip Strip”, 
bamboevlottochten op de rivier Martha Brae, 

ambachtelijke markten, de  
‘s nachts lichtgevende lagune 
van Glistening Waters ... 

Ocho Rios is het groene hart 
van Jamaica: tropisch groe-
ne heuvels reiken hier tot de 
stralende, witte stranden. Het 
is de perfecte uitvalsbasis om 
het eiland te verkennen. Zo 
bereik je via een moderne ka-
belbaan de Mystic Mountain 
met een prachtig uitzicht op 
de kust. Of leef je helemaal 
uit: door zip-lining scheer je 
van boom naar boom, tot slot 
glijd je naar beneden in een 
Jamaica-bob in een achtbaan. 

Een unieke ervaring wacht op je 
bij het zwemmen met dolfijnen 

in Dolphin Cove en direct ernaast beklim je 
de beroemde Dunn’s River Falls.

Droom je van een eindeloos wit zandstrand, 
van prachtige kliffen en kristalhelder water, 
zonnige dagen en van de serene en spannen-
de tropische nachten? Dan droom je van het 
charmante Negril! Het stadje heeft een unie-
ke, rustige en comfortabele sfeer. Wandel op 
“Seven Mile Beach” en ontspan in één van de 
strandtenten met livemuziek, of kijk bij Rick 
’s Café naar de rotsspringers.

Port Antonio wordt door velen betoverend 
genoemd, met zijn ongerepte, weelderige na-
tuur, de indrukwekkende omgeving van de 
Blue Mountains en het rustige water van de 
Blue Lagoon. Maak er een tocht met een bam-
boevlot over de Rio Grande, leer op een van de 
vele plantages over de koffieproductie of be-
zoek de door het tropische oerwoud omgeven 
Somerset en Reach Falls. Ontdek de charmes 

van de Nonsuch-grotten en de Athenry-tuinen 
en laat je betoveren door de schattige kolibries.

Kingston is de grootste Engelstalige stad in 
het Caribische gebied, het kosmopolitische, 
levendige en jonge mekka van de traditionele 
cultuur. Aanschouw de stad met prachtige ge-
bouwen uit de koloniale periode zoals Devon 
House, of maak een uitstap naar de oude pi-
ratenschuilplaats van Port Royal. Uiteraard 
mag een bezoek aan het Bob Marley Museum 
niet ontbreken. Reggaefans komen niet alleen 
daarom in Kingston volledig aan hun trekken, 
de muziek is er groots en zeer levendig. Sinds 
2018 staat Reggae op de UNESCO-lijst voor 
immaterieel werelderfgoed. In Jamaica vormen 
muziek en dans een integraal onderdeel van 
het leven, op ieder moment van de dag en in 
elke situatie.

Ver weg van de belangrijkste toeristische lo-
caties is de Zuidkust een waar paradijs met 
kleine hotels en pensions met een persoonlij-
ke flair, en bovenal gevarieerde landschappen. 
In de mangrovegebieden in Black River spot 
je krokodillen tijdens een bootsafari. De YS 
Falls zijn rustig gelegen watervallen, waarin 
je via lianen een sprong kunt wagen. Enorme 
kliffen en bergen, afgelegen baaien en stran-
den en heerlijke visgerechten zoals ‘Peppered 
Shrimps’ zijn maar enkele van de troeven van 
de Zuidkust. Bezoek ook Appleton Estate, de 
beroemde rumdistilleerderij waar meer dan 15 
verschillende rumsoorten worden gemaakt. 
Voor liefhebbers is ‘Pelican Bar’ een must, het 
is een bar midden op zee en alleen bereikbaar 
per boot.

#winkelhier  #treiskoffertje  #ReisGerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be

© Jamaica Tourist Board
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EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN

P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

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

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
 
 

BOEKENTIP!
Jarenlang heeft Édouard Louis slechts één alomvat-
tende wens: hij wil ontsnappen aan zijn verstikken-
de en achtergestelde jeugd in Noord-Frankrijk. Hij 
droomt ervan om rijk te zijn en op straat herkend te 
worden, en om dat te bereiken zal hij tot tweemaal 
toe zijn leven totaal veranderen; hij laat zijn kansar-
me geboortedorp achter voor een nieuw leven op de 
middelbare school in Amiens, om daar vervolgens 
zijn beste vriendin in de steek te laten om toegang te krijgen tot de elite van 
Parijs. In Veranderen: methode vertelt Édouard Louis zijn eigen verhaal, zijn 
odyssee, op nietsontziende wijze. Hij bewijst hiermee eens te meer waarom 
hij een van de belangrijkste en meest toonaangevende schrijvers van zijn 
generatie is. Lezers van het Periodiekske krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

zijn beste vriendin in de steek te laten om toegang te krijgen tot de elite van 

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

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

Fruithof Feest
BERCHEM – De Handelsvereniging Fruithof (van de laan en omlig-
gende 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

Jazz Middelheim
ANTWERPEN – In Park Den Brandt wordt van 12 tot 15 augustus 
opnieuw 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

Info: www.jazzmiddelheim.be

Bezoek het unieke bijenpark
EDEGEM -  Iedere zondag tot augustus is het bijenpark  in Fort 
5 (Fort V-straat) geopend en te bezoeken van 14 tot 17 uur. Twee 
imkers vertellen je over het boeiende leven van de bij. Je kan de bijen 
observeren door een glazen kast en een korf met een doorkijkbodem. 
Het bijenpark is ook geschikt voor jonge kinderen. 

De toegang is gratis. Het is een organisatie van de Imkersgilde Sint-
Antonius.                   FM
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

 Verlos ons van de vermijdbare files
De verkeersdrukte is velen een doorn in het oog. Vooral de aanhoudende reeks vrachtwagens werkt op het gemoed van de andere weg-
gebruikers. De transportsector is slachtoffer van haar eigen succes geworden. Enkele jaren geleden lanceerde zij het principe ‘Just In 
Time’.  Handelszaken werd aangeraden om geen grote magazijnen meer te reserveren om voorraden aan te leggen; de transportsector 
was georganiseerd om onmiddellijk alle bestellingen in de winkels en bij de consument thuis te leveren. De gevolgen zijn ondertussen 

bekend: verkeerschaos, congestie en stijgende pollutie. Dat er moet ingegrepen worden, is duidelijk.

Het toekomstbeeld voor het wegtransport is 
niet meteen hoopgevend. Het World Econo-
mic Forum voorspelt een toename van maar 
liefst 78% meer leveringen in steden tegen 
2030. Dat is niet eens zo ver weg. Het spreekt 
voor zich dat ook in onze steden door de ster-
ke groei van e-commerce (dat zelfs nog een 
opstoot kreeg door de pandemie) het aantal 
transportbewegingen alsmaar verder toeneemt. 
Het huidige logistieke systeem heeft vandaag 
niet meteen duurzame en efficiënte oplossin-
gen klaarliggen. Nochtans: iedereen heeft zich 
al eens afgevraagd waarom drie bestelwagens 
gelijktijdig aan het leveren zijn in dezelfde 
straat.

Leefbaarheid van de stad verhogen

Daarom is het initiatief van Tri-Vizor van 
futurist en innovator dr. Alex Van Breedam 
uit Kontich hoopgevend. Deze logistieke 
organisator is erin geslaagd om een aantal be-
langrijke bedrijven (bpost, Danone, Delhaize, 
Jacobs Douwe Egberts, Pro-Duo, Proximus, 
Telenet, Schoenen Torfs én stad Antwerpen) 
te overtuigen om hun bestellingen aan winkel-
punten en particulieren in de stad Antwerpen 
te bundelen en samen te leveren, met als doel 
het aantal kilometers en de uitstoot van stads-
leveringen te verminderen. Hoe gebeurt dit? 
Door het slimme bundelen van de goederen 
aan de stadsrand om ze vervolgens uitstootvrij 
te leveren in de stad. Dit samenwerkingsver-
band kreeg de naam CULT en is een testcase. 
Na evaluatie wordt onderzocht in hoeverre een 
zelfde samenwerkingsverband ook in andere 
steden van het land kan worden toegepast.

Alex Van Breedam - “Op basis van de ana-
lyses en de eerste testleveringen van de goederen 
van deze bedrijven in Antwerpen wordt alvast 
meer dan een kwart bespaard op het aantal ge-
reden kilometers, en wordt de uitstoot met bijna 

factor tien teruggedrongen. Hoe meer bedrijven 
hun stromen bundelen in CULT, hoe minder 
transportbewegingen en uitstoot in vergelijking 
tot de situatie waarin bedrijven dit individueel 
zouden doen. Immers, vijf leveringen per straat 
is veel duurzamer en efficiënter dan een levering 
elke vijf straten. Ook door de goederenstromen 
van de bedrijven beter op elkaar af te stemmen, 
de bundeling slimmer te maken, kunnen vele 
kilometers en uitstoot uitgespaard worden.’

Door leveringen te bundelen op een vast punt 
(in dit geval bij bpost in Antwerpen) en die 
leveringen vanaf deze vaste standplaats ver-
volgens te brengen naar de geadresseerden  in 
het centrum van Antwerpen, wordt aanzien-
lijk bespaard op energie en uitstoot. Bovendien 
voorziet de structuur levering op vaste tijdstip-
pen, volledig emissievrij, met groen transport 
zoals cargofietsen en elektrische bestelwagens, 

en met koeriers die in sociaaleconomisch ver-
antwoorde arbeidsomstandigheden kunnen 
werken. Zo draagt het initiatief actief bij aan de 
belangrijke mobiliteits- en milieu-uitdagingen 
waarmee de steden vandaag geconfronteerd 
worden. De CO2-uitstoot daalt erdoor en er 
zijn minder files. Zo vergroenen we de be-
zorgmarkt.

Dit samenwerkingsverband en de leveringen 
in Antwerpen kaderen in de projectoproep ste-
delijke logistiek van ‘Slim naar Antwerpen’, 
een oproep die in juli 2020 gelanceerd werd. 
Hopelijk volgen andere steden met argusogen 
de evaluatie van dit initiatief en wordt er ein-
delijk een rem gezet op vermijdbaar en dus 
nutteloos transport.

• Frank Blatt
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Uw vakantie begint in Boechout:

‘Kwalitatieve reizen,  
al meer dan 45 jaar onze passie!’

Nu met 10% Zomerkorting!

Moezel- & Rijnvallei
29 juli • 3 dagen 

€ 252 pp 
 

NU € 227* pp

Londen klassiek
15 juli • 3 dagen 

€ 219 pp 
 

NU € 197* pp

Zomerparadijs Tirol
17 juli • 8 dagen 

€ 665 pp 
 

NU € 599* pp

meer info: www.lauwers.be - reizen@lauwers.be

*Zomerkorting geldig t.e.m. 30/06, reeds verrekend.

b o e c h o u t 
h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
Daarom kopen wij lokaal!

Dat Boechout ... een dorp is om te 
ontmoeten ervaarde ik enkele we-
ken geleden. In en rond de Heu-
velstraat ligt het kloppende hart 
van de Boechoutse middenstand. 
Hoewel achter de muren hard wordt 
gewerkt, namen zowat alle lokale 
middenstanders ruim de tijd om me 
vriendelijk te ontvangen.  

Omdat enkele feestdagen onze nor-
male workflow onderbraken, vrees-
de ik dat onze Winkelhieren-pagi-
na’s Boechout slechts een matig 
succes zouden worden. Ik ben dan 
ook aangenaam verrast dat meer 
dan 20 adverterende partners ge-
bruikmaakten van onze interessante 
aanbieding. Elk van hen zet op de 
volgende pagina’s enerzijds zichzelf 
in de kijker bij maar liefst 35.000 ge-
zinnen in Boechout, Vremde, Hove, 
Lint, Mortsel, Edegem, Borsbeek, 
Kontich en Waarloos. Anderzijds 
zorgen ze allen samen voor een 
mooie katern die al onze lezers uit-
nodigt om het gezellige dorp te be-
zoeken. 

Muziekliefhebbers kunnen hun be-
zoekje aan Boechout combineren 
met Beuling & Blues. Lees meer op 
www.konfijt.be, maar wees gerust 
dat deze mooie gemeente ook zon-
der beulingen of blues heel wat te 
bieden heeft. 
 
Fik Verbiest
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b o e c h o u t / v r e m d e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

Keurslager Somers te Boechout zoekt:

>> Winkelbediende
>> Keukenmedewerker
Voor meer info mail naar keurslagersomers@gmail.com
of bel naar 03 455 26 66 (vragen naar Ben)

VA K A N T I E  2 0 2 2

	 z o m e r :  2  te m  1 3  a u g u s t u s
	 w i n t e r :  1  te m  5  n ove m b e r

Heuvelsraat 61 - 2530 Boechout - Tel 03 455 53 55 
www.kapperjoossen.be

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELMAKERIJ
JEF VAN HOOGTEN-GRIJP

OPEN
Alle dagen 
doorlopend van 9u tot 17 u.

GESLOTEN
Donderdagen zaterdag, 
zon- en feestdagen

Jan Frans Willemsstraat 3 - Boechout
0486 71 08 99

AUTOPLATEN
VERKOOP VAN LEDERWAREN
AUTOPLATEN
VERKOOP VAN LEDERWAREN
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b o e c h o u t / v r e m d e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . . D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 

FIETSEN
PETER RAES
Heuvelstraat 45
Boechout

T 0484 28 62 36
info@fietsherstellen.be
www.fietsherstellen.be

Verdeler van: 
Giant  • Norta • Cortina • Corratec

Wijndomein Oud Conynsbergh
Konijnenbergstraat 2 – 2530 Boechout

  +32 3 435 98 70    info@oudconynsbergh.be
www.oudconynsbergh.be

Onze wijnshop
Di tot don: 10u – 17u

Vrij en zat: 10u – 20u

Zon: 13u – 19u

Degustatieruimte
Vrij: 16u – 20u

Zat: 10u – 20u

Zon: 13u – 19u

Ontdek onze 
Boechoutse 

wijnen!

5e Wijnfeest Oud Conynsbergh | Zondag 3 juli 2022 | 13u - 20u
Kom langs en geniet op het zonnige terras van onze wijn en lokale tapas. 
De wijnen die je proeft, kan je kopen om thuis verder van te genieten!

Victor Heylenlei 41, 2530 Boechout

OPENINGSUREN
> Maandag en dinsdag gesloten

> Woensdag: 14.00u tot 20.00u

> Donderdag: 15.00u tot 20.00u

> Vrijdag: 16.00u tot 20.00u

> Zaterdag en Zondag: 

13.30u tot 20.00u

Like ons op Facebook of volg ons op Instagram (@den_ijsberg) en blijf op de hoogte.

AMBACHTELIJK HOEVE-IJS
WAFELS • DRANKEN • SNACKS    

Claus
Dé  s p e c i a a l z a a k 

vo o r  n i g ht - &  
l o u n gewe a r

WO O DY
LO R D S  X  L I L I E S

J O O P !
S K I N N Y

PA S S I O N ATA 
C H A N T E L L E 

T R I U M P H 
S LO G G I 

BJ O R N  B O RG 
S C H I E S S E R 

Heuvelstraat 84  •  2530 Boechout
T 03 455 25 97

www.kledingwinkel-claus.be
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b o e c h o u t  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

0468 04 94 04
Graag alleen na afspraak a.u.b.

Vremdesesteenweg 260 • 2530 Boechout
03 455 20 88  •  0479 082 971  •  info@boomkwekers.be  •  www.boomkwekers.be

Algemene tuinaanleg & plantencentrum
3 generaties stielkennis en passie

Eerste keus tuinplanten en bomen die goed geworteld, 
groeikrachtig en duurzaam zijn. 
Gekweekt in open lucht met respect voor milieu in een zandleem 
grond voor zowel particulier als groothandel.

Wattan
cultuurhuis

heuvelstraat 63a
2530 boechout

elke dag open
vanaf 15h

wattan.café

Heuvelstraat 

96Boechout

03 334 85 72

www.aloah.be

hallo@aloah.be

ALLOPATHIE - HOMEOPATHIE

�����������������

HEUVELSTRAAT 100
2530 BOECHOUT
TEL. 03/ 454 01 13
apotheeksintbavo@skynet.be

plastiekzakken81.indd   13 01-08-2006   13:38:06ALLOPATHIE - HOMEOPATHIE

�����������������

HEUVELSTRAAT 100
2530 BOECHOUT
TEL. 03/ 454 01 13
apotheeksintbavo@skynet.be

plastiekzakken81.indd   13 01-08-2006   13:38:06
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b o e c h o u t  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . . D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 

GEZELLIG VERTOEVEN BIJ 

BAR AUGUSTE

Bar Auguste Coffee And More
Frans Segersstraat 14 • Boechout

www.barauguste.be

PAFT EN TUINMEUBELEN  
... PUUR GENIETEN

ATCRX00A

SHOP IN SHOP

Brievenbussen ook voor appartementen

Kom ons groot aanbod 
BBQ’s ontdekken

Kom langs en geniet 
van onze talrijke promoties

  

ACTIE BARBECUES
verlengd tot 19/6:

bij aankoop van een 

gasbarbecue

 GRATIS GASFLES
van 10,5 kg

(waarborg ten uwen laste) 

+ GRATIS ACCESSOIRES

Provinciesteenweg 687 (Grote baan Lier - Antwerpen)  I  2530 Boechout  I T 03 455 26 56
Tijdens de zomerperiode 7 op 7 open: maandag: 13u-18u30 • dinsdag-vrijdag: 9u-18u30 • zaterdag: 10u-18u • zondag: 11u-16u • feestdagen gesloten

• grote voorraad direct leverbaar
• 
• verhuur en 

verkoop van 
aanhang-
wagens

gratis levering mogelijk (binnen de regio)

> VUURSCHALEN
> BARBECUESTELLEN VAN BROIL KING 
 + GASFLESSEN VOOR BBQ
> TUINMEUBELEN
> BRIEVENBUSSEN

PROVINCIESTEENWEG 687  I  2530 BOECHOUT  I  03 455 26 56  I  WWW.PAFT.BE

Meer weten? 
Scan hier!

Heuvelstraat 55 - 2530 Boechout - 03 454 52 41

Renild

Voor fruit en groenten vers en fi jn …
moet je bij Renild zijn!

alle weekdagen van 09.00u tot 18.00u
zaterdag van 09.00u tot 16.30u

zondag gesloten

Damesboetiek
 

jan frans willemsstraat 11
2530 boechout
+32 3 454 01 65

joni@vrou.be
www.vrou.be

Openingsuren
 

di/woe/vrij/zat : 10u-18u
don : 12u-20u

zon en ma: gesloten
Online : 24/7

 www.vrouvolk.be
vrou.be
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LODEWIJCKX n.v.
Provinciesteenweg 193, 2530 Boechout
Tel +32 3 455 28 61
e-mail: garage.lodewijckx@skynet.be

Specialiteit
Italiaanse
wagens

MERTENS ANTWERPEN

Alexander Franckstraat 51
2530 Boechout
03 877 34 66
antwerpen@hondamertens.be
www.hondamertensantwerpen.be

b o e c h o u t  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

D a a r o m  ko p e n  w i j  l o k a a l ! 

Privé Shopping 
op afspraak
Homeparty

FASHION FOR YOU

 IJzerlei 7 - Boechout
0479 61 48 26
www.arcdamuse.com

WAS & DROOGKUIS 
 weekdagen > van 09.00u tot 18.00u
 zaterdag > van 10.00u tot 13.00u
 woensdag en zondag > gesloten
 

  03 237 71 63 - Heuvelstraat 53, Boechout
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Interesse? 
www.midden.be

of 03 375 30 88

MIDDEN, 
de buurt waar 
iedereen zich 
thuisvoelt

• TE KOOP: Appartementen en huizen met tuin

• Centrumlocatie in het gezellige Boechout

• Groene, autoluwe parkomgeving

• Innovatieve duurzame technieken, groot wooncomfort

• Zeer sterke energieprestatie: BEN-normen (E20)

• Vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffi ng*

* regelgeving op vlaanderen.be (jaar 2021)

LANCERING 
LAATSTE FASE!

De beelden in deze advertentie zijn louter illustratief en niet bindend. GANDS en TRIPLE LIVING kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze advertentie. Verantwoordelijke uitgever: Kristof Schellekens.

Untitled-9   1Untitled-9   1 25/05/2022   14:3125/05/2022   14:31
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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

3
2
4

• 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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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)

brabanderhof_adv_80x180.indd   1 30/11/17   17:07

HET BRABANDERHOF 
paardenmelkproducten

Frans & Nadine de Brabander
Maaikeneveld 66 te Lier
info@paardenmelk.be
www.paardenmelk.be Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

- Vers of diepvries
- Drinkyoghurt
- Capsules
- Likeur
- Natuurlijke huidverzorgingsproducten 

Geeft energie,betere weerstand,en sneller herstel!
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Maaikeneveld 66 te Lier
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www.paardenmelk.be

Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

- Vers of diepvries
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BEZOEK ONZEWEBSHOP EN BESTEL ONLINE!GRATIS VERZENDING BIJ EEN BESTELLING VAN MIN. 60 e

Paardenmelkcapsules € 30
(maandkuur van 90 capsules)

Capsules, diepgevroren paardenmelk, drinkyoghurt en cosmetica

Open van dinsdag t/m zaterdag van 14u-18u of na afspraak - 0475/75 92 66

Voor meer 
weerstand en 

een sneller 
herstel!
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

VOLGENDE 

MAAND

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

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

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

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