
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
V E R D E E L D  I N  W I L R I J K   •   B E R C H E M   •   H O B O K E N   •   A A R T S E L A A R 0 7 2 0 2 2

 
 

 

Colora Wilrijk en 
Kontich heten
je welkom … 

de hele zomer lang!

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

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

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

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

Wij zijn 
gesloten van 
15/8 tot en 
met 20/8

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

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

Van een verlovingsring om ‘ja’ tegen te zeggen, 

naar de mooiste trouwringen van Belgische bodem 

met veel liefde, passie en vakmanschap ontworpen. 

Wij  helpen je jullie sprookje waar te maken.

K O M  V R I J B L I J V E N D  O N Z E  C O L L E C T I E  B E K I J K E N

en vraag naar onze speciale voorwaarden
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H K  T R a i t e u r  &  c at e r i n gH K  T R a i t e u r  &  c at e r i n g
maandag

18/7
dinsdag

19/7
woensdag

20/7
donderdag

21/7
vrijdag

22/7
weekend
23-24/7

dag 
menu

€11,00

Preisoep
Ardeense burger

Broccolipuree
Pudding

GROENTENSOEP 
STOOFVLEES 
APPELMOES 

GEBAKKEN PATATJES 
YOGHURT

CHAMPIGNONSOEP 
BALLEKES 
SELDER IN 

TOMATENSAUS PATATJES 
TAART

SOEP 
GEVULDE TOMAAT

 MET PUREE 
DESSERT

BLOEM KOOLSOEP VISFILET 
MET SPINAZIEPUREE 

LIEGEOIS

SOEP
KIP met witloof 

en patatjes
dessert

menu 
van de chef

€12,50

ASPERGE 
HAMROLLETJES 

PREISOEP 
TONGROLLETJES 

OP NORMANDISCHE WIJZE 
PUREE 

PUDDING

GROENTENSOEP 
LAMSEPIGRAM 

BOONTJES MET SPEK 
PATATJES 
YOGHURT

SLAATJE VLEES 
ZALM MET 

KERVELPUREE
TAART

FEESTDAG!! 
GEEN BEDELING

SLAATJE VIS BLOEM-
KOOLSOEP KALFSBORST 
GROENTJES GEBAKKEN 

PATATJES 
LIEGEOIS

LASAGNE 
OF SPAGHETTI

diabeet 
menu

€11,50

Preisoep
Ardeense burger

Broccolipuree
fruit

GROENTENSOEP 
STOOFVLEES 
APPELMOES 

GEBAKKEN PATATJES 
magere YOGHURT

CHAMPIGNONSOEP 
BALLEKES 
SELDER IN 

TOMATENSAUS PATATJES 
SUIKERVRIJ GEBAK 

FEESTDAG!! 
GEEN BEDELING

BLOEM KOOLSOEP VISFILET 
MET SPINAZIEPUREE 
SUIKERVRIJ GEBAK 

KOUDE SCHOTEL 
ASPERGE

 HAMROLLETJES 

DAGELIJKS WARME EN KOUDE MAALTIJDEN AAN HUIS  GELEVERDIN GROOT ANTWERPEN EN OMGEVING

BIJ AANKOOP VAN 
10 BONNETJES:

DAGMENU € 100  I .P.V. €  105 
CHEFMENU  € 115  I .P.V. €  120

Contacteer ons vrijblijvend voor meer info op 

hkcatering24@gmail.com of 0496 87 43 67

ELKE DAG 1 LITER SOEP  verkrijgbaar aan 

€ 3,50  BIJ  AFNAME van een MAALTIJD !

VIND ONZE MENU’S ONLINE: WWW.HK-TRAITEUR.BE

13/04/2022   18:17

13/04/2022   18:17
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d e z e  m a a n d

COLOFON

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 349.000 AARTSELAAR        E 480.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 625.000

BOOM E 274.000

AARTSELAAR  E 950 + E 65 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 395.000

Nieuwstraat, polyvalente bel-etage op 113m² 
met stadstuin & zuidterras in rustige buurt 
nabij centrum, living met open ing keuken, 
3 slpk, 2 badk, EPC: 321 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 MEER DAN 50% VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk

Beste lezer
Niks leukers dan op vakantie lokale marktjes bezoeken, streekpro-
ducten ontdekken en je tegoed doen aan de specialiteiten uit de regio. 
Kaas, wijn en olijfolie zijn mijn favorieten.

De ene lekkernij is al beter geschikt om mee naar huis te nemen dan 
de andere. Zo waren wij jaren geleden wild enthousiast over de cider 
die wij dronken in Normandië. Het was broeierig warm en in de ap-
pelboomgaard waar wij vertoefden, schonk het bruisende appelsapje 
ons de verfrissing die we nodig hadden.

Natuurlijk namen we een paar kratjes mee naar huis. Maar eenmaal 
thuis moesten we het stellen zonder de Franse zon, het vakantiege-
voel en die aantrekkelijke boomgaard. De cider smaakte lang niet zo 
goed.

Ook in onze zuidrand vind je kazen, wijnen en bieren die ambach-
telijk worden bereid en in kleine hoeveelheden aangeboden. Ze rij-
pen in ons klimaat, hebben een positief effect op je smaakpapillen en 
smaken altijd. Proef ze vooral zelf eens!

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 
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18 juli Wortelsoep 
met spekjes

Vogelnestje met tomatensaus, erwtjes en 
een aardappelpuree met prei

19 juli Champignon-
roomsoep

Gebakken zalm met zomergroenten, honing-
mosterdsaus en gekookte aardappelen

20 juli Tomatensoep
met balletjes

Belgisch stoofvlees met westmallebier, 
tomatensla en gebakken aardappelwedges

21 juli Brunoise
groentensoep

Gegrilde braadworst met een roquefortsaus, 
rode kool en peterselieaardappelen (Feestdag)

22 juli Witloofroomsoep

23 juli Kervelsoep

24 juli Dagsoep Lamsschouder met gebakken wortelen en 
gepofte aardappel

25 juli Tomaat-
pompoensoep

Kip op de grill met een frissesalade en 
gebakken krieltjes

26 juli Ajuinsoep met
geraspte kaas

Kabeljauwfilet met beurre blanc van 
Hoegaarden, gepofte tomaat en spinaziepuree

Volledige info & maandmenu 
www.petruskokaanhuis.be

Maaltijdservice
Petrus Kok Aan Huis

Warme maaltijden aan huis

info@petruskokaanhuis.be
Tel: 03 376 71 07

Warme maaltijden aan huis

Soep 
Hoofdgerecht

Dessert

€ 11,00

De lekkerste maaltijdservice 
uit de buurt

Passant 1/2 pagina.indd   1 2/06/2022   10:52

Pladijsfllet met kappertjessaus, 
gestoofde prei en puree

Zomerse stoemp met gebakken beenham

GEDAAN MET RUG-, NEK EN SPIERPIJNEN
Weg met pijnlijke rugklachten door middel van ergonomie op maat

J&A FLEX • FABRIKANT VAN ZETELS & MATRASSEN
RECHTSTREEKS UIT DE FABRIEK • GRATIS DEMONSTRATIE AAN HUIS ZONDER AANKOOPVERPLICHTING

Totale uitverkoop van stockmodellen wegens verhuis • 20% korting op stockverkoop

Mallekotstraat 45 • 2500 LIER • www.jaflex.be • info@jaflex.be
TELEFOON >>> 03 480 98 01

5



6

F I K  B L O G T

Dankbaarheid

“Dankbaarheid is de moedertaal van ware liefde”

Fik Verbiest

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

We leren onze kinderen om ‘dank je wel’ te zeggen wanneer 
ze iets krijgen. Dat is een kwestie van beleefdheid. Maar leren 
we onze kinderen en onszelf ook om dankbaar te zijn voor 
wat we al hebben of wat er al is? Het is namelijk vooral die 
vorm van dankbaarheid die bijdraagt tot een gelukkiger le-
ven. Veel te veel is vanzelfsprekend geworden en daarenboven 
wordt de moderne mens almaar veeleisender. Wie zich hier-
van bewust is, kan zichzelf op beide vlakken bijsturen 
en een gelukkiger mens worden.

Dagelijkse zegeningen

‘Tel je zegeningen’ is een wijze raad die steeds 
minder mensen volgen. Gezond wakker wor-
den, het gefluit van vogels, de zon op onze 
huid, de regenbui die onze tuin water geeft, 
dat lekkere, zachtgekookte eitje bij het ontbijt, 
comfortabele schoenen, een veilig dak boven ons 
hoofd ... Het zijn stuk voor stuk waardevolle zaken 
die onopgemerkt voorbijgaan in de drukte van elke 
dag. In ons hoofd ‘moeten’ we zoveel en maken we zoveel 
plannen dat we nog nauwelijks de tijd nemen om stil te staan 
bij onze dagelijkse zegeningen.

Ambitie versus tevredenheid

Doelen nastreven in het leven is fijn. Zolang dit streven geen 
eeltlaag legt over de levenskunst om nu en dan tevreden te 
zijn met wat je bereikt hebt of gewoon ... met wat is. Zoals 
onze samenleving langzaam maar zeker bezwijkt onder het 
dogma van economische groei, zo ondermijnt het voortdu-
rende streven naar ‘beter en meer’ ons individuele geluk. ‘Te’ 
is alleen oké voor ‘vrede’ en voor ‘huis’ ... Tevreden en thuis. 

Sport of spel

De olympische gedachte dat deelnemen belangrijker is dan 
winnen, klonk nog nooit zo hol als vandaag. Denk aan de 
sabotage van de rolstoel van Peter Genyn tijdens de Paralym-
pics van 2021. Ook de voortdurende jacht op doping in de 
sport of het ‘mentale drama’ te moeten omgaan met een twee-

de plaats, maakt pijnlijk duidelijk dat een gezonde visie 
ook binnen de sport helemaal zoek is. Sport is enorm 

waardevol als een gezonde vorm van beweging, 
liefst in combinatie met een plezant spelelement 
dat het kind in ons wakker maakt. 

Dankbaarheid als medicijn

Bewust aandacht schenken aan dagelijkse 
kleine zaken die waardevol zijn, maar vanzelf-

sprekend lijken, dat is levenskunst. Het is boven-
dien een manier om respect te ontwikkelen voor 

de natuur, voor vriendschap, voor een gezond leven, 
voor mentaal welzijn ... Kortom, echte dankbaarheid is een 

vorm van empathie voor de schepping. Wanneer je dit empa-
thische vermogen voldoende ontwikkelt dan blijft het leven 
je toelachen, ook tijdens moeilijke momenten. 
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F I K  B L O G T

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
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waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
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niet gestimuleerd wordt.

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

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

WAAROM ZOU IK 
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werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt, 
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
‘nieuwe’ luisterwereld. Door de hersenen te blijven 
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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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HOORTOESTELLEN DRAGEN?
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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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hebt, wordt het veel moeilijker om te wennen aan 
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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.
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elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
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te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
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werden gehoord. Hoe eerder je hoortoestellen draagt,
hoe beter de hersenen zich kunnen aanpassen aan de 
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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-
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beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
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Lieveheersbeestjes tegen  
bladluizen
WILRIJK – Verschillende Wilrijkse straten kampen met overlast 
van bladluizen. Om dit op een biologische manier te bestrijden, 
heeft het district in de bomen zakjes opgehangen met larven van 
lieveheersbeestjes. Zodra de larven uit de zakjes breken,  eten ze 
een groot deel van de bladluizen op.  FM

Lieveheersbeestjes bestrijden bladluizen in Wilrijk

West Side Story
AARTSELAAR – Zondag 21 augustus wordt op Klein Laar (in 
openlucht) op het grasplein tussen kerk en turnzaal Cade de film 
‘West Side Story’ van Steven Spielberg getoond van 21.30 tot 
23.59 uur. Het is een gratis voorstelling. Je herinnert je wellicht de 
schitterende film uit 1961 van Jerome Robbins en Robert Wise. Nu 
kan je de versie van Steven Spielberg bewonderen en genieten van 
de heerlijke muziek van Leonard Bernstein. Info: 03 877 28 75 FM

1

Verplicht asbestattest 
jaagt verkopers op  
extra kosten

Vanaf 23 november moet je naast een bodem- 
attest, stedenbouwkundige inlichtingen, 
een elektriciteitsattest, een EPC, een pos-
tinterventiedossier ook nog een asbestattest 
voorleggen bij de verkoop van je huis of ap-
partement. Tenminste als het gebouw van 
voor 2001 dateert. Gaat het om een recente-
re woning? Dan is een attest niet nodig. Een 

asbestattest is het resultaat van een asbestinventarisatie van een 
gebouw. Het beschrijft welke materialen of gebouwonderdelen 
asbest bevatten, wat de staat is van het asbest en hoe het veilig 
kan beheerd of verwijderd worden.

De bekendste toepassing van asbest zijn golfplaten. Maar asbest 
kan in veel meer aanwezig zijn zoals in dakleien, isolatie van ver-
warmingsleidingen … Asbest is kankerverwekkend, daarom wil 
men tegen 2040 Vlaanderen volledig asbestveilig maken door al 
het asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen. Vanaf 
23 november 2022 wordt een asbestattest verplicht bij de verkoop 
van woningen en gebouwen gebouwd voor 2001. In 2032 moet 
iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw, gebouwd 
voor 2001, over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de ei-
genaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie 
te bezorgen aan de (nieuwe) huurders.

De prijs van een inspectie zal tussen 300 en 600 euro (exclusief 
btw) liggen. Maar dit kan nog fameus oplopen als er verschillen-
de staalnames moeten gebeuren om bij verdachte materialen met 
zekerheid te bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. 
Elke staalname zal tussen 40 en 60 euro kosten. En ook OVAM 
passeert de kassa, want per attest zullen zij 50 euro aanrekenen.

Het asbestattest moet er nog niet zijn als je de woning te koop 
zet. Bij het EPC-attest is dit wel het geval. Pas bij de werkelijke 
eigendomsoverdracht, dit kan het compromis of de akte zijn (als 
er aankoop- verkoopbelofte getekend is), moet het asbestattest 
aanwezig zijn.

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

schilde

edegem

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.

Voor meer informatie  
kan je terecht bij onze 
habicom-experten.

Naranjo Decamps  
habicom
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Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, gord� nen, vloerbekleding, … 

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

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

Ook voor het beschermen en verfrissen 
van houtwerk hebben we alles in huis!

SIKKENS CETOL GAMMA: SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET BEHANDELEN,  BES-
CHERMEN EN DECOREREN VAN HOUT.  HET VERBERGT DE HOUTSTRUCTUUR NIET 

EN LAAT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HET HOUT UITKOMEN.
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

Zomerontspanning in eigen streek

Zonsondergangen

SCHELDE – Je hoeft niet ver te gaan om 
de mooiste zonsondergangen te bewon-
deren. Tot 28 augustus doe je dat aan de 
boorden van de Schelde. Net een schilderij. 
Vanaf een houten tribune aan de Taver-
nierkaai 3 heb je een prachtig zicht op dit 
wonderlijke schouwspel.

Bezoek het bijenpark
EDEGEM – Elke zondag tot 28 augus-
tus kan je van 14.00 tot 17.00 uur het 
unieke bijenpark bezoeken in Fort 5 Fort 
V-straat. Twee imkers vertellen je over het 
boeiende leven van de bij. Je kan de bijen 
van dichtbij observeren door een glazen 
kast en een korf met een doorkijkbo-
dem. Ook geschikt voor jonge kinderen 
Toegang gratis

Kinderactiviteiten
BOECHOUT – Boechout heeft een 
ruim pakket zomeractiviteiten ontwik-
keld, specifiek voor kinderen tussen 12 en 
15 jaar van 11 juli tot 8 augustus met het 
Gidsenlokaal aan de Bistweg als uitvals-
basis. Inschrijven doe je via boechout.be/
tienerwerking. Inschrijven op de dag zelf 
kan ook als er nog plaats vrij is.

Wandelen is fun
ZUIDRAND – Met de gratis Zuidrand 
Wandelapp is wandelen deze zomer echt 
fun. Wil je de eigen streek als een detective 
ontdekken? Ga dan op wandel door de 
Zuidrand en ontrafel de vier spannende 
Zuidrand-mysteries, samen met het de-
tectiveduo Noor en Lukas. Zij zijn dol 
op de Zuidrand, want daar bulkt het van 
de raadsels. Download de gratis app in 
de Google of Apple Appstore en word 
deze zomer ook een superspeurder. De 
Zuidrand Wandelapp gidst je veilig en 
eenvoudig van punt naar punt en laat het 
hele gezin de wandeling nog alerter bele-
ven. Per wandeling staan de lengte en de 
duur aangegeven.

Te voet door Edegem
EDEGEM – Tot zondag 4 september kan 
je deelnemen aan een rustige wandeling 
van 2,7 km door Edegem. Op de route 
los je vragen op. De organisatie is in han-
den van de Minirijders. Deelnemen kost 
7 euro. De prijsuitreiking is gepland op 
22 oktober en iedereen zal prijs hebben. 

Info: http://ert-de-minirijders.be

Wandel- 
fotozoektochten
MORTSEL – Zoektochten zijn altijd 
een boeiende manier om een streek te 
verkennen. Daarom heeft het burgerini-
tiatief ‘Mortsel weer (h)eerlijk thuis’ ter 
gelegenheid van haar tienjarige bestaan 
een fotozoektocht in elkaar gestoken. 
Al wandelend ontdek je aantrekkelijke 
plaatsen en gepaste middenstandszaken 
doorheen de stad. 

Wie de foto vindt die niet in het thema 
past, maakt kans op een mand vol lokale 
lekkernijen ter waarde van honderd euro. 

Info: Dirk Brentjens, 0476 90 58 75

KONTICH – Tot 31 augustus kan je 
in Kontich deelnemen aan de warmste 
fotozoektocht, georganiseerd door Re-
belle (de nieuwe naam van Viva-SVV 
en Curieus Kontich). De zoektocht be-
staat uit 2 lussen van ongeveer 3 km en 
is rolstoeltoegankelijk. De fotozoektocht 
is verkrijgbaar bij Standaard Boekhandel 
(Mechelsesteenweg 34 A) of bij Café 
Chapo (Drabstraat5). 

Deelnameprijs: 5 euro - Kinderen gratis tot 
12 jaar - Info: christel.birchen@gmail.com

Fietsfotozoektochten
LINT – De hele zomervakantie (tot 15 
september) organiseert de gemeente Lint 
een fietsfotozoektocht. Je moet de locaties 
van genomen foto’s vinden. Zo maak je 
op een luchtige manier een rustige tocht 
naar bekende en minder bekende plaatsen 
in de regio. 

Start: Parking Torfsstraat (Torfsstraat) - 
Deelname: 5 euro 
Info: bruno.minnebach@telenet.be  
of 0497 30 63 70

WOMMELGEM-BORSBEEK -  
Recreatieve fietsclub De Wommeltjes 
organiseert al voor de 13de keer een fiets-
fotozoektocht. De lus van 23 kilometer 
brengt je dit jaar voor 85% door Borsbeek. 
De route start en eindigt bij Sport- en 
Eetkaffee Brieleke in Wommelgem. Om 
kans te maken op een prijs, lever je je ant-
woorden in voor 1 oktober 2022. 

Deelname 6-8 euro - Info: wommeltjes.
be/fzt/2022, chris.bonte@telenet.be  
of 0486 55 55 60
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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)

VERHUISPLANNEN?
deze zomer

COPRIMMO DROOMT MET U MEE!

Terwijl u van uw vakantie geniet, werken wij verder aan uw dossier.

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

Openlucht- 
voorstellingen
BOECHOUT – In de prachtige setting 
van het Wiebelplein en Den Steenen 
Molen wordt de hele zomer in het open-
luchttheater een straffe en gevarieerde 
reeks voorstellingen gebracht. Je kan er 
genieten van muziek, theater, comedy en 
kindervoorstellingen in een gezellige sfeer.

Whisperfestival
RIVIERENHOF – Whisper is een intiem 
festival dat focust op kwetsbaarheid, met 
naast muziek ook ruimte voor diepgaande 
interviews over thema’s als rouw, hoop en 

depressie. Het vindt plaats op 27 en 28 
augustus in het OLT Rivierenhof.
Info: whisperfestival.be

Antwerpen Zingt
ANTWERPEN – Op zaterdag 20 augus-
tus van 17.00 tot 23.00 uur vindt het grote 
volksfeest ‘Antwerpen Zingt’ plaats. Deze 
keer niet op de Gedempte Zuiderdokken, 
maar aan de vernieuwde Scheldekaai-
en waar ter hoogte van de Cockerillkaai 
plaats is voor 30.000 bezoekers en mee-
zingers. De organisatie verwacht 15.000 
aanwezigen. Vooraf tickets kopen is niet 
mogelijk. De entree bedraagt twee con-
sumptiebonnetjes.

Muziek in de wijk
ANTWERPEN – In de wijk Stuivenberg-
plein, Elegastplein, Bist, Zillebekelaan, 
Krugerplein en Dageraadplaats wordt in 
juli en augustus ‘Muziek in de wijk‘ georga-
niseerd. Op de affiche staan verschillende 
groepen die het beste van zichzelf geven. 
Het gaat allemaal om gratis concerten op 
Antwerpse pleintjes. De klemtoon ligt 
op wereldmuziek. Houd je van jazz? Dan 
moet je op de Dageraadplaats zijn, daar 
is dit muziekgenre aan de beurt met een 
hoge dansbaarheidsfactor. 
Info: zva.be

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

Horizontaal 
1 bezoek 5 hoofdstad van Spanje 10 Bijbelse vrouw  

11 scheepstouw 12 deftig 15 sportploeg 17 bierpomp  
18 nonsens 19 eenieder 20 op de wijze van 21 opschudding 

23 dal 25 opplakbriefje 27 ontkenning 28 Ned. omroep  
29 aldoor 32 verlies 34 honkbalterm 35 Turks bevelhebber 
36 wanneer 38 Europese vrouw 39 telwoord 41 medemens 

43 inwonend 45 draagzak 46 aanwijzend vnw. 47 lenig  
48 beroep

Verticaal
1 kledingstuk 2 ongespannen 3 een weinig 4 leest 

6 sportman 7 benauwd 8 kerkgebruik 9 steekwapen 
13 vogelspin 14 kraaiachtige vogel 15 Ierland 16 omnivoor 

20 voordat 22 olienootje 24 watering 26 rund 
30 Europese vrouw 31 plak brood 32 Chinees gerecht 

33 aantekenboek 36 geurig zaad 37 vleesstokje 
39 waspoeder 40 knevel 42 vruchtendrank 44 vingerwijzing 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 bezoek 5 hoofdstad van Spanje 10 bijbelse 
vrouw 11 scheepstouw 12 deftig 15 sportploeg 
17 bierpomp 18 nonsens 19 eenieder 20 op de wijze van 
21 opschudding 23 dal 25 opplakbriefje 27 ontkenning 
28 Ned. omroep 29 aldoor 32 verlies 34 honkbalterm 
35 Turks bevelhebber 36 wanneer 38 Europese vrouw 
39 telwoord 41 medemens 43 inwonend 45 draagzak 
46 aanwijzend vnw. 47 lenig 48 beroep. 

Verticaal: 1 kledingstuk 2 ongespannen 3 een weinig 
4 leest 6 sportman 7 benauwd 8 kerkgebruik 9 steekwapen 
13 vogelspin 14 kraaiachtige vogel 15 Ierland 16 omnivoor 
20 voordat 22 olienootje 24 watering 26 rund 30 Europese 
vrouw 31 plak brood 32 Chinees gerecht 33 aantekenboek 
36 geurig zaad 37 vleesstokje 39 waspoeder 40 knevel 
42 vruchtendrank 44 vingerwijzing. 

23 6 48 16 41 4 38 25

9 5 4 1 7
4 2 9

1 6
4 3 8

7 5
8 9 6

2 3
8 3 1
6 4 9 5 1
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45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©
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46 aanwijzend vnw. 47 lenig 48 beroep. 

Verticaal: 1 kledingstuk 2 ongespannen 3 een weinig 
4 leest 6 sportman 7 benauwd 8 kerkgebruik 9 steekwapen 
13 vogelspin 14 kraaiachtige vogel 15 Ierland 16 omnivoor 
20 voordat 22 olienootje 24 watering 26 rund 30 Europese 
vrouw 31 plak brood 32 Chinees gerecht 33 aantekenboek 
36 geurig zaad 37 vleesstokje 39 waspoeder 40 knevel 
42 vruchtendrank 44 vingerwijzing. 
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De oplossing vind je op mensen 
www.mensenzijnmedia.be/puzzel

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

•  Een kenmerk van volwassenheid is je goed voelen bij mensen 
die niet zijn zoals jij.

 Virginia Kraft

•  De enige liefde die blijft duren is de onbeantwoorde liefde.
 Woody Allen

•  Efficiëntie is beter doen wat al gedaan werd.
 Peter F. Drucker

•  De belastingontvanger moet wel erg veel houden van arme 
mensen - hij heeft er zoveel geschapen.

 Bill Vaughan

•  Middelbare leeftijd is het conflict tussen Moeder Natuur en 
Vadertje Tijd.

 Peter Darbo
•  Er bestaat slechts één geneesmiddel voor snurken ...
  slapeloosheid.
 Maxim Drabon

•  Democratie is vier wolven en een lam die stemmen over wat 
ze willen voor lunch.

 Wilma Brown

•  Ik ga nu uit met een dakloze vrouw. Formidabel. Ik kan haar 
afzetten waar ik wil.

 Tom Dreesen

•  Sterke mensen hebben altijd behoorlijke zwakheden.
 Peter F. Drucker

•  Vliegen is door de lucht geschoten worden in een blikken  
constructie gevuld met andermans winden.

 Frankie Boyle

•  Het is gevaarlijk voor een nationale kandidaat om dingen te 
zeggen die het volk zou kunnen onthouden.

 David Broder

•  Ik hou van het woord ‘indolentie’. Het geeft cachet aan mijn 
luiheid.

 Bern Williams

•  Dat een boer koning kan worden maakt van een koninkrijk  
 nog geen democratie.
 Woodrow Wilson
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de zomer
héééééél
habicom blijft

OPEN

hallo@habicom.be03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

gratis schatting
  met advies!
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p o r t r e t

 ... van een imposante vondst
Als er ergens archeologen aan het werk zijn, ben ik er als de kippen bij om een kijkje te gaan nemen. Zo fascinerend om te zien hoe zij 
omzichtig een deel van de geschiedenis blootleggen. Ik kan het dan niet laten om in mijn gedachten terug te gaan in de tijd en me voor 

te stellen hoe het leven destijds was.

Dus, toen ik hoorde dat er in het Broyden-
borgpark in Hoboken - in de volksmond ‘het 
klein parkske’ - opgravingen bezig waren, 
moest ik er natuurlijk naartoe. Ik kon mijn 
geluk niet op, toen ik  al van ver zag dat er 
omheiningen geplaatst waren rond een stuk 
omgewoelde grond. Wat zou er te zien zijn? 
Dichterbij gekomen ontdekte ik dat er geen 
archeologen aan het werk waren, maar een 
paleontoloog. Ik zou dus geen overblijfselen 
van een oude cultuur of gebruiksvoorwerpen  
te zien krijgen, want daarmee houdt een pa-
leontoloog zich niet bezig. Het moest dus om 
fossiele planten of dieren gaan. En wat bleek? 
Ze waren bezig met het opgraven van delen 
van het skelet van een mammoet! Op de tafels 
onder rode tentjes lagen al enkele opgegraven 
lichaamsdelen. Ik was enthousiast, en tegelij-
kertijd een beetje sceptisch. Zo dicht aan de 
oppervlakte van het park werd zomaar plots 
een mammoet opgegraven. Dat leek me wel 
heel onwaarschijnlijk. Vragen stellen aan de 
aanwezige mensen van de gemeente of de 
‘opgravers’ bracht geen aarde aan de dijk. Zij 
bleven ernstig beweren dat het een echte op-
graving was. Ook op Facebook, op ATV en in 
kranten werd er melding van gemaakt.

Nu wist ik dat er ooit een mammoet opgegra-
ven werd tijdens de opbouw van Fort 8 in 1862. 
Maar waar die gebleven was, wist ik niet. Had 
deze opgraving soms daarmee te maken? Mijn 
vermoeden werd bevestigd, toen ik tijdens een 
wandeling richting het centrum van Hoboken 
een kaartje in de handen gestopt kreeg, waar-
op te lezen stond dat Pascal(e) - de naam die 
ze aan de mammoet hadden gegeven - zou 
terugkeren naar Hoboken. De opgravingen 
in het Broydenborgpark bleken volledig ge-
ensceneerd door de theatermakers van de 
Machienerie en waren alleen bedoeld om de 
aandacht van de Hobokenaars op die toch wel 
geweldige vondst te trekken. Ook moesten ze 
de inwoners van Hoboken enthousiast maken 
om tijdens het openingsweekend in het bin-
nenfort van Fort 8 die oudste inwoner van 
Hoboken te komen bewonderen. Top! Die 
originele manier om aan te kondigen dat de 
Hobokense mammoet terug zou keren naar de 
plaats waar hij/zij gevonden is, was echt spek 
naar mijn bek!

De delen van het nagemaakte skelet (schedel, 
slagtanden, de rechterhelft van de ribbenkast, 
een borstwervel, heupen en de linker achter-
poot), die gespreid lagen op de tafels heb ik dus 

al kunnen bewonderen, maar voor het echte 
prehistorische skelet zal ik me zeker naar het 
binnenfort van Fort 8 begeven. Ik kijk er heel 
erg naar uit om naar het reusachtige dier van 
ongeveer 2,5 meter hoog en 3 meter lang op te 
kijken. Deze wolharige mammoet - waarvan 
het nog niet duidelijk is of het om een man-
netje (Pascal) of vrouwtje (Pascale) gaat - heeft 
ongeveer 160 jaar rondgezworven in België en 
komt nu terug waar hij/zij thuishoort. Als ik de 
aankondigingen mag geloven, zal hij/zij met 
open armen verwelkomd worden. 

De expo is te bezichtigen tot en met 28 mei 
2023. In juli en augustus kan je er elke za-
terdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur 
terecht. Daarna enkel op zondag en tijdens 
de kerstvakantie is de expo gesloten.  Voor 
schoolkinderen werd er een lessenpakket en 
een projectdag in elkaar gestoken en zij kunnen 
zelf aan de slag gaan als paleontoloog!

Het is duidelijk dat het district Hoboken, de 
Gidsenwerking Fort 8 en Gravenhof geen 
moeite hebben gespaard om hun oudste be-
woner de eer te bewijzen die passend is voor 
zo een imposante figuur.

En ik ... kan weer gaan mijmeren over de lang 
vervlogen ijstijd, toen de wolharige mammoet 
hier in Hoboken rondzwierf.

• Tekst en foto’s © Annie Poelmans
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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

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK
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BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

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

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



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

Beste lezer, 

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

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

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Cleydael goes classic
AARTSELAAR – Donderdag 25 augustus om 20.15 (tot 23 uur) biedt 
de gemeente op kasteel Cleydael (Cleydaellaan 36) een gratis klassiek 
concert aan in dit prachtige kader. Muziekensemble Casco Phil betovert 
je met de mooiste aria’s en melodieën uit 300 jaar operageschiedenis. 
Neurie mee met wereldberoemde composities van de grootmeesters 
van het genre.  FM

De Grungblavers
AARTSELAAR – Donderdag 1 september beleef je een vrolijke namid-
dag vol muziek en amusement in cc ’t Aambeeld (Della Faillelaan 34). 
Op het programma: De Grungblavers, de groep Antwerpse vrienden 
die evergreens zingen, maar dan in de taal van Rubens en Wannes, in 
’t Antwerps dus. Puur genieten! Aanvang 14.30 uur, toegang: 30 euro. 
 FM

Jazz Middelheim
ANTWERPEN – In Park Den Brandt wordt van 12 tot 15 augustus 
opnieuw Jazz Middelheim georganiseerd. Naast vaste waarden uit de 
huidige jazzwereld staat ook Iggy Pop, die zijn repertoire aanpast aan 
het thema, op het programma. Ander internationaal moois krijg je 
van Thurston Moore Group, Fred Hersch Trio en Kurt Rosenwinkel. 
Van eigen bodem zijn aanwezig: Jef Neve, Aka Moon en Bert Joris.

Info: jazzmiddelheim.be

Op ontdekkingstocht  
door Antwerpen
Nieuw boek van Freddy Michiels

Op 15 juni 2022 verscheen het nieuwe boek van Freddy 
Michiels: Ontdekkingstocht door Antwerpen. Zoals de titel 
het zegt, neemt Freddy je mee op 5 uitgestippelde wandelingen 
in historisch Antwerpen. Het boek bevat verrassende verhalen, 
achtergrondinformatie over 60 Antwerpse standbeelden en inte-
ressante weetjes. Bij elke wandeling staat een handige plattegrond.  
Ideaal om op een nuttige, leerzame en ontspannende manier ken-
nis te maken met alles wat Antwerpen zo aantrekkelijk maakt. 
Het boek telt 256 bladzijden en ook over het formaat is nagedacht. 
Het verschijnt in  handig zakformaat (12,5 cm breed en 21,5 cm hoog) 
met een harde omslag en een leeslint. Makkelijk mee te nemen tijdens 
de wandelingen!

Verkoopprijs: 24,95 euro - Gratis thuisbezorging

Geen betaling vooraf - Bij de levering zit een nota met de 
betalingsformaliteiten.

Hoe bestellen? 
Stuur een mail naar freddy.michiels@skynet.be met vermelding van 
je naam en adres.

Meer info: bel Freddy op 0475 69 76 43.

Historische wandeling in  
Kontich gevolgd door  
celloconcert met muziek  
van Bach en Reger
We starten de dag om 10.00 uur met een historische wandeling 
door Kontich gegidst door leden van de Koninklijke Kring voor 
Heemkunde. De wandeling vertrekt bij Cultuurhuis Altena en duurt 
ongeveer een uurtje.

Vanaf 11.30 uur geniet je in de kapel van een celloconcert van 
Christoph Bunzendahl. Hij selecteert enkele van de mooiste stukken 
uit alle zes suites van J. S. Bach en mengt deze met een greep uit de 
solosuites van Max Reger.

Laat je verrassen door zijn kleurrijke verhalen over de componisten 
en hun leven en hoe deze muziek ooit schandalen veroorzaakte in 
kerk en maatschappij. En wist je dat de onvoltooide werken van J. S. 
Bach na zijn dood aan een plaatselijke vishandelaar werden gegeven 
om vis in te verpakken?
Het einde van het concert is gepland rond 12.30 uur.  
Christoph Bunzendahl werd geboren in Hannover (Duitsland). 
Hij behaalde zijn Bachelor of Cello Performance in 1999 aan de 
prestigieuze universiteit van Indiana (Bloomington, VS) en zijn mas-
terdiploma aan het Koninklijk Conservatorium in Antwerpen. Hij 
maakte enkele jaren deel uit van het United States National Orchestra 
en trad ook op met de Berliner Symphoniker. Sinds 2007 werkt hij 
voor het Antwerp Philharmonic Orchestra.

De organisatie van dit concert kwam tot stand in samenwerking 
met Orfeo Producties en de Koninklijke Kring voor Heemkunde 
van Kontich.

Praktisch
Waar? 
Cultuurhuis Altena- 
kapel  
Antwerpsesteenweg 79  
in 2550 Kontich
Wanneer? 
Zondag 21 augustus 
2022 van 10.00 tot 
12.30 uur
Leeftijd? 
Van 18 tot 99 jaar
Prijs? 
14 euro / -26 j: 5 euro

Contact? 
uitwinkel@kontich.be  
03 450 78 31
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

zelfwerkend patroon - gratis offerte
Heirbaan 64 - 2640 Mortsel - 03 454 00 41
www.neveplastics.be - info@neveplastics.be

Voor het aanleggen en onderhouden van 
onze tuinen is New Alpha Green op zoek 
naar een GEMOTIVEERDE MEDEWERKER

••   Je hebt een opleiding genoten, je hebt ervaring 
• •   Je werkt vakkundig met allerhande tuinmachines, gereedschappen, …
•  •   Je bent sociaal in de omgang, zowel met medewerkers als klanten 
••   Je bent in het bezit van rijbewijs B, BE

Ben jij de persoon die we zoeken? Dan maken we graag tijd om je te leren kennen.
Mail alvast je curriculum vitae naar info@new-alphagreen.be of tel 03 825 45 45
Wij kijken er naar uit.  New Alpha Green Tuinen, Jozef Feyt

0495 52 61 28

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

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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b e r c h e m  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .

TOTALE UITVERKOOP
wegens verhuis
KORTINGEN TOT 

-50%
Sani Jeroen verhuist van 

Fruithofl aan 15 naar 35

0495 53 68 33 • www.sani-jeroen.be

PLUS HOME services
Betrouwbare thuishulp  
met dienstencheques!

FRUITHOFLAAN 77 | 2600 BERCHEM |  03 206 05 60

BERCHEM@PHSERVICES.BE

WWW.PLUSHOMESERVICES.BE

Fruithoflaan 83 – 2600 Berchem – www.finebek.be – 03 449 90 71

ma (vanaf 10u) t.e.m. vr van 09.00u tot 13.30u en van 14.00u tot 18.00u I zaterdag doorlopend van 09.00u tot 16.30u | zon- en feestdagen gesloten

Met smaak en passie ... elke dag opnieuw!

Je klasseslager bestaat deze zomer 27 jaar … 
en daarom krijg jij 27 punten op je JOYN-kaart!
Activeer je JOYN coupon

In de zomervakantie zijn wij open 
tot en met 12 augustus.
Jaarlijkse vakantie van 13/8 t.e.m. 4/9/2022 

Heerlijke BBQ-vleesjes
Lekker en mals vlees van bij ons 

Ovenverse broodjes 
Te warm om zelf te koken? 

Wij hebben heerlijke gerechten!

U W  C O M P U T E R  P A R T N E RU W  C O M P U T E R  P A R T N E R
V O O R  A L  U W  C O M P U T E R P R O B L E M E N  K O M E N  W I J  B I J  U  T E R  P L A AT S EV O O R  A L  U W  C O M P U T E R P R O B L E M E N  K O M E N  W I J  B I J  U  T E R  P L A AT S E

03 440 68 25
CDS BV • Flor Alpaertsstraat 14R • 2600 Berchem • info@cdsnv.be • www.cdsnv.be

 Verw� deren van virussen en spyware
 Windows foutmeldingen wegwerken
 Internet en email problemen oplossen
 Thuisnetwerken in orde brengen
 Plaatsen en installeren van hardware
 Aansluiten nieuwe computers

€20 korting€20 korting
Bij herstelling vanaf €60Bij herstelling vanaf €60

Bon geldig tot en met 31/12/22
Niet cumuleerbaar met andere acties.

1 bon per herstelling en per klant.



b e r c h e m  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 ! 

TOM&CO KONTICH
ANTWERPSESTEENWEG  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DIKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON
--1155%%

OP HET TOTALE KASTICKET BIJ 
 MIN AANKOOP VAN €50 IN TOM&CO  

KONTICH OF TOM&CO BERCHEM*

*Enkel geldig bij afgifte van deze bon t.e.m. 31/07/2022. 
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. 1 bon per klant.7/7

OPEN!

Agendatip! 
Fruithof Feest editie 2 op zondag 25 juni 2023!

l 1000x dank voor Fruithof Feest!
l 1000x dank aan het massaal opgekomen en 
 enthousiaste publiek
l 1000x dank aan Stad Antwerpen en District Berchem
 voor de enorme financiële en logistieke steun

De handelaarsvereniging Fruithof wil terug naar de Fruithoflaan van weleer 
door elk seizoen iets leuks te organiseren!

Tijdens de maanden juli en augustus 
zijn wij open van 9 uur tot 17 uur! 

Iedere dag!


Iedere dag verse groenten en fruit 
rechtstreeks van de vroegmarkt.


Vers geperst appelsiensap, 

smoothies, dagsoepen; 
u vindt het allemaal bij ‘t Fruitpalletje 

in de Strijdhofl aan in Berchem. 


Verse bereidingen zoals
ratatouille en salades 

en met de mogelijkheid van 
leveringen aan huis.

Strijdhofl aan 11 – 2600 Berchem - 03 281 38 04 

www.fruitpalletje.be

staat voor de beste 
service en kwaliteit.
staat voor de beste 
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f e e s t  i n  b e r c h e m

Fruithof Feest  
dankt District Berchem  

en het talrijk opgekomen publiek
Op zondag 26 juni organiseerden Handelsvereniging Fruithof, Stad Antwerpen en District Berchem voor de eerste keer “Fruithof 
Feest”. Die eerste editie werd alvast een onverhoopt succes. Ondanks de drukke evenementenkalender vonden maar liefst een 
duizendtal mensen hun weg naar de Fruithoflaan. En of ze werden beloond! De initiatiefnemers spaarden kosten noch moeite om 
van 13 tot 20 uur topamusement voor jong en oud aan te bieden. Ze slaagden erin om toppers als Belle Perez en Jean Bosco Safari 
naar de mooi vernieuwde Fruithoflaan te halen. Enthousiastelingen ontmoetten elkaar op de grens van Berchem en Mortsel en 
iedereen genoot van een onvergetelijke namiddag. Voor de kindjes was er een gevarieerd aanbod kinderanimatie, terwijl hun ouders 

en andere volwassenen konden genieten van de optredens van Pluto was a Planet, Belle Perez en Jean Bosco Safari!

Fijnere buurten door meer sociale cohesie

Stad Antwerpen en District Berchem 
zijn zeer tevreden met de organisatie van 
Fruithof Feest en andere evenementen die 
buurtbewoners samenbrengen. Dit geeft 
mensen namelijk de kans om elkaar fysiek 
te ontmoeten, wat bijdraagt tot een fijnere 
buurt. 

Berchem is in dit opzicht trouwens goed 
bezig. Zo telt het digitale platform Hoplr 
Nieuw Kwartier Oost ondertussen meer 
dan 1200 aangesloten leden! “Digitale plat-
formen hebben niet de waarde van fysieke 
contacten tussen mensen, maar zijn wel 
een handig communicatiemiddel”, zegt 
initiatiefnemer John Derks. “Met Hoplr 

NKO willen we iedereen graag een middel 
geven om kleinere buurtevenementen aan 
te kondigen. Om die nog beter te kunnen 
ondersteunen, richten we weldra de feite-
lijke vereniging Atrium op.” Atrium stamt 
uit het Latijn en wil zeggen open plek in 
een Romeinse woning, waar mensen elkaar 
ontmoeten. Dat is ook wat Atrium wil re-
aliseren: gelegenheden scheppen, waarop 
mensen in hun eigen buurt en in een aan-
genaam kader samenkomen.

Handelsvereniging Fruithof dankt Stad 
Antwerpen en District Berchem

Bram Van Nieuwenhuysen, Marc Bekkers, 
Karel Lambrecht, Philip Vanderbeken, Ni-
cole Vanderveken en Wim Waroquier, het 
bestuur van Handelsvereniging Fruithof, 

zijn allemaal terecht fier en genieten met 
veel voldoening na van hun eerste “Fruithof 
Feest”. “We zijn Stad Antwerpen en het 
District Berchem heel dankbaar voor de 
enorme financiële en logistieke steun bij de 
organisatie van dit event. Zonder hen was dit 
gewoon onhaalbaar”, zegt Wim Waroquier, 
voorzitter van Handelsvereniging Fruithof. 
“Verder wil ik het talrijk opgekomen publiek 
bedanken. Een event staat of valt hoe dan 
ook met de opkomst en het enthousiasme 
van het publiek. En dat zat helemaal goed”, 
aldus de tevreden voorzitter.

AGENDATIP!  
Volgende Fruithof Feest op zondag 
25 juni 2023

Handelsvereniging Fruithof maakt al lang 
werk van een bloeiende middenstand aan 
de Fruithoflaan. Daarom zet ze volgend 
jaar rond dezelfde tijd een tweede editie van 
“Fruithof Feest” op poten. “Het was duidelijk 
dat heel veel mensen hier enorm veel plezier 
aan hebben beleefd. We kijken met heel het 
bestuur van HV Fruithof al uit naar een vol-
gende editie”, lacht Wim Waroquier. Noteer 
dus alvast zondag 25 juni 2023 met stip in 
je agenda, want dit wil je volgende keer toch 
zeker niet missen? De toegang is trouwens 
volledig gratis!

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media
Foto: Patrick Vander Vekens
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

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

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

• Gezocht: oppas voor mijn dochter (4,5j) vanaf 21/09/2022 op woens-
dagnamiddag vanaf 12h tot 17/18h te Berchem (wijk Pulhof). Tel:  
0470 71 63 30.

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

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !

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

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

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

• GEZOCHT: Oude emaille reclameborden in gelijk welke staat. Kijk eens 
op zolder, tuin of kippenhok. Ook interesse in oude reclamevoorwerpen 
uit voormalige Kruidenierswinkels, Brouwerijen of Garages. Geef goede 
prijs. 0479 70 91 58.                                                                 (7-12)

  

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

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

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

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

• Te koop: lichtgroen handgemaakt lederen salon in uitstekende staat 
als nieuw, prijs overeen te komen, bezichtiging ter plaatse mogelijk na 
afspraak op 0485 30 16 31.

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

c o n t a c t e n
• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                              (7-8)

• Boerin zoekt leuke vent voor vaste relatie - sms SONJA naar 7400
(€2 verz/sms)

• Gay, 29 jaar, zoekt contact met een ervaren man - sms DANIEL naar
7404 (€2 verz/sms)

• Thaise poetsdame zoekt man voor relatie en samen te wonen - sms
DANG naar 7773 (€2 verz/sms)

• Poolse dame van 25 jaar zoekt oudere man voor relatie - sms ZOFIA
naar 7722 (€2 verz/sms)

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

Info Klaartje van Baarle 0475 90 46 07

i m m o

is steeds op zoek naar folderdragers

Voor inlichtingen of vrijblijvende kennismaking:
Sandra Tse - 0499 25 13 27 (tijdens kantooruren)

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

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !

• Te Berchem: gemeubelde studio te huur €650, grote tuin, zeer ruim: 
80m2, instapkl., all inclusief EGW, voor student(e)/alleenstaande, tel.  
0489 59 10 55.

• Te Huur in Hoboken: Magazijn 9 meter x 4,5 meter met hoge inrij-
poort. Voor meer informatie neem contact op via 0495 22 84 44 of  
hobobox2660@gmail.com.

• TE KOOP Autostaanplaats, Mortsel tss lijnen in afgesloten garagecom-
plex Vijf Aprilwarande 51+, 18.000,00 euro, 0473 60 93 98.

• AV Event Support is op zoek naar een receptioniste.
Surf snel naar https://www.av-eventsupport.be/jobs.html
Ben jij onze nieuwe collega ?
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Quatre-mains
- Bart Debbaut -

Een goede thriller moet de lezer naar adem doen happen. Het omslagontwerp met de bebloede pianotoetsen zet al meteen de toon, en 
misschien is dat woord op zijn plaats: ‘Quatre-mains’ verwijst naar een van de domeinen waarin de schrijver meester is, en dan weet je dat 
de kans groot is dat je van je uurtjes spanning zal genieten. Auteur Bart Debbaut is een creatieve duizendpoot, een passioneel pianist, een 
zaakvoerder én een auteur die ons boeit met zijn nieuwe misdaadroman ‘Quatre-mains,’ ondertussen het zevende deel in de reeks met zijn 

vermaarde koppel speurders John Leyssens en Mieke Van Cattendyck. Het is ook meteen zijn twaalfde boek.

Het gegeven intrigeert. Op de vooravond van 
de halve finale van de Koningin Elisabethwed-
strijd voor piano wordt de Japanse topkandidaat 
die bij een bankier en zijn gezin verblijft, over-
vallen en verdoofd achtergelaten. Wanneer hij 
wakker wordt, stelt hij onthutst vast dat zijn 
linker ringvinger is afgesneden. Hij is verminkt 
voor het leven. Nu, moet je een vinger afsnijden 
om een ring buit te maken? En heb je als dader 
dan sowieso een werktuig bij je om dat te doen? 
De ring was een erfstuk en de vinger is net zo 
spoorloos als de ring zelf. Waarom …? Wilde 
een concurrent hem een loer draaien, hem 
uitschakelen, of waren er andere motieven? In 
ieder geval: een carrière die veelbelovend oogde, 
wordt nu totaal gebroken. Het leed is groot, de 
vingers van een pianist op zulk niveau zijn niet 
verzekerd, dat zou onbetaalbaar zijn. Inspecteur 

John Leyssens laat zich kennen als een gehaai-
de speurder die zich nergens en door niemand 
een oor laat aannaaien. Hij trekt veel in twijfel 
en zegt dat tegen iedereen wanneer het moet, 
met de nodige dosis humor die gevat is, die heel 
visueel kan zijn, maar ook een beetje rauw en 
met een beetje machogehalte. Maar: hij gaat 
geen obstakel uit de weg.

Mieke Van Cattendyck is pittig, eigenzinnig 
en pienter, en samen vormen ze een sterk duo 
dat ondanks storingen in hun relatie samen 
ten strijde trekt tegen de misdaad. Assistenten 
Creten en Reymans doen hun best om hun deel 
van het terrein af te speuren, hun personages 
zijn goed uitgewerkt met hun grote en kleine 
kanten en hun rake humor. Ze zijn niet zomaar 
figuranten, maar mensen van vlees en bloed die 
de verhaallijn mee opbouwen.

Onverwachte plotwendingen en dito denk-
patronen accentueren de spanning, net als de 
cliffhangers en de boodschappen van wie mis-
schien de onbekende mysterieuze dader zou 
kunnen zijn. Ze zijn cursief gedrukt en ver-
schijnen met regelmaat in het verhaal, waarbij 
ze de spanning helemaal opdrijven. Debbaut 
ten voeten uit, laat ik me vertellen. Het is de 
eerste thriller die ik van hem lees en wees ge-
rust: hierbij zal het niet blijven. Technisch zit 
het boek perfect ineen. Er zijn heel wat mis-
daadromans en andere boeken waarin muziek 
wordt aangehaald als tijdsaanduiding of sfeer, 
Debbaut maakt het verschil met zijn kennis 
van zaken die een grote meerwaarde inhoudt. 
Je voelt aan de vastheid van zijn keuzes en de 
plaatsing ervan, zijn hechte band met klassieke 
muziek. Zo laat hij John Leyssens bijvoorbeeld 
al van bij aanvang  wekken door Klara Conti-
nuo met Bach, met Mozart, of met Schubert, 

en doorkruisen andere componisten zijn werk. 
Muziek en de beleving ervan vormen een rode 
draad in ‘Quatre-mains’, waarin de replieken 
een groot belang hebben. Bij de onderzoekers 
die de puzzel in elkaar proberen te passen, 
zetten ze de lezer aan het denken terwijl ze 
naar  de dader(s?) speuren. Ieder woord telt, 
elke intonatie, elke klemtoon, en het begrip alibi 
blijkt hier een heel duur te zijn.

‘Quatre-mains’ van Bart Debbaut: ingenieus 
berekende spanning in woorden en noten zit de 
auteur als in de vingers gegoten. Een aanrader 
voor wie van enkele uren topsuspense houdt.  

Quatre-mains - Bart Debbaut - Uitgeverij 
Lannoo - paperback - 286 pagina’s - EAN:  
9789401482776

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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• Marc van Riel

*Sheesh: wow (“Moeten jullie al naar huis? Sheesh!”)

** Drip: cool (“Hij heeft een drip kapsel.”)

*** BAS: versterking van een uitspraak (“Het is slecht weer. BAS man.”)

“Mama, dat je het nu gaat hebben over patta’s en barkies vind ik echt niet chill”. (tishiergeenhotel.nl)

Patta’s: schoenen/ barkie: biljet van 100 euro / chill: aangenaam

Bestie
‘Bestie’ werd uitgeroepen tot tienerwoord van het jaar. Het 
was samen met onder meer ‘sheesh’*, ‘drip’** en ‘BAS’*** 
genomineerd. Onherkenbaar voor jou? Wellicht, want jon-
geren willen vooral woorden gebruiken die volwassenen niet 
gebruiken. Ze willen zich afzetten tegen andere generaties. 
De nieuwe jongerentaal komt overal vandaan. Soms vloeit 
ze gewoon voort uit onze omgangstaal. Het woord ‘gast’ gaat 
bijvoorbeeld al erg lang mee in de spreektaal en is plots weer 
populair bij jongeren. Maar ze halen ook woorden uit andere 
talen, bijvoorbeeld uit het Engels, zoals het woord ‘bro’, voor 
‘brother’, of ‘bestie’, voor ‘best friend’. Onze 9-jarige Andreas 
heeft het voortdurend over ‘guys’, venten, mannen, niet alleen 
wanneer hij refereert aan NBA-basketters die ‘vet’ (leuk) 
spelen. Het zijn haast ‘matties’ (vrienden).

Jongerentaal blinkt uit door haar continue vernieuwing. Als 
de nieuwe woorden algemeen ingeburgerd geraken, en ze 
dus door een breder en ook ouder publiek worden gebruikt, 
verliezen ze hun aantrekkingskracht bij jongeren. Die willen 
namelijk vooral woorden gebruiken die ze alleen met hun 
leeftijdsgenoten delen. Daarom gaan tieners altijd op zoek 
naar nieuwigheden of halen ze soms een oud woord onder 
het stof vandaan. Of ze nemen hun toevlucht tot andere 
talen, zoals het Engels of het Arabisch, zoals in de uitroep 
‘Ewa drerrie’, wat ‘Hey, gast’ betekent. Een belangrijke functie 
van jongerentaal is: zich af te zetten tegen andere generaties.

Jongeren willen zich identificeren met hun leeftijdgenoten, 
hun peergroup. Waar jonge kinderen hun identiteit nog sterk 
construeren op basis van het imago van hun ouders – en 
zeggen ze bijvoorbeeld: ‘Mijn papa is wel brandweerman, hé’ 
–, doen ze dat in hun tienerjaren op het platform van hun 
leeftijdsgenoten. Er kan alleen maar een wij-gevoel gecreëerd 
worden als er ook een ‘zij’ is. 

Die ‘zij’ zijn de oudere generaties. Daarvan onderscheid je 
je door een eigen kledingstijl, eigen muziekvoorkeur en ook 
door eigen taalgebruik.

Hoe snel evolueert de jongerentaal? Neemt de kloof tussen 
jongerentaal en ‘volwassenentaal’ toe? “Er is alleszins een 
verschuiving zichtbaar”, antwoordt taalkundige Reinhild 
Vandekerckhove. “Dertig tot veertig jaar geleden stonden 
onze dialecten nog relatief sterk, zelfs binnen jongerengroe-
pen. Via het dialect van je eigen gemeente kon je je als groep 
afzetten tegen de dialecten van andere, nabijgelegen steden 
en gemeenten. Dialect kon dus ingezet worden om een 
groepsgevoel te cultiveren. Nu zien we dialecten verdwijnen, 
zeker bij jongere generaties. Dus grijpt men naar andere 
taalvariëteiten die de functie van groepstaal overnemen. Men 
vindt deze variëteiten ook elders, heel zeker op de sociale 
media.” In sommige scholen wordt de Antwerpse straattaal 
verboden, omdat leerkrachten denken dat het scheldwoor-
den zijn. Ten onrechte, net zoals politieagenten vriendelijke 
begroetingen wel eens verkeerd interpreteren. Toch moeten 
ouders zich geen zorgen maken. Taalverandering is van alle 
tijden. Bovendien conformeren tieners zich meer aan de 
algemene norm naarmate ze opgroeien. Als ze twintigers 
zijn, verdwijnt veel van deze jongerentaal spontaan: sommige 
woorden ontgroeien ze gewoon, maar andere zijn blijvers. 
Deze dynamiek is een natuurlijk gegeven. De onstabiele taal 
evolueert doorheen de tijd en het taalgebruik verandert ook 
tijdens een mensenleven. Bovendien zullen jongeren hun 
ouders niet snel begroeten met ‘Ewa kifesh drerrie’ (Hey, 
hoe gaat het, vriend ?). Die horen nu eenmaal niet tot de 
peergroup. Ouders zeggen ook best niet tegen hun tieners: 
‘Jij bent mijn bestie’. Dat vinden ‘zot veel’ tieners gruwelijk: 
ouders moeten van tienertaal afblijven.
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Als tactiele sensoren glijden iele armen
grijpend-gluiperig over kleverig zand.

Gulzige zuignappen
tasten wanhopig naar ontastbare ether
tussen hemel en water,

zich amechtig hechtend
aan  korrelig drijfzand

dat ietwat korzelig
hun claimende tentakels
ignoreert.

Wie weet, overleeft
deze zeester, kronkelend uit de prehistorie,
nog eeuwen van

door de mens
aangestuurde storm en ontij.
 

KUST & 
KUNST
door Frank Kloeck

Touching To Sea You Through  

Our Extremities  (Laure Prouvost)   - 

strand De Panne bij Esplanade

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 
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Immo Point Drie Eiken  I  Stri jdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80  I  edegem@immopoint.be
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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

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

v o l g e n d e 
m a a n d

Hoewel het in augustus nog volop zomer is, 
bereiden we ons toch al voor op het nieuwe 

school- en/of werkjaar. En na een week werken, 
lijkt die vakantie alweer zo lang geleden!

Ik keek altijd uit naar die eerste schooldag na de 
vakantie. Vriendjes en vriendinnetjes weerzien, 

opnieuw samen spelen. Een beetje spannend was 
het ook wel. Een nieuwe meester of juf, wie weet 

andere klasgenootjes.

Op het werk is dat eigenlijk ook zo. 
Fijn weerzien met de collega’s, samen een 

koffietje drinken en bijpraten.

Keek jij ernaar uit om weer naar school te gaan? 
Zie je ertegenop om na de zomer weer  aan de 
slag te gaan? En heb je tips voor wie het toch 

jammer vindt dat de vakantie voorbij is?

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

De beste tips publiceren we op onze website.



30

7 Immoscoopmakelaars die actief z� n in jouw regio!
Het aanbod van je lokale vastgoedmakelaar 
kan je 24/7 raadplegen op immoscoop.be 

De snelste weg naar 
je droomwoning

03 740 03 90
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15
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03 344 70 10

03 443 21 15

15

15 15

15
15

15

15

0473 900 900

Vastgoed
Verhaegen

15

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

B A U W E N S VA S T G O E D . B E
0 3  3 4 5  8 8  9 9

03 232 53 53

Antwerpen
03 232 53 53

de boer & partners



Londen klassiek
09 september • 3 dagen

€ 219 pp
NU € 197* pp

Parijs in twee dagen
24 september • 2 dagen

€ 125 pp
NU € 112* pp

Genieten van Parijs
02 september • 3 dagen

€ 189 pp
NU € 170* pp

Praag, de gouden stad
26 september • 5 dagen

€ 405 pp
NU € 364* pp

Turijn & Milaan
25 september • 8 dagen

€ 935 pp
NU € 841* pp

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

*Zomeractie reeds verrekend, korting geldig tot 31/07

Uw vakantie begint 
in Boechout!

‘Kwalitatieve reizen, al meer dan 45 jaar onze passie!’
Steden oefenen al sinds mensenheugenis een onweerstaanbare aantrekkingskracht 
uit. Wat is er fi jner dan de typische sfeer op te snuiven en volop te genieten van de 
gezellige stadsdrukte? Reizen Lauwers zorgt ervoor dat u het hele jaar door de mooiste 
wereldsteden kan bezoeken aan een voordelige prijs met een Nederlandstalige gids. 

Geniet nu van onze ZOMERACTIE, 10% korting!
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