
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

 
 

 

Colora Kontich  
en Wilrijk heten
je welkom … 

de hele zomer lang!

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 I za 10u-17u

0 7 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



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

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!
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ZOMERACTIESZOMERACTIES 
MATRASSEN & BOXSPRINGSMATRASSEN & BOXSPRINGS

VANAF 1 JULI 2022VANAF 1 JULI 2022

K I L I A A N S T R A AT  2 2  |  B - 2 5 7 0  D U F F E L  |  0 1 5  3 1  1 5  7 5  |  I N F O @ WAG E M A N S . O R G  |  W W W.WAG E M A N S . O R G

OPEN:  D INSDAG T.E .M .  VR IJDAG 10  -  18UUR  |  ZATERDAG 10  -  1 7  UUR  |  GESLOTEN OP  ZON-  EN  FEESTDAGEN
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d e z e  m a a n d

COLOFON

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Beste lezer
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 

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
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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

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
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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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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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem
03 644 89 05
info.merksem@veranneman-audio.be
www.hoortoestel.be
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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 
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be
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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 
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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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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

de zomer
héééééél
habicom blijft

OPEN

hallo@habicom.be03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

gratis schatting
  met advies!



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 wande-
lingen in historisch Antwerpen. Het 
boek bevat verrassende verhalen, ach-
tergrondinformatie over 60 Antwerpse 
standbeelden en interessante weetjes. 
Bij elke wandeling staat een handige 
plattegrond.

Ideaal om op een nuttige, leerzame en 
ontspannende manier kennis 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 31De ontdekkingstocht rond het Eilandje leidt je langs het Havenhuis.  

Het futuristische gebouw is een ontwerp van de befaamde Iraanse architect 
Zaha Hadid.
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

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

Uitvaarten OCMW Mortsel

Een overlijden is een ingrijpend gebeuren in het leven, vaak ook onverwacht.
Naast het emotionele en praktische, brengt dit een kostenplaatje met zich mee.

Mensen die het financieel zwaar hebben en gesteund worden door het OCMW, 
kunnen in aanmerking komen voor een uitvaart ten laste van het OCMW. 

Wanneer zij beslissen om de kosten te dragen, staat Begrafenissen Goossens & Celis 
klaar om de familie bij te staan in deze moeilijke periode.

Begrafenissen Goossens & Celis voert deze uitvaarten op een serene en respectvolle wijze 
uit tegen afgesproken voorwaarden. Zo proberen wij ons steentje bij te dragen 

voor families die het financieel moeilijk hebben.

je uitvaartmedewerkers

Christophe – Jerry – Christel – Filip – Lars – Peter
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
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Houdbaarheid van voeding
Voedselverspilling is in deze onzekere tijden uit den boze. Maar is voedsel na de gemarkeerde houdbaarheidsdatum nog wel veilig?  
Eet je het nog op, of gooi je het weg? In de eerste plaats is het belangrijk om je producten correct te bewaren. In de koelkast dus bij  
3 à 4 graden Celsius. Vervolgens ga je best af op je zintuigen. Kijk ernaar, ruik eraan, proef ervan. Alleen bij schimmel gaat het onherroepelijk 

de vuilnisbak in. Ik neem enkele interessante voorbeelden onder de loep.

Yoghurt

Een kleine smaakafwijking is niet per se scha-
delijk voor de gezondheid. Yoghurt is sowieso 
een levend product van micro-organismen 
die metaboliseren en fermenteren (= gisten). 
Zo kan een potje wat bol komen te staan. 
Als een potje in de koelkast staat, verzuurt 
de smaak. Als je kan leven met die zuurdere 
smaak en er staat geen schimmel op, dan kan 
je het nog perfect opeten.

Kaas

Bij kazen speelt de hardheid een rol. Als er 
op het buitenste sneetje harde kaas, bijvoor-

beeld Gouda, een klein schimmelvlekje te 
zien is, kan je de overige plakjes nog opeten. 
Gevaarlijke schimmeltoxines (= potenti-
ele kankerverwekkers) kunnen maar twee 
millimeter diep in harde kaas doordringen. 
In principe zijn de andere plakjes kaas dus 
gevrijwaard van die toxines. Bij zachte kazen 
ligt het anders. Daar is geen barrière aanwe-
zig en dringen de toxines dieper en sneller in 
de kaas door.

Charcuterie

In verse vleesproducten zoals gekookte ham, 
kunnen ziekteverwekkers zoals Listeria  
groeien. Daarom dragen die het label “te 

gebruiken tot”, wat wil zeggen dat de aanwe-
zigheid van Listeria binnen die periode niet 
of nauwelijks uitbreidt.

Heb je een vers pakje ham geopend en leg je 
het in de koelkast? Dan kan die een blauwe 
schijn krijgen. Dat betekent dat er micro-or-
ganismen aan het groeien zijn, maar die zijn 
niet per se slecht of ziekteverwekkend. Maar 
wat doet ons brein?  Vlees met een blauw- of 
bruinachtige schijn kan nog perfect lekker en 
gezond zijn, toch associëren we die vleeskleur 
met iets wat niet lekker, of zelfs ongezond is.

Tomaatbereidingen in blik

Hierbij gaat het meestal over pure tomaten 
die je na opening maximaal een dag of drie 
kan bewaren voor zich schimmelvorming af-
tekent. Het vervelende is dat je die niet altijd 
ziet. Bij passata in een blikje zie je niet wat 
zich binnenin afgespeeld heeft en kan je de 
toxines zomaar opeten. Gelukkig word je er 
niet ziek van, tenzij je geregeld zulke schim-
meltoxines in grote hoeveelheden opeet.

Confituur

Zit er veel suiker (= ongeveer 65%) in je con-
fituur? Dan kan je hem behoorlijk lang, zelfs 
een maand, in de koelkast bewaren. Suiker 
verlengt - net zoals zout - de levensduur 
van een product. Staat er toch een beetje 
schimmel op? Dan kan je die in theorie weg-
scheppen en de rest opeten. Maar misschien 
is het toch beter om die confituur weg te 
gooien, omdat sommige toxines heel ver tot 
op de bodem doordringen. Bij lightproducten 
ligt het suikergehalte veel lager, waardoor 
schimmelbederf sneller optreedt, vaak al na 
drie of vier dagen.

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

• dr. apr. Paul Nijs
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V L I E G E N R A M E N  E N  - D E U R E N

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%zomeractie -10%

DE POPULIER 
Restaurant: maandag tot vrijdag van 17u tot 19u 
Cafetaria: maandag tot vrijdag van 14u tot 17u

Guido Gezellelaan 31, 2640 Mortsel | T 03 257 24 29 | depopulier@metsense.be

De Populier is een samenwerking tussen Stad Mortsel en Sense, een cluster van horeca-
uitbatingen met sociaal talent.

Ontdek het menu op onze website 
www.buurtrestaurants.be. 

Welkom in 
buurtrestaurant De Populier

Allemaal dromen we van een warmere wereld.

Een plek waar elke mens gezien en gehoord wordt.

Waar niemand vergeten wordt.

We dromen zo groot, dat we vergeten:

solidariteit is handelen.

En beginnen kan bij jezelf.

Vraag je af hoe jij jouw steentje kan bijdragen.

Vraag je af hoe jij kan groeien in empathie en zorg.

Vraag je af wat échte solidariteit voor jou betekent.

En weet: elke druppel telt.

Juli 2022

Bond zonder Naam

Wist je dat …

... Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 gezinnen 
inspireert met haar maandelijkse spreuken? Met jouw steun 
kan Bond zonder Naam dit blijven doen en ook die mensen 
ondersteunen die weinig of geen kansen krijgen in onze sa-
menleving. Jouw gift maakt wel degelijk een verschil en is 
bovendien 45% fiscaal aftrekbaar: online op www.bzn.be of 
op BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Cultuur.
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Zoektocht naar duurzame helden
EDEGEM – Van 18 tot 25 september is het de week van de duurzame 
gemeente en dan zet Edegem haar duurzame helden in de spotlights. 
Iedereen kan zijn duurzame held nomineren. Dat kan een vrijwilliger, 
vereniging, ondernemer of zelfs jezelf zijn. Inschrijven kan tot en met 
31 augustus 2022 via edegem.be/kandidaten.           FM

Verbouwpremie
KONTICH – Vanaf 1 oktober 2022 vraag je de Vlaamse renovatie- en 
energiepremies aan via 1 online loket: MijnVerbouwPremie.be. De 
premies van Fluvius en de Renovatiepremie houden dan op te bestaan. 
Je kan de premie niet voor 1 oktober aanvragen.           FM

Extra voorstelling Circus Ronaldo
HOVE – Wegens groot succes worden op 9 en 10 oktober twee extra 
voorstellingen georganiseerd van Circus Ronaldo. Er waren al voor-
stellingen gepland op 1, 2, 6, 7 en 8 oktober, telkens om 20 uur. De 
circustent staat opgesteld op Stryland, Boshoekstraat 99. Tickets kosten 
18 euro. Info: hove.recreatex.be            FM

750 jaar Hove
HOVE – Jelle Simons en Davy Verbeeck schreven een boek over de 
rijke geschiedenis van de gemeente Hove. Het boek kost 20 euro en 
is te koop bij de diensten Vrije Tijd en Communicatie en in de bib en 
het dienstencentrum. Je kan het ook online bestellen via www.hove.
be/boek-geschiedenis.             FM

Nieuw milieupark en skateterrein
BOECHOUT – Het milieupark aan de Vremdsesteenweg (naast 
sportpark Sneppenbos) is aan vernieuwing toe. IGEAN heeft voor-
gesteld om bij de aanleg van het milieupark ineens de grondwerken en 
de fundering van het nieuwe skateterrein te vernieuwen. Er komt een 
betonnen skateterrein van 1900 m² dat veilig met de fiets te bereiken 
is. De werken starten idealiter in september 2023 en de opening is 
gepland in het voorjaar 2024.             FM

BOEKENTIP!
1920. Drie temperamentvolle, 
beeldschone jonge vrouwen willen 
uitvliegen, dartelen en liefhebben.
Hun paden kruisen, en er ontstaat 
een hechte vriendschap. Samen 
strijden ze op leven en dood tegen 
een liefdeloos, hard bestaan.

Lezers van het Periodiekske 
krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

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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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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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 terrasoverkappingen of 

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

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

Op zoek naar een elegante en uiterst functionele terrasoverkapping? 

Geen twijfel mogelijk, de  WinCube  is uw winnaar! 

• Bescherming tegen de laaghangende zon dankzij de  

 instelbare hellingshoek  van het dak.

• Met  optionele witte ledverlichting  blijft het op elk moment van 

de dag gezellig.

•  Windvaste screens  bieden u beschutting tegen de wind en 

zorgen voor dat tikkeltje extra privacy!

GELUKZALIG SCHADUWEN
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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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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.
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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 augustus 
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 boeien-
de leven van de bij. Je kan de bijen van 
dichtbij observeren door een glazen kast 
en een korf met een doorkijkbodem. 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 warm-
ste fotozoektocht, georganiseerd door  
Rebelle (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 be-
kende 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 
antwoorden in voor 1 oktober 2022. 

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

• Freddy Michiels
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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

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

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676
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Vakmensen tot uw dienst

6

Vakmensen tot uw dienst

6

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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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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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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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

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

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

F C
C F
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IMMOPOINT.BE

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

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

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

AARTSELAAR

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

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50 € 796 000

BORSBEEK

CENTRAAL GELEGEN APPARTEMENT 
MET 1 SLAAPKAMER. Opp 70m²: 
leefruimte met gashaard, open keuken, 
nachthal met gastentoilet, 1 slpk, badka-
mer. VK €10/mnd.
EPC: 173 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvv, Wg

 03 880 50 80 € 179 000

KONTICH

LUXE PENTHOUSE. Opp 175 m²: inkom-
hal, leefruimte, keuken, 3 terrassen, 
2 bergings, 2 slpks, 2 badkamers, 
gastentoilet, technische ruimte, auto-
staanplaats.
EPC: 169 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, WgLk

 03 443 66 50                € 849 000

DEURNE

OPBRENGSTEIGENDOM; 2 APPARTE-
MENTEN. Grondopp: 250m², per app: 
leefruimte, 2 slpks, kkn, badk, terras. 
App glvl + 1e; bijkomend garage en tuin. 
Rendement 3,1%.
EPC: 215 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 880 50 80 € 435 000

DEURNE

NIEUWBOUWAPPARTEMENT MET 2 
SLAAPKAMERS, 2 BADKAMERS 
2 TERRASSEN. Opp. 75 m²: inkom incl. 
gastentoilet, living, open kkn, 2 badkamers, 
2 slaapkamers en 2 terrassen. Autostaan-
plaats € 30.000.
EPC: 74 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 285 500

RUIM 3 SLAAPKAMERAPPARTEMENT 
MET AUTOSTAANPLAATS IN PULHOF-
WIJK. Bew. Opp. 115m²: leefruimte, 
keuken, zonnig terras, 3 slpks, badk, 
bureau, wasruimte en 2de terras.
EPC: 190 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 21 15                 € 275 000

BERCHEM

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

HOVE

INTERBELLUMWONING 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

KEN UW
MEERWAARDE!

www.immopoint.be
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d e  p o s t i l j o n  r i j d t  v o o r

Lekker en typisch Mortsel 
De verwentogen van Mortsel

Het zal ons worst wezen. ‘Das ist mir Wurst’, zeggen de Duitsers. Het laat je koud. Het interesseert je geen reet. Deze uitdrukkingen 
klinken niet erg fraai. We sturen de hond niet om worst, want dan kom je van een kale reis thuis. Dus houden we het in Mortsel 
liever bij de boer, die houdt van een korte preek en een lange worst. Voor de postiljon werd het hoog tijd om onze slager eens aan 

de gehaktmolen te zetten en de vulbus aan te spreken, want een goede slager herken je aan zijn gehakt!

Wat zegt van Dale? Het lemmawoord 
‘worst’ dekt zeker niet de lading, want wat 
heb je aan wat spijs bestaande uit een vlies 
gevuld met vleeswaar? Of je worst lust? Dat 
zeg je tegen iemand die de vraag niet ver-
staat. Die spijs van onze slager vraagt dus 
om een woordje uitleg.

Toen ik als leerkracht moedertaal een leer-
ling ooit een vakantietaak Nederlands gaf, 
maakte een technisch directeur schertsend 
de opmerking: “Mijnheer, of het nu gekapt 
is met een ‘d’, met een ‘t’ of met ‘dt’ maakt 
mij niet uit, als het maar goed gekapt is!” Ik 
kon de lieve man wel door de gehaktmolen 
draaien, maar nu zoveel jaar later, weet ik 
nog niet hoe die ‘poussoir saucisse bouche-
rie’ werkt, de vulbus met andere woorden!

Door onze stad liep er ooit een weg die Ou-
de-God met Borgerhout en het slachthuis 
van Antwerpen verbond. In 1879 werden de 
Varent- en de Vossestraat stenen wegen. Op 
het laar de Varent had je een onontgonnen 
stukje woeste grond waar de bewoners van 
de wijk hun vee lieten grazen. Mortsel heeft 
dus wat met die slachthuizen.

Hier begint de geschiedenis van onze 
moderne slagerij: op het laar, op de gemeen-
schapsweide! Daarna volgde de veemarkt, 
dan het slachthuis. Aan ‘den Bloedberg’ 
had je de Drie Hespenstraat en het Vlees-
huis. Het vlees werd verkocht op de markt. 
Mijn leerlingen trokken met hun leerkracht 
praktijk naar de slachthuizen van Antwer-
pen en leerden er de knepen van het vak: 
‘vlees- en vetgrepen’. Als een staatsman 
wandelde de lesgever met zijn wandelstok 

door de vleeshal. Hij keurde het vee. Zijn 
handen knepen en voelden. Hij wist zo 
waar de lekkerste pensen zaten.

Rond 1900 werden de eerste slagerijma-
chines ontwikkeld. Dat is heus niet zo 
lang geleden. Op bestelling werden vlees 
en worst geleverd. Vanaf 1930 kwamen 
koelinstallaties op de markt. Pas na de 
Tweede Wereldoorlog kwamen slagerijen 
met zogenaamde kijkwijstoonbanken in 

de winkel. Onvoorstelbaar! Je gaat naar de 
slager, in Vlaanderen naar de ‘beenhouwer’. 
Het vlees wordt in een gekoelde pronktoog 
gelegd. De klant kiest en wordt mateloos 
verwend. “Die Italiaanse worst, komt die uit 
Italië?” Je krijgt de gekste vragen eerst. Of 
“Die witte pensen worden zeker van witte 
bloedlichaampjes gemaakt.” Je houdt het 
niet voor mogelijk! “Toch wel vers zeker?” 

Onze slager: beoefent hij een vergeten ambacht?

Lees verder op blz. 28
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IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

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

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

LIER - Mallekotstraat 83
Kantoor + P. Op 1ste vd. ± 150 m². 
Opdeelbaar. Basishuur 1.000 EUR (excl.k). 
Interessante startersvoorwaarden.

500 EUR/m (1ste jaar)

TE KOOP - KESSEL - adres op aanvraag
Villa + praktijk + zwembad.
Op ± 2.650m² met voldoende P en 
prachtig zicht op weidelanden.

Hogere prijsklasse

TE KOOP - LIER - Van Boeckellaan 9
Volledig gerenoveerde herenwoning
met 3 slpk. en stadsterras. Nabij station. 
Instapklaar (thans verhuurd).

395.000 EUR

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

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

WIJ VERKOPEN EN VERHUREN UW EIGENDOM

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

TE KOOP  -  EXCLUSIEVE LOFT MET TERRAS + GARAGEBOX

TE KOOP - LIER - Hoogveldweg 24
Lo� appt. ± 160m² + terras ± 15m².  Op 5de vd., ruime liv. 
met inger. kk. + toest., zonnig terras met panoramisch zicht. 
3 slpk., afz. wasplaats/berging. Gemeenschappelijke fi etsen-
berging. Delhaize op wandelafstand. 
Garagebox mogelijk (1W). Nabij centrum Lier. 

419.000 EUR (excl. P.)

   T
E HUUR

TK - EDEGEM - adres op aanvraag
Villa op ± 500m². Gunstig gelegen in 
residentiële verkaveling “Elsdonk”. 4 slpk., 
kelder, garage (1W).

615.000 EUR

TE KOOP - LIER - Berlaarsestraat 19
Herenhuis + stadstuin + gar. (2W)
4 slpk.+ 2 badk. Gelijkvloers mogelijk 
vr. vrij beroep. Centrum Lier.

499.000 EUR (excl. P) 

TE KOOP - KESSEL - Kleine Puttingbaan 39
VILLA (HOB) op ± 575m². 4 slpk., 2 badk.
Gar. (2W). Aangel. tuin met hottub! Gunstig 
gelegen nabij Salvatorbos/Kessel Station 
en op 7 min. van centrum Lier.

485.000 EUR

gelegen nabij Salvatorbos/Kessel Station 

     K
IJKDAG 23/07 

     
     

    O
P AFSPRAAK

TE KOOP - LIER - De Heyderstraat 3
Herenhuis met 3 tot 4 slpk., dakterras 
mogelijk met zicht op Spuihuis. 
Bij St-Gummaruskerk.

375.000 EUR

TK - SCHERPENHEUVEL - Houwaartstr 366
Handelszaak + woonst + feestzaal
Op ± 800m². 4 slpk. + 2 badk., capaciteit 
50 tot 60 personen, terras, gar (1W).

845.000 EUR

50 tot 60 personen, terras, gar (1W).
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De glazen vitrine liegt niet. In de jaren 1950 
was ‘de moderne slagerij’ te herkennen aan 
vijf pijlers: hygiëne, kwaliteit, dienstbetoon, 
vakmanschap en efficiëntie. Vandaag is dat 
niet anders. Meer dan 70 jaar later werken 
onze slagers nog altijd volgens een hygië-
necode. Voedselinspecties van de federale 
overheid zijn niet van de poes.

Duurzaamheid is geen loos begrip. Duur-
zaamheid komt van het Engelstalige 
concept ‘sustainable development’. In 1980 
verscheen voor het eerst een beleidsdocu-
ment over natuurbescherming waarbij het 
woord zelfs in de ondertitel stond. Ecolo-
gen pleitten voor duurzame ontwikkeling, 
een vorm van economische ontwikkeling 
die niet ten koste ging van natuur en milieu. 
Daar begint de worsteling. Onze koeltoog 
is immers een verwentoog geworden. De 
worsten vliegen ons als het ware in de 
mond.

We gaan op zoek naar de smaak van vroeger. 
In het zuiden van het mooie Meetjesland in 
Oost-Vlaanderen, op de velden van Nevele 
kweekt men al jaren het BRASVAR’ken, 
een Durocvarken dat op een duurzame 
manier gekweekt wordt. Het ras is van 
Amerikaanse oorsprong. Rond 1800 werd 
het ontwikkeld in New England in het ui-
terste noordoosten van de Verenigde Staten. 
Het moderne Durocvarken is rond 1830 
ontstaan uit een kruising van de Jersey Red 
en het oudere Duroc uit New York.
Wie spreekt over duurzaamheid, denkt aan 
de drie p’s: people, planet, profit. 

Duurzaamheid zit in de voeding, de ecolo-
gische voetafdruk, de korte keten. Mensen 
gaven vroeger ‘bras’ aan hun varkens: een 
natte voeding bereid uit aardappelen, draf 
en maïs, aangevuld met graan, olijfolie en 
vers hooi. Maïs wordt ter plaatse biologisch 
gekweekt en ingekuild. De mest gaat naar 
de akkers en de overtollige drek wordt via 
een ondergrondse pijpleiding verpompt 
naar een biogasinstallatie. Zo wordt groene 
stroom opgewekt.

Wie zorgzaam kweekt, heeft respect voor 
het dier. Een innovatieve en duurzame 
bedrijfsvoering met respect voor dier en 
milieu maakt het verschil, dus geen 

massaproductie, maar passie en vakman-
schap. Het is net die passie die je proeft, 
wanneer de spijs van slager Jan in de vulbus 
gaat.

11

wie
verliest
wint!

GOEDE-VOORNEMENS-ACTIE

€75,-  korting
Bij inschrijving van 20 oefen- en ozonbehandelingen

met deskundig voedingsadvies 
actie geldig t.e.m. 4 februari 2017

niet cumuleerbaar met andere acties 

voel je slank, voel je goed!

zlim gee�  jou een schri� elijke centimeter-garantie     www.zlim.be

zlim Wilrijk, Heistraat 20/26 (boven Casa)  • tel. 03-828 18 41
 

Bel voor een gratis en vrijblijvende fi guuranalyse

Wie eindejaarskilo’s verliest, wint: je wordt 
slanker, fi tter, mooier en je krijgt meer energie en 
zelfvertrouwen… kortom je wint een GOED GEVOEL!

De pickles van Mortsel (2/2)
In 1905 was Frans Louis Van Camp 
postmeester in Mortsel. Als bijver-
dienste begint hij met het pekelen 
van groenten, bloemkool, augur-
ken, zilveruitjes, … Hij legt ze 
nadien in in een “Indische kerrie-
mosterdsaus” die hij importeert uit 
Engeland. Het bereiden van pickles 
wordt al vlug zijn hoofdberoep.
Het bedrijf ‘Van Camp’ krijgt een En-
gels klinkende naam en wordt 
“Camp’s”, een begrip in de regio, 
gevestigd aan de Van Peborghlei 42. Iedereen uit het gezin wordt 
ingezet. Vooral tijdens het seizoen wanneer massa’s groenten 
worden aangevoerd en verwerkt. Het pekelen en inleggen van 
groenten is duidelijk een arbeidsintensieve bezigheid. Dus komt 
er extra werkvolk op de vloer.

De Eerste Wereldoorlog zorgt 
voor de nodige importproble-
men. Frans moet zijn mosterd 
zelf produceren, want mosterd 
heeft hij nu eenmaal nodig voor 
zijn picklessaus. Eerst gebruikt 
hij de mosterd voor zijn kerrie-
picklessaus, nadien neemt hij 
de mosterd op in zijn gamma.
Na de oorlog neemt het bedrijf 
een nieuwe start, maar nu met 
uitsluitend eigen producten.
Door het overlijden van Frans 
neemt zijn echtgenote het be-
drijf tijdelijk over tot de kinderen 
oud genoeg zijn om de zaak te 
leiden. Camp’s wordt een suc-

cesverhaal. De productie stijgt. Mosterd wordt in stenen potten 
verkocht, later komen er kleinere verpakkingen op de markt. Voor 
de productie van mayonaise wordt aan de groothandel mosterd 
verkocht.
In april 1943 wordt ‘de mosterdfabriek’ zeer zwaar getroffen door 
het bombardement op ‘de Erla’. Het bedrijf wordt vernietigd. Er 
valt slechts één dode te betreuren onder het personeel: juffrouw J. 
Torfs (1927-1943). Ze heeft zich niet tijdig in de schuilkelders kun-
nen verbergen. Na de oorlog wordt het bedrijf opnieuw opgebouwd 
en opgestart. Frans’ zonen, Albert en Robert Van Camp, beheren 
de zaak nog tot 1972 om nadien te verhuizen naar Ronse. Daar zit 
het bedrijf dichter bij de grondstoffen en de vele klanten uit het 
zuidoosten van West-Vlaanderen.
Eind 2010 besluiten Albert en Robert Van Camp, respectievelijk 67 
en 65 jaar, hun bedrijf over te laten aan ondernemer Ben Decock, 
de huidige zaakvoerder. De naam Camp’s en de traditie blijven be-
houden. Er wordt nog steeds verder gewerkt aan de voortdurende 
vernieuwing van de producten.

Dirk Brentjens, Albert Van Wassenhove

De postiljon rijdt voorVakmensen tot uw dienst
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73 
alu-paul@telenet.be - www.alu-paul.be

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

W W W . M E N S E N Z I J N M E D I A . B E
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Snel en eenvoudig
online factureren,

op maat van
zelfstandigen en

freelancers
www.facturalia.be

zoals schilderen, tegelen, behangen, metsen, elektriciteit, gyproc, 
schrijnwerkerij, sanitair, ontstopping, dak, vochtbestrijding enz.
OOK DRINGENDE HERSTELLINGEN!

ALLE KARWEIEN EN KLUSJESWERK – GROOT EN KLEIN

TIJDELIJK 
VOORDELIG 

TARIEF VOOR 
60-PLUSSERS!

De Karweiman bvba - tel voor info 0486 39 34 68 
(altijd bereikbaar, ook na 17 uur en op zon- en feestdagen)
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12

VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73 
alu-paul@telenet.be - www.alu-paul.be

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN
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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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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
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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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Vakmensen tot uw dienst
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VEKEMANS RUDI
erkend Cerga installateur
met eigen G1 en G2 keuringen

sanitair en dakwerken
centrale verwarming
rioolwerk
renovatie

Lodewijk Dosfellei 8
2640 Mortsel

Tel. 03 440 12 58
Fax 03 440 08 82

rudi-vekemans@skynet.be
GSM 0475 62 30 94

 Interieurschrijnwerk op maat vraagt om een vakman

Kasten op maat - dressings - bibliotheek - badkamer - keuken
Wanden - plafonds - gipsplaatwerken - binnendeuren

Mortsel - gsm 0496 42 64 31 - tel. 03 455 32 68
info@houtinterieur-hellemans.be - www.houtinterieur-hellemans.be

in  betonklinkers
 arduin

gebakken kleiklinkers
 kasseien
 mozaïek
 dolomiet

BESTRATINGEN
RIJKEVORSEL - TEL 03 314 77 33
www.wilmsfaes.be

Aanleg van: • OPRITTEN
• TUINPADEN
• TERRASSEN

GRATIS
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG

MET GARANTIE

WILMS-FAES

Molenheide 80 a - 2242 Pulderbos   -   info@lauwereys.be   -   www.lauwereys.be

VERHUUR VAN
Spinhoogwerkers (13m - 40m)
Hoogwerkers op vrachtwagen 

(20m - 50m)

Wij zoeken steeds 
gemotiveerde 

medewerkers met 
rijbewijs C (CE)!

SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN
VERHAKSELEN VAN SNOEIHOUT

UITFREZEN VAN BOOMSTRONKEN03 464 02 23

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon.

VANDENBROECK - TEL. 03 685 06 39 - GSM 0474 397 832

VALSE PLAFONDS !!! 
PVC of HOUT • 10 jaar garantie • GRATIS BESTEK 

TEL. 03 454 00 41 - 03 457 27 82

Tuin en Groenbeheer
Aanplantingen en groenverzorging

Containerverhuur 4m³
Mini loonwerk

www.tuin-groenbeheer.be

0497 25 51 22
tom.frederiks@hotmail.be

ALU
AULP

Alle plaatsingen uitgevoerd door zelfwerkend 
patroon - GRATIS PRIJSOFFERTE

Stenenstap 16 - 2500 Lier - 03 455 89 73 
alu-paul@telenet.be - www.alu-paul.be

RAMEN       DEUREN       VERANDA’S      ROLLUIKEN     ZONWERING

in  betonklinkers
arduin
gebakken kleiklinkers  
kasseien
mozaïek
dolomiet

BESTRATINGEN 
RIJKEVORSEL - TEL 0473 579 825
www.wilmsfaes.be
 Aanleg van: • OPRITTEN 

• TUINPADEN 
• TERRASSEN

GRATIS 
PRIJS-

OFFERTE

VAKKUNDIGE AANLEG 
MET GARANTIE

WILMS-FAES

Willem Van Laarstraat 78,   2600 Berchem
Tel: 03 230 24 38   Fax: 03 230 47 74
E-mail: verwarming.vanherwegen@skynet.be

Anno 1919

Verwarming

an herwegen BVBA
Openingsuren toonzaal:     Ma - Di - Woe         08.30 - 12.30
                Do - Vrij                 13.30 - 18.00

DT SYSTEMS
di wo vr: 13.30u-19u

do: 13u-18u   za: 10u-14u

Computers-Netwerken -  
Notebooks-Onderdelen-Internet  
Heuvelstraat 103 Boechout 03 455 19 71
0477 62 44 16 www.dt-systems.be

HERSTELLINGEN 
AAN HUIS 

ALLE MERKEN

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

Succesvol adverteren als vakman?
Contacteer Miel van ‘t Periodiekske

0491 11 71 49
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Vakmensen tot uw dienst

Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

Periodiekske_16.indd   12 2/09/16   16:44

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

WWW.ASOBI.BE

Periodiekske_01.indd   11 6/01/17   16:51

Bronnen
Bruno Gastmans 
Mortsels stratenboek blz. 482
Marc De Coster - Woordenboek van Populair 
Taalgebruik - www.ensie.nl
Emy Demkes - One World - Is duurzaamheid 
een loos begrip geworden? Nee hoor - 
www.oneworld.nl
Kristof Verschelde en Angelique Dobbels - 
Wat is Brasvar? Wat is duurzame kweek? 
www.brasvar.be
van Dale, Handwoordenboek Hedendaags 
Nederlands

De verwentogen van Mortsel

• Dirk Brentjens 
Foto’s: © F. Van Roosendael

De smaak van vroeger krijg je niet zomaar!

Vervolg van  blz. 26
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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).                                  (1-9)

• 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)
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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

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.

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

• Tuinonderhoud + gazon + vertikuteren + onkruid + plaatsen gazon + 
reinigen met hoge druk - Neem alles mee, gsm: 0497 890 694.     (7-8)

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

• 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.

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

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)

30 31
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c o n t a c t e n

p e r s o n e e l

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

• 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)

Vind jij gezondheid belangrijk? Zoek je een kans om wat bij te verdienen? 
Info Klaartje van Baarle 0475 90 46 07

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

Een zoeker plaatsen kost slechts € 10 per uitgave en € 2,50 per 
bijkomende roosterlijn van 41 karakters. 
• met kader : +  € 3
• met factuur : +  € 20 administratiekosten
Zoekers kunnen binnengebracht worden tot 28 juli 2022 in de
BRIEVENBUS bij Mensen zijn Media bvba.

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

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen ‘t PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

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

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!

• 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, gsm 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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m a r i a n n e  b a k t

B e r e i d i n g s w i j z e

1. Zet je oven aan. Teken een cirkel met een diameter van 23 cm op je bakpa-
pier, leg dat ondersteboven op je bakblik (zodat er geen inkt of potlood op je 
meringue komt).

2. Meng de maïzena met de azijn. Doe het eiwit in je beslagkom en klop het 
stijf. Voeg telkens een eetlepel suiker toe en klop tot die is opgelost, voordat je 
een volgende lepel toevoegt. Als het eiwit alle suiker heeft opgenomen, voeg je 
het maïzena-azijnmengsel toe. Klopt nog even stevig door.

3. Bak de meringue ongeveer een uur. Voel voorzichtig of hij stevig is gewor-
den. Zet de oven uit en laat afkoelen in de oven. Laat af en toe een beetje lucht 
ontsnappen.

TIP
Plak met een klein toefje meringue de hoeken van je bakpapier vast aan 
je bakblik.

4. Laat de pavlova goed afkoelen voor je het bakpapier eraf haalt. Leg de me-
ringue op een mooie schotel of bord.

V o o r  d e  a f w e r k i n g

Je  kan het schoongemaakte fruit rechtstreeks verdelen over de meringue. Nog 
lekkerder is het met een flinke toef slagroom of een bodempje lemon curd. 
Als je kiest voor slagroom, pas dan op dat je daar niet te veel suiker in doet, de 
meringue is al zoet genoeg. Lemon curd kan je zelf maken of kant-en-klaar 
kopen in de supermarkt. De zure citroensmaak is hemels in combinatie met de 
zoete meringue.

Zet de pavlova een uurtje in de 
koelkast voor je hem opdient.

Veel bakplezier!

• Marianne Bakt -      MarianneBakt

W at  h e b  j e  n o d i g ?
Oven (voorverwarmen op 160 °C, hete lucht 145 °C)
Bakplaat met bakpapier
Mixer, beslagkom, spatel of lepel

I n g r e d i ë n t e n
v o o r  d e  m e r i n g u e
eiwit van 4 grote eieren (+/- 120 gram)
225 g fijne kristalsuiker
4 g maïzena
4 ml witte wijnazijn (of een andere neutrale azijn, 
of citroensap)

v o o r  d e  v u l l i n g
vers fruit, wat je lekker vindt: aardbeien,  
frambozen, aalbessen, blauwe bessen, bramen ...
naar keuze: slagroom, lemon curd ...

Pavlova met zomers fruit

Wie zomer zegt, zegt pavlova. Want in juli is er 
fruit in overvloed om deze heerlijke meringue 
te vullen. De beste meringue is knapperig van 
buiten en smeuïg aan de binnenkant. En vooral: 
overheerlijk!
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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 !

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

TRIMETAL SILVANOL GAMMA: SPECIAAL ONTWIKKELD VOOR HET BEHANDELEN, 
BESCHERMEN EN DECOREREN VAN HOUT.  HET VERBERGT DE HOUTSTRUCTUUR 

NIET EN LAAT DE NATUURLIJKE SCHOONHEID VAN HET HOUT UITKOMEN.

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

Vaarvakanties …  
supergezellig en lekker dichtbij!

Een boot, een kanaal, of een rivier en enkele vrienden of familie aan boord, meer heb je niet nodig voor een geslaagde vakantie. Trossen 
los en je kan vertrekken. Na een halfuurtje varen, is het alsof je nooit anders hebt gedaan. Je legt aan waar je wil, in een pittoresk haventje, 
of langs de oever, ver van alle drukte. Je bepaalt zelf hoelang je aangemeerd blijft. ‘s Avonds ga je uit eten in een gezellig restaurantje, of 
je kookt aan boord. ‘s Nachts kruipt iedereen tussen de lakens, het kabbelende water wiegt je al snel in slaap. Voorafgaande kennis van de 

vaarreglementen of brevet is niet (altijd) noodzakelijk.

Vlak achter de Vlaamse kustlijn kan je de 
Westhoek bevaren via de rustige waterwe-
gen en genieten van de poëtische charme. Als 
je Nieuwpoort verlaat, sta je met je ene been 
in de polders en met je andere op de zand-
gronden van Vlaanderen. In het westen ligt 
het grote Westhoek natuurreservaat, een prima 
plaats om te wandelen. Onderweg ontdek je de 
heerlijke, historische steden Veurne en Brugge.

Beroemd voor zijn windmolens, tulpen en na-
tuurlijk de kanalen is Nederland de perfecte 

bestemming voor een vaarvakantie. Ontdek de 
pittoreske dorpen en stadjes, kunst en histori-
sche musea. Wie heeft nog nooit gehoord over 
het Anne Frankhuis in Amsterdam, Goudse 
kaas, de fietspaden, of het Van Gogh Museum? 
De bijnaam ‘land van waterwegen’ is echt niet 
gestolen, Nederland heeft een waterwegen-
netwerk van maar liefst 5000 km!

Ook Duitsland, en met name de regio 
Mecklenburg, leent zich uitstekend voor een 
vaarvakantie. De landschappen tussen de 

meren, rivieren en kanalen zijn adembene-
mend en je ontdekt er een overdaad aan flora 
en fauna. Zwem je graag? Dan zijn de helde-
re waters van deze meren ideaal. Geniet ook 
van de rijke cultuur en geschiedenis door een 
bezoek aan bijvoorbeeld Rheinsberg en zijn 
kasteel, of de speciale huizen aan de waterkant 
in Mirow of in Röbel.

Frankrijk: dé bestemming voor een vaarva-
kantie
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• Caroline Cooreman - treiskoffertje.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

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 
 
 

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

Pelgrimstraat 27, 2000 Antwerpen
ma t/m za 14-18u
www.deopendeur.be

Ontdek de Anjou-regio, bekend voor z’n gastronomie, kastelen, abdijen 
en de talloze dorpjes en steden verspreid langs de oevers.

In het zonovergoten Aquitaine-Gascogne–Lot vind je tradities, het 
‘goede leven’ voor fijnproevers: ganzenlever, wijnen van Buzet en de 
Armagnac, aardbeien. De valleien zijn bezaaid met buitenhuizen en 
middeleeuwse kastelen. De Lot baant er zich een weg door het hart van 
de ongerepte natuur.

Canal du Midi, Europa’s oudste waterweg met zijn gewelfde bladerdaken 
van honderdjarige platanen, is uniek. Dit is het paradijs voor water-, 
maar ook voor kunstliefhebbers. Ook de innerlijke mens geniet hier van 
een lekkere cassoulet en bijpassende wijn. De Camargue is een van de 
mooiste en zonnigste regio’s in Frankrijk, met levendige vissershavens 
en rustieke dorpen. Roze flamingo’s, stieren en paarden in alle vrijheid, 
sieren het landschap.

Bezoek in de Charente zeker de wijngaarden en de beroemde cognac-
kelders. Geniet er van fietstochten door het bosrijke landschap en langs 
velden vol zonnebloemen. Vergeet niet te proeven van de culinaire spe-
cialiteiten: mosselen en oesters van Marennes-Oléron, tong en tonijn 
samen met een overheerlijke Pineau de Charente. De Bourgogne bezit 
de ideale bodem voor wijnstokken en hier ligt dan ook de bakermat van 
de beroemde Franse keuken en de fijne wijnsoorten.

Met zijn rijke geschiedenis van de hertogen van Valois en de koningen 
van Frankrijk vind je overal verspreid over het landschap de sporen hier-
van terug in de vorm van landhuizen en kastelen.

Talloze dorpjes in Val de Loire ontstonden in de middeleeuwen. Niver-
nais is bekend als dé kastelenregio. Het landschap leent zich uitstekend 
om te wandelen of te fietsen. Bezoek het middeleeuwse Vezelay, of het 
indrukwekkende aquaduct van Briare. Heerlijk om te vissen op forel, of 
te zwemmen in de Loire.

De gastronomie en plaatsen zoals Dijon en Dôle maken de regio Fran-
che Comté onvergetelijk. De natuurlijke schoonheid van deze streek is 
grotendeels onaangeroerd gebleven.

In de Vallée de la Saône, de Vogezen en Elzas, word je gecharmeerd door 
de rust en de ongereptheid van de natuur. Vanaf de Gallo-Romaanse 
periode waren de Vogezen erg in trek. Plaatsjes zoals Selles en Port-sur-
Saône getuigen hiervan. Frans, maar toch ook een beetje Duits, dat is de 
Elzas. De oude huizen in vakwerk sieren de middeleeuws ogende dorpjes. 
Geniet van de vele wijnen, bieren en andere typische specialiteiten die 
de Elzas rijk is. Bewonder onderweg de verschillende reliëfvormen en 
het contrast tussen de Lotharingse bossen en de Elzassische vlakten.

Er zijn ook vaarvakanties mogelijk in Engeland, Schotland, Ierland 
en Canada.

#winkelhier  #treiskoffertje  #ReisGerust
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k i j k  o m h o o g

 Kijk omhoog augustus 2022
Mercurius is in augustus niet zichtbaar. De zichtbaarheid van Venus vermindert; bij het begin van de maand komt de planeet nog 
voor de ochtendschemering op, maar tegen het einde verdwijnt ze in de schemering. Mars komt begin augustus na middernacht op 
en is tot de ochtendschemering te zien boven de oostelijke horizon. Ook Jupiter is nu een ochtendverschijnsel. In het begin van de 
maand komt deze gasreus op rond 23.00 uur, pal in het oosten en tegen het einde is dat al om 21.30 uur. Saturnus komt in het begin 

op rond 22.00 uur, tegen eind augustus rond 20.00 uur.

De jaarlijkse Perseïdenzwerm

Elk jaar tussen 9 en 13 augustus trekt de 
aarde door een dichte zwerm kleine meteo-
roïden, in grootte variërende van een tiende 
millimeter tot enkele decimeters. Wanneer 
die de dampkring binnenvallen, worden ze 
door de wrijving met de lucht verhit en zien 
we hun doortocht als een lichtflits aan de 
hemel. Al die lichtflitsen lijken uit dezelfde 
richting te komen: het sterrenbeeld Perseus, 
vandaar dus de naam Perseïdenzwerm. Vroe-
ger werden dit ook de Sint-Laurentiustranen 
genoemd (naamdag Sint-Laurentius is op 10 
augustus). Omdat het deze maand ‘s nachts 

niet echt koud is, loont het zeker de moei-
te om enkele uurtjes in de openlucht door 
te brengen. Het maximum wordt dit jaar 
verwacht in de nanacht van vrijdag 12 op 
zaterdag 13 augustus. Maar op 12 augustus is 
het vollemaan, waardoor we alleen de helder-
ste meteoren kunnen zien. In de nanachten 
vóór vollemaan zijn de waarnemingsom-
standigheden iets beter, omdat de maan dan 
vroeger ondergaat. De radiant komt pas na 
middernacht hoog genoeg boven de horizon, 
eerder kijken heeft weinig zin. Perseïden zijn 
snel, soms met een nalichtend spoor. Ze zijn 
afkomstig van de komeet 109P/Swift-Tuttle. 

Rond deze periode zijn er nog andere klei-
nere zwermen actief.

De maan en planeten als wegwijzer

Woensdag 3 augustus om 22.30 uur staat de 
maansikkel rechtsboven de ster Spica, laag 
boven de westzuidwestelijke horizon.

Zaterdag 6 augustus rond 23.00 uur staat 
de maan in de Schorpioen (Scorpius) ten 
westen (links) van de ster Antares. Zon-
dagavond rond dezelfde tijd zien we dat de 
maan doorgeschoven is tot ten oosten van 
de oranjerode ster.
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Donderdagochtend 11 augustus om 5.oo uur 
bij het begin van de ochtendschemering staat 
Venus zeer laag boven de noordoostelijke 
horizon, exact in het verlengde van de lijn 
tussen Castor en Pollux, de twee helderste 
sterren van de Tweelingen (Gemini).

Zondag 14 augustus om 17.00 uur staat de 
planeet Saturnus in oppositie. Dat betekent 
dat hij zich precies tegenover de zon aan de 
hemel bevindt. Hij komt dan op bij zons-
ondergang en gaat onder bij zonsopkomst. 
Om 1.30 uur (15/8) staat hij op zijn hoogste 
punt, pal in het zuiden, 23 graden boven de 
horizon, ideale omstandigheden om hem 
in het vizier te nemen. Saturnus is vooral 
bekend om zijn ringen. Om ze te zien vol-
staat een verrekijker niet, je hebt minstens 
een kijker nodig met een vergroting van 25 
keer. De planeet staat nu in de Steenbok 
(Capricornus).
Zondag 14 en maandag 15 augustus zien 
we rond 23.00 uur de maan bij Jupiter, laag 
boven de zuidelijke horizon.

Op donderdag 18 augustus staat Mars 5 
graden ten zuiden van de Plejaden. 

De planeet komt pas om middernacht op, 
dus een uurtje later kijken. Iets verder naar 
het oosten (rechts) staat de maan. Ook de 
volgende twee dagen vertoeft de maan in de 
buurt van de rode planeet.

Woensdag 24 augustus om 5.00 uur staat 
de smalle maansikkel in lijn met de sterren 
Castor en Pollux.

Nogmaals vallende sterren: van 25/8 tot 5/9 
is er een kleine meteorenzwerm actief: de 
Alpha-Aurigiden, met een laag maximum 
op 1 september. De grootste kans om vallen-
de sterren te zien, is in het laatste deel van de 
nacht, want het sterrenbeeld Voerman (Au-
riga) komt pas na middernacht voldoende 
hoog boven de horizon, dan is er ook geen 
storend maanlicht meer.

Sterrenbeeld in de kijker: Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok (Capricornus in 
het Latijn) staat in onze streken altijd vrij 
laag boven de horizon. Ondanks het feit dat 
het al een oud sterrenbeeld is, bestaat het uit 
relatief zwakke sterren. 

De Zomerdriehoek kan een hulp zijn om 
het te vinden. Verlengen we de rechterzijde 
(Wega-Altair) naar beneden, dan komen we 
bij de sterren Algebi en Dabi van de Steen-
bok. De rest van het sterrenbeeld vinden we 
ten oosten van die sterren, met als laatste 
de ster Deneb Algiedi. Bij het begin van de 
maand staat de Steenbok om 2.00 uur pal 
boven de zuidelijke horizon, tegen het einde 
van de maand is dat al om middernacht.

Volkssterrenwacht Urania
Kijk omhoog komt tot stand in samen-
werking met Volkssterrenwacht Urania in 
Hove. Het bezoekerscentrum van Urania 
is open op woensdag en zondag van 14 tot 
16 uur met om 14.15 uur een kinderplane-
tariumvoorstelling + kinder full-dome film 
(vanaf 6 jaar) met kijkmoment. Op vrijdag-
avond is het bezoekerscentrum open van 
19.30 tot 22.30 uur met een kinderpla-
netariumvoorstelling + kinder full-dome 
film om 19.45 uur. Uraniatickets kosten 
10 euro p.p. en kan je online aankopen.  
Meer informatie op urania.be

• Marc Van den Broeck - 
Foto: De Perseïdenzwerm - Shutterstock
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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



g l o b e t r o t t e r  g u s t

Welcome back in the UK
Bijna 24 maanden was het geleden dat ik nog voet had gezet op Britse bodem. Voor een ‘die hard’ of anglofiel een ware beproeving. 
Zoals iedereen weet, was corona de grote boosdoener samen met de soms draconische Britse covidmaatregelen. Nu alles op-
nieuw ongeveer normaal was, vond ik het de hoogste tijd om ernaartoe te gaan. Toch stelde ik me veel vragen. Impact van corona?  

Impact Brexit? Wat is er verdwenen of aangepast? Onze passie was er in ieder geval nog en kijk: ‘Back to the UK’!

De ferry blijft de aangenaamste manier om 
het Kanaal over te steken en zoals altijd 
maakten we gebruik van DFDS Seaways, 
die Dover zowel via Calais als via Duinkerke 
bereiken. Ondanks de aanhoudende proble-
men met een andere maatschappij, die ook 
de Calais-Dover route gebruikt, konden we 
vlot inchecken met een personenwagen. Het 
vrachtvervoer, dat meer problemen onder-
vindt door het tijdelijk mindere aanbod aan 
schepen, is goed gescheiden. We moeten nu 
wel een internationaal paspoort hebben om 
het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen, 
maar dit geeft geen langere wachttijden bij 
de Franse en Britse grensdiensten. Het in-
scannen gebeurt even efficiënt als voorheen 
met onze identiteitskaart. Ja, er is de aan-
schaf van het internationale paspoort en dat 
kost toch ongeveer 80 euro, maar het blijft 
8 jaar geldig. Voor geregelde Engelandvaar-
ders zeker geen probleem! Voor educatieve 
schooluitstappen kan dit wel een barrière 
zijn.

Nu we aangekomen waren, eindelijk ‘The 
White Cliffs of Dover’ opnieuw zagen en 
onze eerste roundabout in Dover vlot links 

namen, konden we ons op het toerisme 
richten. Het toerisme moest, zoals overal, 
tijdens de pandemie harde noten kraken. 
We hoeven het niet uitgebreid uit te leggen: 
lockdowns, onzekerheid, wederopbouw en 
personeelsproblemen. Toch heeft elk nadeel 
zijn voordeel, hebben we ooit eens gehoord. 
Er is misschien kans op verbetering, ver-
nieuwing, of zelfs een verrassend initiatief. 
Een voorbeeld vonden we in Rye Harbour: 
het Rye Harbour Nature Reserve met het 
nieuwe Discovery Centre.

Het Rye Harbour Nature Reserve is een van 
de belangrijkste natuurgebieden van Enge-
land met meer dan 4000 planten en dieren. 
Door het gestadige contact met de zee vin-
den we er zoutmoeras, kiezel, zoutmeertjes 
en lagunes. Het gebied maakt ook deel uit 
van the Romney Marsh zone, vandaar dat 
de schapen die er grazen presalés zijn, zoals 
in Normandië. Je kan er twee mooi uitge-
stippelde wandelingen doen (3,5 en 5,5 km 
lang). Goed aangeduid, rolstoelvriendelijk 
en met veel uitlegborden onderweg. Be-
zoek een van de 5 vogelkijkhutten en merk 
de impact van de militaire geschiedenis in 

dit gebied op. De ruïne van Camber castle 
dateert uit de Tudortijd, de Martellotoren 
was een tool in de napoleontische oorlogen 
en van de 19 bunkers uit WOII zijn er nog 
enkele behouden. De Engelsen noemen de 
bunkers ‘pillarboxes’, omdat de lange, smalle 
openingen de soldaten immers herinnerden 
aan de klassieke Engelse postbus.

Sinds mei is het Discovery Centre geo-
pend: een toegankelijk knooppunt met café, 
winkel, toiletten, geschikt voor educatieve 
activiteiten en vooral met een fantastisch 
uitzicht. Er is parkeergelegenheid op onge-
veer 10 minuten wandelen van het centrum.

Alle info: www.rye.sussexwildlifetrust.org.uk

Spreken we over statige herenhuizen, kaste-
len, kleurrijke tuinen of natuur, dan spreek je 
over ‘National Trust’, immer populair bij de 
Britten met een massa trekpleisters. Tijd om 
er een paar opnieuw te ontdekken. Scotney 
Castle in Kent leerde ik al kennen in 1994. 
Met het oude gidsboekje uit dat jaar even 
kijken wat er veranderd is. De oude middel-
eeuwse burcht dateert uit de 14de eeuw en 
in 1830 liet de toenmalige eigenaar, Edward 
Hussey III, een nieuw huis bouwen op de 
top van de heuvel. Het oude kasteel werd 
een romantische folly (nutteloos gebouw), 
deel van een pittoresk landschap vol rodo-
dendrons en kleurrijke bomen. In 1970, bij 
de dood van de laatste Hussey, gingen de 
tuinen en het oude kasteel over naar het Na-
tional Trust. Toch bleef zijn weduwe tot haar 
dood in 2007 in het victoriaanse huis wonen. 
Sinds dat jaar kan je het huis bezoeken en je 
onderdompelen in het leven van de laatste 
eigenaars: een Downton Abbey in miniatuur.

Ook in Knole vonden we iets nieuws. Dit 
immense huis in Sevenoaks Kent, met zijn 
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herten en tuin, was oorspronkelijk gebouwd 
als aartsbisschoppelijk paleis. Het kwam 
in handen van de Sackville-familie in het 
begin van de 17de eeuw en deze familie 
zou haar stempel drukken op het domein. 
Na bezoeken in 1988 en 2011 eens nagaan 
wat hier veranderd is … Rond 2010 begon 
er een periode van grote restauratie in het 
paleis, vooral van de prachtige collectie 
van 17de-eeuwse, gestoffeerde meubels. 
De ‘State Bedrooms’ vormen een unieke 
collectie. Nieuw is de onlangs geopende 
‘Gatehouse Tower’. In het interbellum werd 
Edward Sackville-West eigenaar van Knole. 
Edward was een buitenbeentje en lid van de 
excentrieke Bloomsbury Group (schrijvers, 
kunstenaars en intellectuelen). Zijn nichtje, 
de schrijfster Vita Sackville-West, en Virgi-
nia Woolf waren de bekendste leden. Hij had 
weinig passie voor het grote huis en leefde 
van 1936 tot 1940 op een ietwat spartaanse 
manier op twee verdiepingen in deze oude 
waaktoren. De kamers staan vol met objec-
ten uit zijn leven, dat hier ook systematisch 
wordt verteld.

De laatste stop is Cranbrook, een typisch 
stadje in Kent met heel wat huizen in de lo-
kale witte ‘weatherboard’stijl. Hier maakten 
we kennis met een postcorona, in februari 
geopende zaak ‘Kypséli’. Lokale producten 
uit Kent en Sussex gaan hier samen met 
Griekse ingrediënten. Een geesteskind van 
een Britse vrouw die bijna 20 jaar werkte 
op Korfoe. Delicatessen als in een Griekse 
taverne gaan hier hand in hand met weel-
derige patisserie.

www.kypseli.buzz

Cranbrook is de thuishaven van Bentley 
Auction, een antiekzaak, beroemd vanwege 
Raj Bisram en Nick Hall. Beiden zijn sterren 
in de immens populaire BBC-reeks Bargain 
Hunt (ook te zien op BBC Entertainment). 

Een luchtig spelprogramma over antiek dat 
al jaren meegaat. Raj was zo vriendelijk om 
ons rond te leiden. We hadden een gesprek 
met hem …

Hoe verklaar je het grote succes van 
Bargain Hunt zowel in the UK als in 
het buitenland?

“Alles gaat natuurlijk, er is geen echt script, 
geen echte planning: reële mensen in een 
reële omgeving. In feite is het een gek for-
mat: de omgekeerde wereld, je koopt iets en 
verkoopt het dan op een veiling. De experten 
en de kandidaten hebben drang naar kennis. 
Je kan niet van alles iets weten en ook als 
expert leer je bij. Het heeft niets met profijt 
te maken, alleen met plezier en wat educa-
tieve basis voor de kijkers. Het is werken 
met een tof team van top tot bodem. Wij 
werden gevraagd door BBC op basis van 
onze topografische ligging én omdat Bent-
ley Auction een van de weinige zaken met 
twee experten is. Soms moeten we het tegen 
elkaar opnemen en dat is altijd erg prettig.”

Hoe ga je om met de verschillende pro-
grammawijzigingen de laatste jaren?

“Deels heeft corona hiermee te maken 
gehad. De impact van het virus was niet te 
onderschatten. Bargain Hunt is een knuf-
felprogramma en corona was een uitdaging 
voor alle tv-makers. Eerlijk gezegd doe ik 
mijn hoed af voor het management. Van ner-
veus in het begin konden we dankzij hun 
aanpak opnieuw volledig relaxed werken.

Soms wijzigde de formule, bijvoorbeeld niet 
meer met een presentator werken, maar met 
een rotatiesysteem, daarin hadden we niets te 
zeggen. Soms trachtte men wat te improvi-
seren met nieuwe ideeën. Trouwens, wij zien 
de kandidaten voor het eerst bij aanvang van 
het programma. Interactie is er vlug en we 

vinden snel de passie, zowel bij jong als bij 
oud. Uiteindelijk gaat het altijd om de pret, 
de wedstrijd is dan minder belangrijk. De 
mensen komen maar een keer in de show en 
hoe leuk is het voor hen dan om bijvoorbeeld 
20 jaar later de beelden van hun optreden 
opnieuw te bekijken.”

Soms vindt Bargain Hunt plaats op een an-
tiekmarkt (bric-à-brac) in openlucht, soms 
in een provinciestadje vol met antiekwinkels. 
Een verschil?

“In feite wel, de mensen op de marktjes 
willen zo vlug mogelijk hun spullen kwijt, 
terwijl de antiekhandelaars in een stadje de 
prijs altijd wat willen opdrijven. De eerste 
soort komt meestal relaxter over. Soms zijn 
er dealers die neen zeggen tegen ons bod, 
wat jammer is. Het is voor hen toch ook 
publiciteit en de winst gaat altijd naar een 
goed doel.”

Tenslotte dé vraag: wat ligt er goed in de 
markt en wat niet?

“Antiek is de beste manier van recycling. 
Eigenlijk is elk artikel een luxeobject, want 
je hebt het niet nodig. Meestal is er een 
bloeiperiode van ongeveer dertig jaar voor 
een bepaald product en dan daalt de prijs 
ineens. Neem nu meubels: zelfs stukken 
van ruwweg meer dan 100 jaar moeten zo 
goedkoop verkocht worden dat die meubels 
op het vuur gooien soms nog voordeliger is. 
Daarentegen doen horloges het nu prima, 
de laatste 15 jaar zeker. Ze zijn klein en dat 
speelt tegenwoordig mee. ‘Militaria’ uit WOI 
en WOII blijven het goed doen en zijn al 
geruime tijd gegeerde verzamelobjecten. Het 
is een cirkelbeweging, nieuwe zaken komen 
en oude gaan. Mijn specialiteiten zijn zilver, 
Georgisch meubilair en sportmemorabilia. 
Om een antiekdealer te beschrijven: hij kent 
een klein beetje over veel en niet veel over 
één item. Als ik elke seconde van de dag ge-
durende 5000 jaar iets zou leren over antiek, 
dan nog zou ik er maar een heel klein beetje 
over weten, maar I love antiques.”

Terug naar Dover en onze  DFDS-boot  
voor de overtocht naar Calais. De vrachtwa-
gens netjes aan een kant, opnieuw een vlotte 
inscheping. Sinds Brexit is taksvrij kopen aan 
boord opnieuw in de lift met betere voor-
waarden en prijzen!

Hoe ik het beleefde? Wel, zoals de hit van 
Love Affair uit de sixties: ‘Everlasting 
Love’!

• Tekst en foto’s: A. Charrin en Shutterstock

38 39



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

Hanne Luyten 
en Anne Van Houtven

Er zijn echt ongelooflijk veel leuke dingen die je samen met je moeder kunt doen: een hapje eten, winkelen, ervaringen uitwisselen, 
knuffelen, een cake bakken, roddelen, een citytrip maken … en waarom ook niet: een boek schrijven. Dat was toch het plan van Hanne 
Luyten; en gelukkig voor haar bleek mama Anne Van Houtven daar meteen voor te vinden. Al waren de omstandigheden niet ideaal. 
Hannes moeder werkt als verpleegkundige in een woonzorgcentrum en had de laatste tijd wel andere zorgen. Toch maakte ze haar agenda 
vrij om samen met haar eerstgeborene een boek over moederschap te schrijven. Het resultaat is een hartverwarmend boek vol humor en 

eerlijke getuigenissen over ‘aanmoederen’ over generaties heen.

Hanne, vanwaar het idee om samen met je 
moeder in de pen te kruipen?

“Het idee om samen met mijn moeder een 
boek te schrijven was eigenlijk eerder toeval. 
Sowieso kan ik alleen schrijven over wat dicht 
bij me staat en er zijn weinig zaken die dich-
ter bij me staan, of me meer bezighouden dan 
het moederschap. Ik ging heel vaak bij mijn 
moeder te rade, want die moedert al 37 jaar. 
We merkten dat we dezelfde zaken ervaarden, 
maar daarop elk onze eigen kijk hadden. Zo 
bedacht ik plots dat het wel fijn zou zijn om te 
schrijven over wat ons bindt: onze rol als kind 
en onze rol als moeder.”

Gaapt er tussen jullie dan geen genera-
tiekloof?

“Neen, niet echt, hoewel er natuurlijk zaken 
zijn waarover we het structureel en permanent 
oneens zijn. In ons geval: het belang van re-

gelmatig zonnecrème te smeren en 
het juiste gebruik van de geschiktste 
autostoelen. Ik zeg: zoveel mogelijk 
in dikke witte lagen, en minstens tot 
1 meter 35. Zij zegt: ‘Euh, dat is hier 
Ecuador niet, en jullie droegen niet 
eens een gordel!’ Neen, dat zegt ze 
niet hardop, maar ik hoor het haar 
denken. We rollen dan eens met 
onze ogen. En uiteraard hebben we 
ook geanimeerde discussies over bij-
voorbeeld de meerwaarde van bruin 
bier drinken wanneer je borstvoe-
ding geeft, newborns lekker warm 

induffelen onder 432 dekens of het ‘cry it 
out-principe’. Driedubbel ‘nee en bedankt’ 
voor mij.”

Het schrijven over het moederschap gaat 
jou dan wel goed af, toch bleek je zelf niet 
voorbereid op je moederrol?

“Meer zelfs: ik vond het bijzonder bizar om 
voor het eerst mama te worden. Nu, het is geen 
geheim dat ik me erg slecht had voorbereid 
op het moederschap, en ‘erg slecht’ is dan nog 
een eufemisme voor ‘niet’. Het overviel mij dus 
enorm. En dat is vreemd, want natuurlijk wist 
ik rationeel gezien perfect wat er zou komen, 
en natuurlijk had ik door dat er geen weg terug 
was – en vooral, dat ik die weg terug hoege-
naamd niet wilde nemen. Ik heb tenslotte de 
volle achtendertig weken en vijf dagen lang 
kunnen wennen aan het idee dat er een mensje 
in mij groeide. Maar toen het mensje er plots 
was - ik zeg ‘plots’, omdat ik ben vergeten dat 
elf ellendige uren arbeid eeuwen leken te duren 
- werd ik mama, en alles was anders.”

Zowel mentaal als fysiek veranderde het 
moederschap jou volledig?

“De eerste weken na de geboorte van mijn 
oudste dochter dacht ik dat de gevolgen van 
het moederschap vooral fysiek waren: een 
levend kind in mijn armen en elke twee uur 
aan mijn borsten, wallen tot op de grond en 
bekkenbodemspieren waarmee een mens zich 
in geen honderd jaar nog op een trampoline 
durft te wagen. Nee, ik had niet meteen door 
dat er wat anders was in mijn hoofd ook. Dat 
veranderde toen ik mezelf voor de eerste keer 
moest voorstellen als ‘de mama van …’ Opeens 
leek ik te beseffen wie ik geworden was naast 
gewoon alleen mezelf. Ik was nu mama en dit 
kleine meisje is van mij, en ik moet haar in 
leven houden met niks anders dan mijn eigen 
lichaam. En dus deed ik dat maar.”

Je bent nu tien jaar verder, hoe kijk je terug 
op dat groeiproces?

“Elke dag ging het wat beter en groeide mijn 
zelfvertrouwen. Natuurlijk verprutste ik van 
alles aan mijn oudste kind, denk maar een 
aan geknipt vingertje in plaats van een ge-
knipt nageltje, maar niks dat blijvende schade 
veroorzaakte. In een relatief korte tijd deed ik 
genoeg zelfvertrouwen op om op mijn gevoel 
te durven vertrouwen. Ik bleef wel met dui-
zenden vragen zitten waarop geen antwoord 
kwam, niet van het kind zelf, niet van mijn 
man en ook niet van ons moeder. 

Ik hou mijn verwachtingen laag  
en ik doe dat bewust.  
Mijn enige doel is om elke avond  
zo gelukkig mogelijke kinderen 
in bed te steken.

Hanne Luyten
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Ik herinner mij dat mijn mama altijd rustig 
bleef, ook als ik haar in een halve paniek op-
belde. Het was haar rust die dan toch vaak een 
deel van het antwoord op eender welke vraag 
bleek. Haar rust, mijn man zijn aangeboren 
vaderschapstalent en mijn eigen moedergevoel, 
op die drie factoren leerde ik te vertrouwen. 
Zonder hoge verwachtingen, met ‘ik doe maar 
wat en we zien wel’ als rode draad.”

Je hebt je draai gevonden?

“Ik hou mijn verwachtingen laag en ik doe dat 
bewust. Mijn enige doel is om elke avond zo 
gelukkig mogelijke kinderen in bed te steken. 
En dat lukt vaak, zonder dat ikzelf ongeluk-
kig ben, of mezelf heb moeten wegcijferen. En 
toch struggle ik met mama zijn. Ondanks het 
zelfvertrouwen en de blije kinders, ondanks de 
go-with-the-flow-vibe die we hier thuis han-
teren én die ik meekreeg van ons moeder, vind 
ik het toch echt moeilijk soms, moederen. Het 
moederschap op zich past me perfect, maar ik 
vind mezelf moeilijk. Ik struggle met het soort 
mama dat ik soms ben.”

Hoe bedoel je?

“Ik vind van mezelf dat ik nog te vaak strak 
sta en compleet doorsla naar bemoederen. 
Dat ik ongerust en nooit meer zorgeloos ben. 
Zelfs als de kinderen niet bij mij zijn, ben ik 
altijd mama, ik krijg dat niet uitgezet. Want 
er is geen moment meer geweest, sinds ik in 
2011 voor het eerst moeder werd, dat ik 100% 
zorgeloos was. Dat had ik niet zien aanko-
men. Ik ben een soort belachelijke moederkip 
geworden, die eigenlijk liefst alle kuikens zo 
dicht mogelijk wil. In het nest, onder mijn 
vleugels. Pas op, ik spreek dat zelden 
uit, en ik laat het zo min mogelijk aan 
de kinderen merken. Maar het zit in 
mij. En dat gevoel, wanneer moederen 
overslaat in bemoederen, bah, ik heb 
het niet graag.”

Dat zal vele moeders bekend in 
de oren klinken. Ook je eigen 
moeder getuigt over dat moeilijke 
evenwicht.

“Dat klopt, zij verwoordde het als 
volgt: ‘Het moederschap blijkt een 
gigantische uitdaging. Het is constant 
evenwicht zoeken tussen moederen en 
bemoederen. Tussen zorgen voor en 
zorgen maken over. Ik ben dikwijls wat 
nonchalant geweest, vrees ik. Wie laat 
haar kinderen nu alleen door een stad 
fietsen als ze negen en zeven zijn? Ik 
ben vaak wat te streng geweest, dat 
ook. Neen, je mag écht niet weg tot ’s 
morgens, en uiteraard geen drugs, geen 
alcohol, niet roken. Om van seks nog 
maar te zwijgen. 

Elke keer als ik zei: ‘Wees voorzichtig!’, be-
doelde ik: ‘Ik wil niet bemoederen, maar ik zie 
je graag en wil je graag behoeden voor alles en 
iedereen.’ En dat is een heel goede samenvat-
ting van het moederschap.”

#Onsmoeder van Hanne Luyten en 
Anne Van Houtven verscheen bij Bor-
gerhoff & Lamberigts en kost 21,50 euro.

Elke keer als ik zei: 
‘Wees voorzichtig!’, 
bedoelde ik: 
‘Ik wil niet bemoederen, 
maar ik zie je graag en wil 
je graag behoeden voor 
alles en iedereen.

Anne Van Houtven

Muziek in de wijk
ANTWERPEN – In de wijk Stuivenbergplein, Elegastplein, 
Bist, Zillebekelaan, Krugerplein en Dageraadplaats wordt in juli 
en augustus ‘Muziek in de wijk‘ georganiseerd. 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

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 aan-
wezig: Jef Neve, Aka Moon en Bert Joris.

Info: jazzmiddelheim.be

• Tekst: Tine Vandecasteele
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Solden
BIJ ONS BEN JE ZEKER VAN EEN EERLIJKE, BELGISCHE
KWALITEIT. WIJ ZIJN EXPERT VERDELER VAN LATTOFLEX
EN PRODUCEREN IN EIGEN ATELIER ONDER MERK LABEL
SNOOOZE.
BETAALBARE OP MAAT BEDDING CONCEPTEN, GEMAAKT
VAN DUURZAME BELGISCHE MATERIALEN.
 

WWW.DODOO.BE

MATRASSEN & BOXSPRINGS

Statielei 85
2640 Mortsel

03/237 99 82

+ HARDHOUTEN FRAME, POCKETVEER
BOXXEN MET ANTI-SLIP EN VENTILERENDE
SPIEGEL.
+ KEUZE UIT MEER DAN 80 VERSCHILLENDE
STOFFEN & KUNSTLEDERS.
+ MASSIEF HOUTEN POTEN SET.
+ INCLUSIEF KWALITEITS MATRAS,  
 DIVERSE KEUZE UIT MATRASSEN.

NU AL VANAF 
1.495 €

-60%
TOT

0 % 
A F E B T A L I N G

10  M A A N D

Wij  b ieden onder  voorbehoud van acceptatie Cofidis  een

0% krediet  afbetal ing aan.   Hier  z i jn  geen kosten aan

verbonden.  Opgelet!  Geld lenen kost ook geld .

KWALITEITS BOXSPRINGS
-60%



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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d e  v o o r s ta d  b l o e i t

3
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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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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

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)

VZW DE KOMPANIE draait weer OP VOLLE TOEREN !
MMOOEEDDEERRDDAAGG OONNTTBBIJIJTTMMAANNDDEENN -- 1155//88//22002222 
ONTBIJTMAND 2 personen - 50€
ONTBIJTMAND KIDS 2 kinderen - 25€
Waar: Ophalen tussen 8u - 12u bij vzw De Kompanie
Reserveren: tot 10/8/2022 via aannnneelliieess@@ddeekkoommppaanniiee..nneett
Betalen: BE53 0016 9957 1453 met vermelding 'Naam - aantal manden'
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Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Wanneer: 15/10/22 om 20u00 (deuren open vanaf 19u00)
Prijs: 25 € per ploeg (4 tot 6 personen)
Reserveren: tot 8/10/22 via eevveenneemmeennttkkoommppaanniiee@@ggmmaaiill..ccoomm
Betalen: BE75 1030 5638 4451 met vermelding 'Naam Quizploeg - aantal personen'

VZW DE KOMPANIE heeft open plaatsen DAGWERKING

LLIICCHHTT KKLLAASSSSIIEEKK CCOONNCCEERRTT -- 2255//99//22002222 
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Kom eens langs in ons koffiehuis
Kom gezellig langs voor… de grote en kleine honger, een hapje en een drankje, de 
zoete goesting en natuurlijk een goeie tas koffie!
Open op: maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 11:00u tot 17:00u
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Wij bieden 5 dagen per week dagbesteding aan voor personen met een beperking.
Er is een ruim aanbod aan ateliers: kaarsen, muziek, hout, soep, etiketteren, koffiehuisje, winkeltje, moes-
tuin, onderhoud kleine dieren, snoezelen, …
IInntteerreessssee??        0033 3344 3344 000000 ooff         rriittaa..vvaannddeerrssppiieeggeell@@tteelleenneett..bbee of zie contactgegevens onderaan.

VZW De Kompanie     —    Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel     —    03 34 34 000     —    www.dekompanie.net
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

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

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.
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10 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

15

Flyer Via_Immo.indd   1 23/11/15   15:05

03 344 70 10

03 443 21 15
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15 15

15
15
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Vastgoed
Verhaegen

15

03 232 53 53

Hove 03 460 30 30
Reet 03 440 90 60

de boer & partners
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VASTGOEDMAKELAARS
BAUWENS

VASTGOEDMAKELAARS
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B A U W E N S VA S T G O E D . B E
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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
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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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