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Stijlvol en zorgeloos wonen 
in een unieke parktuin
Koop nu een instapklare en erkende assistentiewoning

Assistentiewoningen 
(vanaf € 209.750 excl. BTW en kosten)

• Nieuwbouw op toplocatie

• Verlaagd btw-tarief van 12% (ipv 21%)

• Vrijstelling van onroerende voorheffing

• Gerenommeerde zorgverlener

• Volledige inrichting kan voor u geregeld worden

Nu kopen, weldra genieten

Wil u ook nog een stekje op Elysia Park bemachtigen? Dit is uw laatste kans! 

Contacteer ons snel via www.elysiapark.be of bel 03 432 04 04.

Silver

Toplocatie aan de Antwerpse Zuidrand te Edegem

INFOMOMENT

Vanaf 15 september 
elke donderdag tussen 
16u en 19u in de Grand 

Café op Elysia Park.



3

MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

Vernieuwde 
showroom!

Oeyvaersbosch 20-22
2630 Aartselaar

GPS adres:
Boomsesteenweg 113

www.nnlight.be
03 877 16 16

info@nnlight.be

ma tot vrij:  8u30 -18u
zaterdag: 10u -18u

Alle verlichting voor 
interieur, tuin, badkamer, 

keuken, magazijnen,... NNLight voor al uw... railverlichting...

en LED strips 
op maat! -10%

korting
OP VERTOON

VAN DEZE BON

Geldig t/m 31/12/2022
Niet cumuleerbaar 
met andere acties

lampen &
armaturen...

Spelenderwijs leer jij ook muziek maken!
 

Piano, synthesizer, keyboard, orgel, gitaar, zang …
Kindermuziekleer vanaf 3 jaar
Ook les bij u thuis mogelijk!
Klassiek, blues, pop & rock, musical
Met eenvoudige leermethode: nederlands, français,  
english, deutsch
 
INSCHRIJVINGEN HET HELE JAAR DOOR!
 
Ruimte voor exposities is mogelijk

CLAVISSIMO_affiche_A1.indd   1 26/02/15   11:34

ZELF MUZIEK SPELEN ZONDER NOTENLEER
Dirk Wieme – Laureaat conservatorium

Informatie: Dirk Wieme – Antwerpsestraat 38 – Mortsel
Voor alle inlichtingen: 0475 74 77 69

OPENDEURDAGEN 
27 EN 28 AUGUSTUS EN 
25 SEPTEMBER STEEDS VAN 
13 TOT 18 UUR ANTWERPSE-
STRAAT 38 IN MORTSEL

WAARDEBON
 Een gratis les naar keuze aangeboden

Leer snel met plezier muziek maken op  
uw favoriete muziekinstrument

Geen saaie theorie, geen examens
Alle leeftijden, alle niveaus

Begin aan een toffe muzikale hobby
Professionele en enthousiaste leraar  

met conservatoriumdiploma
Regio: Antwerpen, Hoboken, Mortsel, 

Berchem en Hove

START DER LESSEN: 
  vanaf dinsdag 13 sept van 19.15 tot 20.30 u
                            vanaf donderdag 15 sept van 19.15 tot 20.3 u 

LOCATIE: Basisschool Fruithof 
 Lode Vissenaekenstraat nr 1 te Berchem

LESGEVER: Theo Van Belleghem

LIDGELD: eerste termijn tot kerst - 72 EUR (13 lessen)

YOGASTAD
is een betrouwbare yogaschool 
die reeds 40 jaar een begrip is 

voor degelijk yoga onderricht.

Onze yogalessen zijn vooral gebaseerd en geschikt 
voor een iets ouder publiek vanaf 45 jaar.
Het zijn eenvoudige houdingen die door iedereen 
mits wat oefening gedaan kunnen worden.

INFO
WWW.YOGASTAD.BE - 0475 26 77 78 
VANBELLEGHEM.THEO@GMAIL.COM

DOE YOGA NU - 
HET NATUURLIJK 

ANTI-STRESS MIDDEL
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d e z e  m a a n d

COLOFON

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 349.000 AARTSELAAR        E 480.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 625.000

BOOM E 274.000

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

Nieuwstraat, polyvalente bel-etage op 113m² 
met stadstuin & zuidterras in rustige buurt 
nabij centrum, living met open ing keuken, 
3 slpk, 2 badk, EPC: 321 kWh/m², VG/WG/
GMO/GVKR/GVV

Brandstraat, recent gelijkvloers app (89m²) 
in Residentie Quercus met gemeenschap-
pelijke tuin en privatieve kelder, apart toilet, 
living (40m²) met open ing keuken, ZUIDterras 
(21m²), ing badk, wasplaats, 2 slpk (13-8m²), 
EPC: 122kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

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

Langlaarsteenweg, kleinschalig nieuwbouw-
project nabij natuurgebied De Reukens met bo-
ven- en ondergrondse staanplaatsen, bewoon-
bare opp. tussen 80 en 111 m², prijzen vanaf 
€ 299.000 (registratie op grondaandeel, BTW 
op constructie), VG/WGLK/GMO/GVKR/GVV

Kerkeneinde, kleinschalig nieuwbouwproject met 
8 BEN-app., ruime terrassen/tuinen, ondergrondse 
staanpl./garages en fietsenbergingen, bewoonbare 
opp. tussen 82m² en 139m², prijzen vanaf € 
215.000, verkoop onder BTW-stelsel, oplevering 
tegen eind 2022, VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Michel Geysemansstraat, opbrengsteigen-
dom bestaan uit luxueuze gelijkvloers duplex 
(192m²) met tuin, 2 appartementen (64-
72m²) via afzonderlijke ingang en garage/
magazijn achteraan, EPC: 241kWh/m², VG/
WG/GMO/GVKR/GVV

H. Consciencelaan, zéér goed onderhouden 
app. (138m²) op de 2de verdieping (met lift) 
met 2 ondergrondse autostaanplaatsen, living 
(50m²), ing eetkeuken, wasplaats, 2 slpk (30-
13m²), ing badk, zuidwestterras (19m²), EPC: 
175kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

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

REEDS MEER DAN 50% VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk

Ma 8 aug  Witloofroomsoep met spekjes - Gebakken hamburger met 
 ajuinsaus, gestoofde wortel en gratin dauphinois

Di 9 aug  Bloemkoolsoep - Gebakken scampi met kokos-currysausje, 
 Oosterse groentjes en nasi goreng

Wo 10 aug  Tomaat–paprikasoep met balletjes - Gegrilde braadworst met 
 mosterd uit Dijon, zuurkool met spekreepjes en gekookte aardappel

Do 11 aug  Groene groentesoep - Lasagne bolognaise

Vr 12 aug  Velouté van raapjes - Vispannetje met kreeftensaus, erwtjes, 
 champignons en spinaziepuree

Za 13 aug  Aardappel-preisoep - Orloffgebraad met Bordelaisesaus, 
 groene boontjes en aardappelgratin

Zo 14 aug  Dagsoep - Stoofvlees met gebakken aardappelwedges en worteltjes

Ma 15 aug  Peterseliesoep - Varkenshaasje met portosaus, tomaat uit de oven              
en krieltjes

Di 16 aug  Tomatenroomsoep  - Sliptongetjes met kappertjes/botersaus, 
 fris slaatje, verse tartaar en een aardappelpuree

€ 11,00

20220801 - Periodiekske 1/2 pagina.indd   120220801 - Periodiekske 1/2 pagina.indd   1 01-08-2022   12:0101-08-2022   12:01

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

Beste lezer
Voor veel kinderen is het een spannende dag, die eerste september. 
De ene kijkt ernaar uit, de andere ziet ertegenop. Met meer dan 1,2 
miljoen zijn ze, de peuters en kleuters, lagere – en middelbare scho-
lieren in Vlaanderen. Vorig jaar was het nog afwachten of die terug-
keer naar school zonder mondmasker kon; daar zijn we nu gelukkig 
(voorlopig) vanaf.

Het begin van het schooljaar is voor sommigen vergelijkbaar met 1 
januari. Die lege agenda van de kinderen staat voor een nieuw begin 
met nieuwe kansen. September is dan ook de uitgelezen maand om 
even stil te staan bij de goede voornemens die je na de kerstvakantie 
maakte. Zijn ze geslaagd? Of heb je nog een extra duwtje in de rug 
nodig?

Dan is nu het moment. Je hebt nog vier maanden om recht te zetten 
wat scheef liep. Tussen nu en eind december kun je nog veel realise-
ren. Geloof in jezelf en begin eraan.

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 
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F I K  B L O G T
03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Zin

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

Een mensenleven is en blijft een minuscuul punt op een on-
eindig lange lijn. We zijn maar even op aarde en toch lijkt 
de tijd die we hier toebedeeld krijgen, al wat we hebben. We 
kunnen maar beter zorgzaam omspringen met ons korte ver-
blijf. Maar doen we dat ook? Hoe vullen we onze leef-tijd in? 

Steeds dezelfde film

In onze westerse samenleving is het gebruikelijk dat 
we studeren, een job zoeken, een partner ontmoe-
ten, kinderen op de wereld zetten en een huis 
kopen of huren. We zorgen naar beste vermo-
gen voor ons gezin. We worden oud en nemen 
-in het beste geval- afscheid van onze kinderen 
en kleinkinderen. Onze ouders deden dit, wij 
doen het en de kans is groot dat onze nakome-
lingen dezelfde weg bewandelen.

Het lijkt wel of het leven dat we leiden een kopie is 
van dezelfde film, maar met andere acteurs. Wie kri-
tisch van geest is, durft zich terecht af te vragen wat de zin is 
van dit bestaan. Heel wat studerende jongeren kijken telkens 
weer uit naar het weekend en hunkeren naar de vakanties. 
Voor het overgrote deel van de werkende mensen, geldt exact 
hetzelfde. Wie studeert en werkt, ruilt zijn of haar leef-tijd in 
voor een diploma, of voor geld. Toch is ieder leven uniek en is 
het aan de mens om zijn scenario deels te ondergaan en deels 
zelf te sturen.

Ondergaan en sturen

We ontwikkelen ons volgens het genetische pakketje van 
onze verwekkers. Vervolgens bepaalt onze geboorte in wel-
ke tijdsgeest, welke cultuur en welk gezin we terechtkomen. 
Verder zijn we als baby volkomen afhankelijk, terwijl de eerste 
1000 dagen van ons leven een enorme impact hebben op onze 

toekomst. Kortom, een heleboel factoren moeten we ge-
woonweg ondergaan.

Ieders levenspad is bovendien uniek en ligt be-
zaaid met zowel mogelijkheden als moeilijk-
heden. Hoe we hiermee omgaan bepaalt de 
kwaliteit van ons bestaan. Dat ons leven eindigt 
met de dood is ons ondertussen bekend, maar 
de weg is belangrijker dan de bestemming. De 

manier waarop we onze levensweg bewandelen 
bepaalt de kwaliteit van ons leven.

Niet zoeken, maar geven

Wie voortdurend zoekt naar de zin van het leven, tast vaak in 
het duister. Leven krijgt pas zin wanneer we mogelijkheden 
benutten en moeilijkheden overwinnen. Het is door creatief 
te zijn dat we het voorrecht genieten om nu en dan de zin van 
het leven te ervaren. Samen lukt dit veel beter dan alleen ... 
Samenleven geeft zin. 

AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%zomeractie -10%

ORGELWERKEN  
VAN BACH DOOR
SAXOFOONKWARTET

‘BL!NDMAN [SAX] PLAYS BACH’

ZATERDAG 24 SEPTEMBER 20U15
SINT-BAVOKERK BOECHOUT
INFO & TICKETS: 
WWW.BOECHOUT.BE/VOORUIT

“De zin van het leven ...  
Wordt SAMEN geschreven.”

Fik Verbiest
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p o r t r e t

 ... van een voltooid verleden  
(school)tijd

De school waar ik in mijn kindertijd 9 jaar heb doorgebracht, wordt gerenoveerd. Het gebouw staat er nu leeg en verlaten bij. Over twee 
weken is het opnieuw ‘WEER NAAR SCHOOL’, maar dat zal voor de leerlingen die nu in deze school ingeschreven zijn, nog een tijdje 

op een andere plaats moeten.

Als ik binnenkijk in de lege lokalen van de 
lagere school, die straks waarschijnlijk uitge-
rust worden met moderne meubeltjes en knap 
didactisch materiaal, keer ik in gedachten 
terug naar de tijd dat mijn vriendinnetjes en 
ikzelf er zaten. En ik vul de klaslokalen met 
de meubels en het materiaal, de leerlingen 
en de juffrouw van toen. Ik ga dan toch wel 
meer dan 60 jaar terug. Leeftijdsgenoten zul-
len zeker alles herkennen, maar de jongeren 
hoogstwaarschijnlijk niet.

Ik richt een lokaal in voor het 5de leerjaar en 
plaats eerst de degelijke houten schoolbanken 
netjes achter elkaar op 3 rijen. Die banken 
hebben een ruimte om je schoolspullen op 
te bergen. Bovenaan het tafelblad zit een 
gat voor de porseleinen inktpot en een pen-
nengleuf. Een aparte stoel is niet nodig, want 
de zitplaats maakt deel uit van het geheel. 

Onderaan is een plank bevestigd om je voeten 
te zetten en achteraan is er een ruggensteun. 
Het bureau van de juf plaats ik vooraan in 
de klas op de ‘tree’, dit is een soort verhoog. 
Tegen de muur waarop de leerlingen kijken, 
komt een groot stevig schoolbord bestaan-
de uit verschillende delen, waarvan één deel 
gelinieerd is en één deel geruit. Witte en 
gekleurde krijtjes en de spons liggen op de 
plank voor het bord. Aan de muur hangen 
wandplaten voor geschiedenis of biologie en 
ook een wereldkaart en de kaart van België 
ontbreken niet. Verder staan er wat opgezette 
dieren op de lage kasten tegen de muur. En 
achteraan staat een klein tafeltje met daarop 
een bandopnemer.

Het lokaal is in orde, dan kan ik er nu de 
leerlingen en de juffrouw bijhalen. In de klas 
zitten allemaal meisjes, de jongens zitten 

apart in de jongensafdeling van de school. 
De juffrouw, die een schort draagt, zit aan 
haar bureau. Ze verbetert en kijkt af en toe op 
om te zien of iedereen rustig bezig is.

Vooraleer met de lessen te beginnen, heeft ze 
eerst de nagels van de handen gecontroleerd. 
Daarna wordt er gerekend, een beetje vorm-
leer en wat metriek stelsel. Dan volgt een les 
over de meikever en de meisjes moeten de 
tekst die op het bord staat, overschrijven in 
hun schrift. Nadat de meisjes hun pennen-
stok met het daarop geplaatste pennetje in 
de inktpot met blauwe inkt hebben gedoopt, 
hoor je het krassen van de pennetjes op het 
papier. Af en toe zie je iemand gebruikmaken 
van het vloeipapier dat onder de hand ligt 
waarmee je schrijft. Het vloeipapier neemt 
overtollige inkt op om te vermijden dat er 
vlekken in het schrift verschijnen. Eén meisje 
schrijft niet mee, zij staat in de hoek, omdat 
ze niet ophield met babbelen. Net als iedereen 
klaar is, gaat de bel voor de speeltijd. Met 
een snoepje in de hand verlaten de leerlingen 
het klaslokaal om zich te gaan ontspannen op 
de speelplaats. Sommigen hinkelen, anderen 
gooien met kleine ballen tegen de muur, nog 
anderen doen aan touwtjespringen en er zijn 
er zelfs die zitten te bikkelen of met de knik-
kers te spelen.

Met nog wat spellingsoefeningen en het 
schrijven van een opstel over de nakende va-
kantie, eindigt de voormiddag.

Na de middagpauze is het ‘handwerkles’ en 
daarna geeft de juffrouw de laatste instructies 
door voor de schoolreis die de leerlingen van 
het 5de en 6de leerjaar de volgende dag zullen 
maken. Ze trekken naar Waterloo. Terwijl de 
juffrouw daarmee bezig is, komt de directeur 
even binnen. Zodra de meisjes de directeur 

• Tekst en foto’s Annie Poelmans

zien, springen ze recht en gaan stokstijf naast de bank staan tot 
ze de toelating krijgen om weer te gaan zitten. Ja, beleefdheid 
en respect zijn belangrijk!

Om vier uur kondigt de bel het einde van de schooldag aan 
en worden er rijen gevormd op de speelplaats. Iedereen zet 
zich in de rij die de richting van zijn woonplaats uitgaat. Twee 
per twee verlaten de kinderen de school en bij de poort staat 
de directeur toe te kijken en maken de meisjes een kleine 
buiging als groet.

Mijn schooltijd is nu voltooid verleden tijd, en mijn gedachten 
keren na deze groet weer naar het leegstaande gebouw. Het zal 
nog even duren voor hier weer leerlingen in gemengde klassen 
kunnen plaatsnemen, voor de tafels en stoelen er staan, die 
gemakkelijk verplaatsbaar zijn voor de moderne didactische 
doeleinden. Het zal nog even duren voor het smartbord er 
hangt en de computers zijn aangesloten. Het zal nog even 
duren voor de leerlingen er op hun tablet aan het werk gaan.

Helemaal anders dan 60 jaar geleden zal het zijn, maar even-
goed zullen de stemmen, het gelach, de krakende hersenen, de 
verbaasde ogen, de vrolijke of boze blikken, de guitige gezich-
ten, de traantjes (hopelijk zeer weinig!) van de schoolgaande 
jeugd het gebouw weer tot leven brengen. 

Leve ‘Weer naar school’!

MEER DAN 30 JAAR RUGSCHOOL

Info: Winkelmans - Van Baelen Carmen - Tel. 03 455 63 74 - carmen.van.baelen@telenet.be

BEWEGEN IS MEDICIJN
Carmen Van Baelen - ERGOTHERAPEUTE & DOCENTE

VOOR ALLE LEEFTIJDEN  
Voor mensen die preventief hun rug wil-
len versterken, hun houding en conditie 
willen verbeteren, meer weerstand, spier-
versterkende oefeningen en verbetert ook 
het coördinatievermogen ... 

www.rugschoolcarmen.be

MORTSEL 
1. Sport-studio (dierenschooltje) 
Lusthovenlaan 12 
dinsdagavond om 19.30 u. en 20.30 u.

2. Sportschuur
Lusthovenlaan 12
donderdagavond om 20.30 u. 

3.  Sport Mortsel - Turnzaal De Sterre
Drabstraat 47
donderdagnamiddag om 14 u.

OOK LESSEN TE BRASSCHAAT 

Van 9/9 t.e.m. 17/9 ben ik alleen
bereikbaar via e-mail.

START LESSEN: 21 september 2022!

TOTAL BODY WORKOUT 
WE EINDIGEN TELKENS MET OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST



SALON 

DAEMS
exclusive salon

03 887 62 47 • Lindenlei 9 • 2630 Aartselaar • 
dames       heren        kinderen

03 870 41 80

03 870 41 80

03 870 41 80

03 870 41 81 • info@roofcover.be • www.roofcover.be
Mastboomstraat 12 unit 4 • 2630 Aartselaar

AARTSELAAR heeft het allemaal ...
Daarom kopen wij lokaal!

Op ontdekkingstocht door  
Antwerpen
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, achtergrondinformatie over 60 Antwerpse stand-
beelden 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 Antwer-
pen zo aantrekkelijk maakt.

Handig zakformaat
Het boek telt 256 bladzijden en ook over het formaat is nage-
dacht. Het verschijnt in handig zakformaat (12,5 cm breed en 
21,5 cm hoog) met een harde omslag en een leeslint. Makke-
lijk 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 ver-
melding van je naam en adres.

Meer info 

Bel Freddy op 0475 69 76 43.

Zuidrand klassiek! Il Nostromo 
del Sogno - ‘Chantar m’er’
Donderdag 29 september 2022 om 20.15 uur in de Sint- 
Leonarduskerk in Aartselaar: Il Nostromo del Sogno: ‘Chan-
tar m’er’

Het ensemble bedrijft muzikale vertellingen uit de middeleeu-
wen. Het flirt met de grens tussen concert en muziektheater. 
In het programma ‘Chantar m’er’ neemt het ons mee naar het 
Frankrijk van de twaalfde eeuw, waar de gravin van Poitiers 
een pittige relatie onderhield met de troubadour Raimbaut 
d’Orange. Dit resulteerde in een reeks prachtige, Occitaanse 
troubadoursliederen, pikante brieffragmenten en melodieën.

Mady Bonert & Steven Marien, zang - Katelijne Lanneau, 
blokfluiten - Ellen Schafraet, gotische harp - Marie Verstraete, 
vedel

Il Nostromo del Sogno zorgt voor boventiteling op rijm in 
hedendaags Nederlands.

Info en tickets
Tickets kosten 16 euro (5 euro voor -26). 

Info en reserveren bij Orfeoproducties via info@orfeo.be of 
03 449 16 87 of via de cultuurdienst van de gemeente Aart-
selaar - Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties

De ontdekkingstocht rond het Eilandje leidt je langs het Havenhuis. Het futu-
ristische gebouw is een ontwerp van de befaamde Iraanse architect Zaha Hadid.

12
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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

De oplossing vind je op mensen 
www.mensenzijnmedia.be/puzzel

k o r t  e n  g o e d
s a m e n g e l e z e n  d o o r  G e r d  d e  L e y

• Ruïnes zijn de meest volhardende vorm van architectuur.
 Joseph Brodsky

• Eet nooit gele sneeuw.
 Frank Zappa

• Geluk is als parfum, je kan er niemand mee besprenkelen zon-
der zelf een paar druppels op te vangen.

 James van der Zee

• Sommige mensen beweren dat er een God is; anderen zeggen 
dan weer dat er geen God is. De waarheid ligt waarschijnlijk 
ergens in het midden.

 W. B. Yeats

• Er bestaat een erg eenvoudige manier om uit een casino te 
stappen met een klein fortuin: er binnengaan met een groot.

 Jack Yelton

• Alles wat mijn vrouw klaarmaakt, proeft naar kip. Zelfs haar 
koffie.

 Woody Allen

• Het seizoen van de mislukking is de beste tijd om het zaad van 
het succes te zaaien.

 Paramahansa Yogananda

• De kracht van een idee kan gemeten worden aan de graad van 
weerstand die het veroorzaakt.

 David Yoho

• Té zuiver water bevat geen vis.
 Hong Zicheng

• We blijven nederig door het zien van het zaad van mislukking 
in ieder succes. We blijven hoopvol als we het zaad van succes 
zien in iedere mislukking.

 Mel Ziegler

• Als mensen je graag hebben, zullen ze naar je luisteren, maar 
wanneer ze je vertrouwen, zullen ze zaken met je doen.

 Zig Ziglar

• Een kus verjongt het hart en veegt de jaren weg.
 Rupert Brooke

• Eén van de mysteries in het leven: waarom vragen mensen in 
een wachtzaal of de lege stoel naast jou bezet is?

 Sam Ewing
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Horizontaal: 1 puinhoop 5 Amerikaanse munteenheid 
10 tijdperk 11 bloeimaand 12 droombeeld 15 deel v.e. 
breuk 17 vogeleigenschap 18 afvoerpijp 19 wees gegroet 
20 een zekere 21 tennisterm 23 nooit 25 kuststrook 
27 ogenblikje 28 wier 29 sinds 32 preekstoel 34 soort hert 
35 dunne plank 36 bijbelse vrouw 38 draad 39 venijn 
41 provinciehoofdstad 43 heer 45 kloosterzuster 46 getal 
47 fakkel 48 Europese taal. 

Verticaal: 1 gordijnroede 2 vuile vlek 3 papegaai 4 graag 
6 eiergerecht 7 harde klap 8 paars 9 vreemde snuiter 
13 lengtemaat 14 hijstoestel 15 opgooi 16 heilsleer 20 vat 
met hengsel 22 manier 24 inhoudsmaat 26 wanneer 
30 tijdelijk bestuurder 31 sportploeg 32 vangwerktuig 
33 zonder tussenruimte 36 ver in de tijd 37 in het jaar 
39 verlegenheid 40 koel 42 vliegenscherm 44 zelfkant. 

33 4 48 23 5 41

7 4
5 2 4 8 7

1 2 9
7 8 4

2 3
8 6 1

4 7 5
5 2 4 6 8
1 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 puinhoop 5 Amerikaanse munteenheid 
10 tijdperk 11 bloeimaand 12 droombeeld 15 deel v.e. 
breuk 17 vogeleigenschap 18 afvoerpijp 19 wees gegroet 
20 een zekere 21 tennisterm 23 nooit 25 kuststrook 
27 ogenblikje 28 wier 29 sinds 32 preekstoel 34 soort hert 
35 dunne plank 36 bijbelse vrouw 38 draad 39 venijn 
41 provinciehoofdstad 43 heer 45 kloosterzuster 46 getal 
47 fakkel 48 Europese taal. 

Verticaal: 1 gordijnroede 2 vuile vlek 3 papegaai 4 graag 
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30 tijdelijk bestuurder 31 sportploeg 32 vangwerktuig 
33 zonder tussenruimte 36 ver in de tijd 37 in het jaar 
39 verlegenheid 40 koel 42 vliegenscherm 44 zelfkant. 

33 4 48 23 5 41

7 4
5 2 4 8 7

1 2 9
7 8 4

2 3
8 6 1

4 7 5
5 2 4 6 8
1 6

Horizontaal 
1 puinhoop 5 Amerikaanse munteenheid 10 tijdperk 
11 bloeimaand 12 droombeeld 15 deel v.e. breuk 
17 vogeleigenschap 18 afvoerpijp 19 wees gegroet 
20 een zekere 21 tennisterm 23 nooit 25 kuststrook 

27 ogenblikje 28 wier 29 sinds 32 preekstoel 34 soort hert 
35 dunne plank 36 Bijbelse vrouw 38 draad 39 venijn 

41 provinciehoofdstad 43 heer 45 kloosterzuster 46 getal 
47 fakkel 48 Europese taal

Verticaal
1 gordijnroede 2 vuile vlek 3 papegaai 4 graag 6 eiergerecht 

7 harde klap 8 paars 9 vreemde snuiter 13 lengtemaat 
14 hijstoestel 15 opgooi 16 heilsleer 20 vat met hengsel 
22 manier 24 inhoudsmaat 26 wanneer 30 tijdelijk 

bestuurder 31 sportploeg 32 vangwerktuig 33 zonder 
tussenruimte 36 ver in de tijd 37 in het jaar 39 verlegenheid 

40 koel 42 vliegenscherm 44 zelfkant
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G E W I K T  e n  G E W O G E N

Guy Thijs, de grote vernieuwer  
van het Belgische voetbal

De nationale Belgische voetbalploeg (De Rode Duivels) genieten vandaag internationale aandacht en waardering. In het najaar zijn ze 
opnieuw van de partij tijdens het Wereldkampioenschap in Qatar. De openingswedstrijd is gepland op 21 november en de finale op 18 
december. Een van de grondleggers van het succes van de nationale ploeg is Guy Thijs, een van de weinige mensen die in onze regio een 

standbeeld kreeg. Maar wie was Guy Thijs? Wat moeten we onthouden?

Er zijn in onze regio niet zoveel bewijzen 
van eerbetoon te bespeuren aan mensen die 
in het verleden een belangrijke rol hebben 
gespeeld in ons sociale leven. Guy Thijs 
(1922-2003) verwierf internationale faam 
als trainer van de Nationale Voetbalploeg 
(van 1976 tot 1989 en van 1990 tot 1991). 
Hij wordt geëerd op het Edegemse golf-
terrein ‘De Drie Eycken’, waarvan hij de 
erevoorzitter was.

Beste trainer van de wereld

Als speler was hij een product van Beer-
schot. Hij speelde ook bij Standard Luik 
en kort bij de nationale ploeg, maar zijn 
grote bekendheid verwierf hij als trainer. 
Hij begon aandacht van de media te krij-
gen nadat hij S. K. Beveren boven zichzelf 
leerde groeien met wervelend, aanvallend 
voetbal waardoor die ploeg de bijnaam 

‘Klein Anderlecht’ kreeg. Vooral zijn psy-
chologische aanpak (met weinig woorden, 
maar duidelijke ingrepen) werd geroemd. 
De pers verdacht hem ervan een bijzondere 
konijnenpoot als geluksbrenger te bezitten. 
Zijn grote verdienste bij F. C. Antwerp bij-
voorbeeld was ongetwijfeld zijn vermogen 
om met de beschikbare spelers een hechte 
groep te vormen, die aantrekkelijk voetbal 
bracht en resultaten boekte.

In 1976 werd hij aangezocht om bonds-
coach te worden. Niemand bij Antwerp FC 
wou de trainer deze promotie ontnemen. 
Wat hij daarna met de nationale ploeg al-
lemaal verwezenlijkt heeft, bevestigt alleen 
maar de grote psychologische en strategi-
sche kwaliteiten van deze trainer, die in 
1986 uitgeroepen werd tot beste trainer 
van de wereld.

Humoristische taal

Guy Thijs was een graag geziene gast in 
voetbalmiddens en later – na zijn voetbal-
loopbaan – in het tennis- en golfcircuit.

Op 29 juni 2007 werd voor de cafetaria van 
het Edegemse golfterrein De Drie Eycken 
zijn standbeeld onthuld, in aanwezigheid 
van de toenmalige gouverneur Camille 
Pauwels, Vlaams minister van Ruimtelijke 
Ordening Dirk Van Mechelen en gewezen 
voorzitter van de KBVB, Michel D’Hooge. 
Het standbeeld van Jan Dieusart toont Guy 
Thijs in zijn bekende neutrale, emotieloze 
houding, handen in de jaszakken en het 
eeuwige sigaartje tussen de lippen.

De anekdote over Guy Thijs die ons het 
meeste is bijgebleven, is zijn verhouding tot 
Louis van Gaal, de eigenwijze bondcoach 
van Nederland. Louis van Gaal speelde 
ooit bij F. C. Antwerp, maar kreeg er – naar 
eigen zeggen – veel te weinig kansen.

Louis van Gaal trok met deze treurklacht 
naar zijn trainer, Guy Thijs, en deed zijn 
beklag, omdat hij te vaak op de bank moest 
zitten. Van Gaal zei: “Trainer, waarom speel 
ik nooit, ik kan mooie dingen doen met 
een bal.” Waarop Guy Thijs antwoordde: 
“Dat is goed mogelijk, Louis, maar je hebt 
de bal nooit.”

Zalige humor van een zalig man.

• Tekst en foto’s © Freddy Michiels
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De slimme behandeling van toenemende 

bijziendheid bij kinderen.

Wanneer de bijziendheid(myopie) van je kind vroegtijdig 

wordt vastgesteld, kan niet alleen het gezichtsvermogen 

worden gecorrigeerd, maar kan ook de toename van 

bijziendheid worden afgeremd. 

Wetenschappeli jk onderzoek onderschrijft dat de toena-

me van bijziendheid kan worden afgeremd met speciale 

MiYOSMART bril lenglazen.

Kindvriendelijk, veilig en gemakkelijk! 

Kom vrijbli jvend langs voor meer informatie

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

29/8
dinsdag

30/8
woensdag

31/8
donderdag

1/9
vrijdag

2/9
weekend

3-4-/9

dag  
menu

€11,00

TOMATENSOEP MET BALLEKES
WORST

BROCCOLI MET KAASSAUS
GEKOOKTE AARDAPPELEN

KOEK

PREISOEP
KALKOENLAPJE
SNIJBOONTJES

PATATJES
TAART

CHAMPIGNONSOEP
BLINDE VINK

ERWTJES & WORTELEN
GEKOOKTE AARDAPPELEN

FLAN

GROENTENSOEP
GEKRUIDE KIPPENBALLETJES

TOMATENSAUS
GEKOOKTE AARDAPPELEN

PUDDING

POMPOENSOEP
GEPANEERDE VIS

TARTAAR
CITROENPUREE
FRUITYOGHURT

SOEP
KALKOENBROCHETTE

MET GROENTJES
GEBAKKEN PATATJES

DESSERT

menu  
van de chef

€12,50

SLAATJE PATE
TOMATENSOEP MET BALLEKES

KABELJAUW
FIJNE GROENTJES
KRUIDENPUREE

KOEK

PREISOEP
GEVULD KALFSLAPJE

TOMAAT-MEDITERRAANSE
GROENTJES EN PATATJES

TAART

HAM-MELOEN
CHAMPIGNONSOEP

TONGROLLETJES
ZEEVRUCHTENSAUS
GEKOOKTE PATATJES

FLAN

GROENTENSOEP
HONGAARSE GOULASH

MET KRUIDENPATATJES
PUDDING

SLAATJE FOREL
POMPOENSOEP

KIP OP OOSTERSE WIJZE
MET GROENTENRIJST

FRUITYOGHURT

LASAGNE
OF SPAGHETTI

diabeet  
menu

€11,50

TOMATENSOEP MET BALLEKES
WORST

BROCCOLI MET KAASSAUS
GEKOOKTE AARDAPPELEN

SUIKERVRIJ GEBAK

PREISOEP
KALKOENLAPJE
SNIJBOONTJES

PATATJES
SUIKERVRIJ GEBAK

CHAMPIGNONSOEP
BLINDE VINK

ERWTJES& WORTELEN
GEKOOKTE AARDAPPELEN

FRUIT

GROENTENSOEP
GEKRUIDE KIPPENBALLETJES

TOMATENSAUS
GEKOOKTE AARDAPPELEN

FRUIT

POMPOENSOEP
GEPANEERDE VIS

TARTAAR
CITROENPUREE

MAGERE YOGHURT 

koude schotel
met zalm

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

BIJ AANKOOP VAN  
10 BONNETJES:

DAGMENU €  105  I .P.V. €  110 
CHEFMENU  €  120  I .P.V. €  125

Contacteer ons  

vrijblijvend 

voor meer info op 

hkcatering24@
gmail.com of 
0496 87 43 67

ELKE DAG 1 LITER SOEP  verkrijgbaar aan  

€ 3,50  BIJ  AFNAME van een MAALTIJD !

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

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

Vanaf  5 september 2022 herstarten onze yogalessen voor 
beginners en niet-beginners in:

Antwerpen-Zurenborg: dinsdag- en donderdagavond

Berchem-Pulhof: woensdagvoormiddag

Wilrijk: maandag- en woensdagavond

en vele andere gemeenten!

INFO: www.yoga-rama-saenen.be
03 449 40 89 of 03 455 60 00

YYOOGGAA
RRAAMMAA  SSAAEENNEENN

- INSCHRIJVING:  
ter plaatse 15 minuten vóór begin van de les

- PRIJS:  
55€ voor uw eerste 5 lessen samen,  
daarna 11€/les

- BENODIGDHEDEN:  
oefenmatje 

53ste 
jaar! 

authentieke yoga

VERSTERK UW GEZONDHEID!!
VOLG YOGA IN EEN SCHOOL 
MET VELE JAREN ERVARING!

Opendeurdagen - Mineralogisch Museum Merksem
De “Academie voor Mineralogie vzw (ACAM)” organiseert in het  

museum een grootse opendeur op 27 en 28 augustus 2022, 
telkens van 10 tot 17 u.

Wat is er te zien en te beleven?
- Een uitgebreide collectie mineralen
- Een prachtige fossielenruimte
- Een unieke fluorescentie ruimte
- Een schatkamer met edelstenen
- Info over de opleiding edelsteenkunde
- Doorlopende mogelijkheid om uw edelstenen te laten  

onderzoeken door onze deskundigen
- Pop-up stand met verkoop van allerhande mineralen en fossielen.
- Verloting van een mineraal of fossiel.

Inkom gratis. Frans de l’Arbrelaan 12 – 2170 Merksem
Inlichtingen tel.: +32(0)3-569 01 75 – GSM: +32(0)496-14 65 03 

of  info@acam.be  - www.acam.be

REUZENSTOET
De reuzen uit de Zuidrand gaan op bezoek bij Moe Lies, de nieuwe reus uit Hove. Samen 
gaan ze op pad. Kom ze begroeten langs hun wandeling doorheen het centrum van Hove 
tijdens de ZomerEndFeesten op 27 augustus.

REUZIN LUCIENNE ZOEKT BEGELEIDERS
Onze Lintse reuzin Lucienne is nog op zoek naar 2 begeleiders die haar willen helpen 
rollen en dansen in de stoet. Ervaring in het begeleiden van een reus is niet nodig. 
Beschikbaar zijn op 27 augustus wel! Er wordt een vrijwilligersvergoeding voorzien.
Je kandidaat stellen kan met een mailtje naar info@dezuidrand.be.

14u:  Start van de stoet 
De reuzen beginnen hun wandeling aan de kerk van Hove. Met muziek van o.a. 
kinderkoor dansen de reuzen door de straten van Hove.

Vanaf 15u:  Reuzenvertellingen door ZinDerDing 
Evi Rosiers van ZinDerDing vertelt het verhaal van Faire Trees én een gloednieuw 
verhaal over reuzin Moe Lies! 

15u-18u:  Reuzenexpo in de Sint-Laurentiuskerk 
Ben jij benieuwd naar de reuzencultuur en de eeuwenoude traditie die erachter schuilt? 
Bezoek dan zeker onze mini-expo over de reuzengebruiken, rituelen en de bouw van 
een reus. Na de stoet zal je hier de reuzen van dichtbij kunnen begroeten!
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

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

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

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

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

WinDistributie bv

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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G E L U K K I G  G E Z O N D

Emoties
Emoties kruiden het leven. Zelfs de heel moeilijke emoties zoals diep verdriet of rouw, zouden we niet kunnen missen. Emoties 
die iemand laat zien, of niet laat zien, geven veel prijs over die persoon. Van iemand in een verdrietige situatie die geen emoties 

laat zien, zeggen we: ‘wat een koele kikker’. Als iemand juist heel fel reageert, denken we: ‘wat een overgevoelig type’. Emoties zoals 
ontroering, boosheid en walging helpen om iemands morele kompas en zijn essentiële, sociale omgang te bepalen.

Jaloezie is een van de heftigste emoties, 
omdat die het slechtste in de mens naar 
boven kan halen, en zelfs kan leiden tot 
moord. Jaloezie is vaak gekoppeld aan 
angst voor verlies. Denk maar aan roman-
tische jaloezie. Afgunst is een vorm van ja-
loezie die op specifieke personen is gericht, 
veelal op personen in je omgeving die erg 
op je lijken. Hoe extreem jaloezie kan zijn, 
blijkt uit het aantal apps dat bestaat om de 
telefoon van je partner te checken.

Angst is een belangrijke drijfveer van de 
mens en een emotie met een duidelijke 
functie: ons beschermen tegen gevaar. De 
ene mens is angstiger dan de andere. Er 
zijn zogenaamde roekelozen - vooral in 
de groep mannen van 16 tot 25 jaar. Die 
groep had in de oertijd als jager en krijger 
veel moed nodig. Die noodzaak is nu ver-
dwenen, maar kijk naar wie rellen schopt 
bij voetbalmatchen …

Wrevel begin je te voelen ergens tussen je 
vijfde en je zevende levensjaar. Kinderen 
ergeren zich vooral aan dingen die ze wél 
doen, volwassenen vooral aan dingen die 
ze niet gedaan hebben. Wrevel is een zeer 
onprettig gevoel. Weten dat ‘als ik dit doe, 

beklaag ik het me later’ kan genoeg zijn 
om iets niet te doen.

Schaamte en schuld zijn emoties die aan 
elkaar gelinkt zijn. Het verschil: schuld 
geeft een drang om het goed te maken, 
terwijl schaamte je zozeer vasthoudt dat 
je daartoe niet komt. Door echter te to-
nen dat je je schaamt, hoop je vergeving 
te krijgen. De ene mens is vatbaarder voor 
schaamte dan de andere.

Verdriet nodigt uit tot troosten. Geen ver-
driet zonder liefde. Verdriet betreft altijd 
iemand of iets waaraan je gehecht bent. 
Opvallend is dat verdriet heel passief geuit 
wordt. Het zit in de gelaatsuitdrukking, 
soms in tranen. Door verdriet ‘stil’ te ui-
ten, sparen we energie en kunnen we beter 
nadenken over oplossingen. Ook huilen 
heeft een functie: het nodigt anderen uit 
om ons te troosten. We zijn erg kieskeurig 
bij wie we de tranen laten vloeien: de moe-
der en de partner zijn de favorieten.

Heimwee en nostalgie kunnen helend 
werken. De ene mens kan gerust drie 
maanden op reis en de andere wordt na 
enkele dagen ziek van heimwee. Heimwee 

is aangeboren. Het zusje van heimwee is 
nostalgie, de ‘bitterzoete’ emotie, die zowel 
een positief als een negatief kantje heeft, 
en een van de mooiste emoties is. Kijk 
maar hoe helend het is voor bewoners van 
woonzorgcentra om herinneringen op te 
halen.

Boosheid is de motor van vele evoluties. 
Aristoteles zei het al: “Boos worden is ge-
makkelijk. Maar boos worden op de juiste 
persoon, in de juiste mate, op het juiste mo-
ment en om de juiste reden niet”. Waarom 
is het zo moeilijk om ‘gepast’ boos te wor-
den? Boos worden is efficiënt om iets ge-
daan te krijgen, maar het werkt pas als je je 
aan de regels houdt en de ongepastheids-
drempel niet overschrijdt. Doe je dat wel, 
dan kan het zich makkelijk tegen je keren. 
Het staat vast dat boosheid, meer dan veel 
andere emoties, een negatief imago heeft 
door de associatie met agressie. Boosheid 
is de motor van revoluties en belangrijke 
ontwikkelingen in de samenleving.
 

Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILRIJK

MET DE GEVELVERVEN VAN CAPAROL KAN JIJ ELKE 
KLUS AAN, OF HET NU GAAT OM BAKSTEEN, BETON, 
METSELWERK OF SIERPLEISTERS!

MET ONS AANBOD CAPAROL-LAKKEN DOE JIJ JOUW 
METAAL- EN HOUTWERK STRALEN ALS NOOIT TEVOREN! 

OOK VERKRIJGBAAR BIJ PROFSHOP: 
SPUITBUSSEN IN TAL VAN RAL-KLEUREN 
 INDUSTRIËLE KWALITEIT! 

Jouw ervaren partner in afwerkingsmaterialen voor binnen en buiten.
Van gipsplaten, bezettingsmaterialen, isolatie, ventilatie tot tegellijmen, verven en decoratie!

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

Open: ma t.e.m. vrij van 6u30 tot 17u30 • WWW.PROFSHOP.BE
• Tekst dr. apr. Paul Nijs
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Samen kaften
HOBOKEN – In september start het nieuwe schoolseizoen. Dan worden 
de nieuwe boeken en schriften gekaft. De bib nodigt iedereen uit om met 
de (klein)kinderen naar de bib te komen en dat samen te doen. Breng 
het materiaal dat moet gekaft worden mee en de medewerkers van de bib 
zorgen voor gratis kaftpapier, scharen, plakband en een supergeweldige 
tekenaar die van de gekafte boeken een kunstwerk maakt. Je bent welkom 
met je (klein)kind op zaterdag 3 september tussen 10.30 en 12.30 uur en 
op woensdag 7 september tussen 14.30 en 16.30 uur. Er is vrije inloop, 
dus je kan komen en gaan wanneer je wil.  FM

Wolvenberg tegen wateroverlast
BERCHEM – Tot 21 augustus is Bar Brilschans nog open in het na-
tuurpark Brilschans. Aan het einde van de grote vakantie wordt het 
Brilschanspark opnieuw omgetoverd tot een fantastische plek met lig-
stoelen, lekker eten, leuke animatie en muziek. Bij valavond verandert 
het park in een decor voor gratis straffe optredens. Minder bekend is 
dat Wolvenberg ook als functie heeft het regenwater in de wijk op te 
vangen. Met de aanleg van de waterzuiveringsinfrastructuur wordt vanaf 
nu regenwater, afkomstig van de rijweg van de Singel en enkele straten 
langs de Uitbreidingsstraat naar het park, opgevangen en gefilterd. In 
totaal gaat het om de afwatering van 3,8 hectare verharding.    FM

Zegt de ene bondgenoot tegen de andere:

waarom knip jij je haag zo laag?

Om jou te begroeten. Ik zie je graag.

Waarom ben ik verkouden en jij gezond?

Wil je me besmetten met een kus op de mond?

Wat zei de Vlaming tegen de Waal?

Kom hier dat ik je vastpak, vriendschap kent geen taal.

Waarom regent het elke dag?

Regen doet groeien. Je bent liever met een lach.

AUGUSTUS 2022

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 samenleving. Jouw gift maakt wel degelijk een verschil en is 
45% fiscaal aftrekbaar: online op www.bzn.be of op BE33 5230 8009 0046 
van Bond zonder Naam Cultuur.

 BOND ZONDER NAAM

Zelfstandig(koppel) horeca uitbater Tennisclub TC Ter Linden

Functieomschrijving
Heb je een passie voor horeca? Ben je klaar voor een nieuwe uitdaging met veel 
verantwoordelijkheid? Geen 9 tot 5 mentaliteit, oog voor detail en zin om te werken!
Dit samen met een supertof clubbestuur die jou met raad en daad bijstaat.
Dan ben jij de persoon waarnaar wij op zoek zijn.

De VZW TC Ter Linden is een aangename tennisclub met een feestzaal en/ of vergaderzaal en een 
prachtig terras. Je werkt zeer nauw samen met het bestuur en tennisschool voor oa events.

We vragen geen financiële investeringen om onze locatie uit te baten. Je krijgt een volledig ingerichte 
zaak ter beschikking. De zelfstandige uitbater betaalt maandelijks een uitbatingsvergoeding om de 
infrastructuur en inrichting te mogen gebruiken. 

Profiel
Je bent commercieel en klantvriendelijk ingesteld met een grote dosis verantwoordelijkheidszin.
Je bent reeds zelfstandige of bent bereid dit statuut aan te nemen.
Bij voorkeur reeds ervaring in horeca.
Staat open voor raad/begeleiding van clubbestuur.

Jobgerelateerde competenties     
http://www.tcterlinden.be

Persoonsgebonden competenties     
http://www.tcterlinden.be

Wat bieden we je:   
http://www.tcterlinden.be

Plaats tewerkstelling 
TC ter linden 
Kattenbroek 35, 2650 Edegem

Waar en hoe solliciteren 
via email: bestuur@tcterlinden.be
contact: L. Bloemen  0475 94 97 51

TENNISCLUB

Meer treinen
ANTWERPEN – Vanaf september zet de NMBS dubbeldek-
streinen (met airco) van Antwerpen naar Brussel in tijdens de 
spitsuren.

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

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

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

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

• Karel geeft zeer goede prijs voor: allerlei antiek brons en porselein 
- Chinese vazen - verzamelingen munten en postkaarten - juwelen,  
tel. 0478 63 68 33.                                                                     (8-1)

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !

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

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

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

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

  

• LEEGMAKEN van inboedels & INKOOP verzamelingen, huizen /  
appartementen / garages / kelders - MILITARIA MATERIAAL - gsm  
0486 21 29 33.                                                                     (8-12)

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

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

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

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

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN, verwijderen van hagen en terug 
aanplanten. Beste prijs – tel. 0470 03 75 16.                              (8-10)

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

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

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

25
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

KOOPT

Lees DE PASSANT, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor 
hij wordt verdeeld: WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN met hoogtewerker, verhak-
selen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te Wilrijk – tel.  
0470 03 75 16.                                                                        (8-10)

• Ik ben op zoek naar een serieuze poetsvrouw om in Berchem te komen 
poetsen. Geïnteresseerden mogen bellen naar 03 233 01 48 na 12u  
's middags.

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

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

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

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

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

ZWEMLESSENZWEMLESSEN
AARTSELAAR, MORTSEL, KONTICH, ANTWERPEN EN WILRIJKAARTSELAAR, MORTSEL, KONTICH, ANTWERPEN EN WILRIJK

ONLINE INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE www.sportsplash.be

• Alleenstaande papa uit Hoboken met kindjes van 6 en 7 jaar ZOEKT 
OPVANG voor beide kinderen om hen vanaf 1/9/2022 's morgens naar 
school te brengen (= recht over de deur). School begint om 8u en papa 
gaat werken om 6u. Dit om en af één week (5 dagen) dus 2 weken per 
maand. Bel 0476 48 98 75 altijd bereikbaar of na 18u 0492 44 63 62.

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

• Ik ben op zoek naar een nagelstyliste die aan huis wil komen (Berchem). 
Geïnteresseerden mogen bellen naar 03 233 01 48 na 12u 's middags.

Doe e lke  dag ie ts 
waar  je  v ro l i jk  van  wordt

Bond  Zonde r  Naam

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

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

p e r s o n e e l

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

i m m o

BORSBEEKSESTEENWEG 70 • 2100 DEURNE • VOOR INLICHTINGEN 0495 25 16 63

GLOEDNIEUWE RUIME OPSLAGBOXEN

VORST- EN VOCHTVRIJ

PERFECT BEREIKBAAR

CAMERABEWAKING 24/7

HUUR EEN WINBOX IN 
DEURNE! 1 BOX van 65m 2VRIJ

1 BOX van 65m 2VRIJ

€ 10,00

€ 12,50

€ 15,00

€ 17,50

PER 
UITGAVE

Een zoeker plaatsen kost slechts € 10 per uitgave en € 2,50 per 
bijkomende roosterlijn van 41 karakters. 
• met kader : +  € 3
• met factuur : +  € 20 administratiekosten
Zoekers kunnen binnengebracht worden tot 29 augustus 2022 in 
de BRIEVENBUS bij Mensen zijn Media bvba.

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

ALLERLEI CONTACTEN IMMO PERSONEEL DATA

alleen De Passantalleen PeriodiekskePeriodiekske & De Passant

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

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

plaats-een-zoekertje
of gebruik onderstaande zoekerbon!

26
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DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

bij aankoop van  
een steelstofzuiger

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)

tijdens vakantieperiode enkel 
geopend tussen 10u-12u

LAATSTE UNIT
RESIDENTIE ATLAS

WILRI JK

-  3 s laapkamers
-  148 m²

-  1ste verdieping
-  parking + berging

 

oplevering:  
september 2022

te koop

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

N a @ p e n

1
9
1

• Marc van Riel

“Je hebt een brein en een bal nodig voor voetbal.” 
(Louis van Gaal, Nederlands bondcoach)

Qatar

In 1978 verheugde heel Nederland zich op het aanko-
mende voetbalfeest in Argentinië: het WK. Heel Neder-
land? Nee, een kleine, vastberaden groep actievoerders 
onder leiding van het cabaretduo Freek de Jonge en 
Bram Vermeulen (Neerlands Hoop) riep op tot een boy-
cot van het WK in het Argentinië van dictator Videla. 
Met de leuze ‘Bloed aan de paal’ trokken ze door het land 
om aandacht te vragen voor de mensenrechtensituatie in 
Argentinië. De enige Vlaamse journalist die zijn veront-
waardiging uitsprak, was de betreurde Jan Wauters, die 
onder meer de Dwaze Moeders van de Plaza de Mayo 
interviewde, slachtoffers van massale ontvoeringen en 
verdwijningen vanaf 1976.

Kijken we uit naar het WK in Qatar, naar de 64 wedstrij-
den in november en december van dit jaar? Wat zullen 
onze Rode Duivels presteren? Een minderheid heeft het 
over ‘voetballen in een plas bloed’. Dat wordt duidelijk 
in het boek “Nooit meer Qatar” dat journalist François 
Colin met twee Nederlandse collega’s schreef. Qatar is 
een Arabisch emiraat in het Midden-Oosten, zo groot 
als de provincie Limburg, met 2,7 miljoen inwoners, 
waarvan volgens sommigen, slechts 20 % en zelfs 5 % 
Qatarezen. De overgrote meerderheid bestaat uit ‘gastar-
beiders’ uit Zuidoost-Azië, Nepal, Indië, Bangladesh, die 
in erbarmelijke omstandigheden wonen en werken. Hun 
arbeidsvoorwaarden en -contracten zijn van die aard, 
dat ze bijna als ‘slaven’ kunnen worden gecatalogeerd. 
Met de mensenrechten, de vrouwenrechten en de ho-
mo-emancipatie loopt het helemaal verkeerd. Precies dat 
landje wil nu eind 2022 een indrukwekkende pr-cam-
pagne lanceren.

Sport en politiek. Een vreemd huwelijk. Noorwegen was 
als enig land bereid het komende WK te boycotten, maar 
plaatste zich niet. De spelers van de 32 gekwalificeerde 
landen hopen, met de blik op oneindig, een fabelachtige 
prestatie neer te zetten. Waarom toch Qatar, een sta-
tje zonder enige voetbaltraditie en aanvankelijk zonder 
enige accommodatie? De keuze was in handen van de 
FIFA, een ongecontroleerde verzameling van bobo’s, die 
zwichten voor het grote geld. De corruptie werd daad-
werkelijk bewezen, onder meer door de Sunday Times 
en zelfs de FBI -de VS waren ook kandidaat voor 2022-. 
Enkele koppen zijn gerold, maar de mentaliteit van eerst 
de kassa passeren lijkt diep ingeworteld. Autoritaire re-
gimes als in Qatar zijn ook veel flexibeler met de faci-
liteiten. Denk aan Rusland (WK 2018) en China (OS 
2018 en februari 2022).

Zo begon het emiraat meteen aan de bouw van 8 indruk-
wekkende stadions, metro’s, een net voor shuttlebussen, 
hotels, wegeninfrastructuur, trainingsaccommodatie. Al-
les werd opgetrokken door de honderdduizenden ‘gast-
arbeiders’ in temperaturen rond 50° C, de reden trou-
wens waarom het WK werd verplaatst naar het einde 
van het jaar, wanneer de temperatuur zakt onder 30° C. 
The Guardian meldt niet minder dan 6500 overleden ar-
beidsmigranten sinds de toewijzing in 2010, wat FIFA 
stellig ontkent. Voorzitter Infantino spreekt over 3 do-
den … De hoop is groot, nu alles zijn gangetje gaat, dat 
de immense groep politici en journalisten die in novem-
ber zullen neerstrijken in Doha, niet alleen oog zal heb-
ben voor het spektakel op het groene gras. Kijken zij ook 
naar de scherpe kantjes waaronder het tornooi gebukt 
gaat en die indruisen tegen de normen van een humane 
samenleving? Kijken wij ook naar het bloed aan de paal?

Tall Ships
Langszij een verSteende oever
glijden statige schepen
uit de Gouden Eeuw
de 21ste-eeuwse haven binnen.
Kathedralen van de oceaan
imponeren lilipagadders
aan de zoemende wal.
Gehesen zeilen
aan fiere masten ogen
feestelijk in ’t getouw.
Hun vorm weerspiegelt
het moderne letterlogo
van de sinjorenstad.
Glorierijk verleden
even verankerd
aan de kaaien van A.

KUST & 
KUNST
door Frank Kloeck

Tall Ships Race – 7de editie
Antwerpen, 21-24 juli 2022
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Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 078 170 170  
Kankerfoon           0800 15 802 
Veilig vrijenlijn          078 15 15 15 
De Druglijn         078 15 10 20 
Anonieme Alcoholisten        03 239 14 15 
Vlaamse Alzheimerliga      0800 15 225 

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

We moeten met z’n allen kiezen voor 
duurzaamheid. Toch is het niet altijd zo 

eenvoudig om te juiste keuzes te maken, hoe 
graag we dat ook willen. Dat de fiets nemen 

beter is voor het milieu dan met de auto te rijden, 
snapt een kind.

Maar hoe zit dat met plastic en papier? 
Op het eerste gezicht denk je dat papier 

milieuvriendelijker is dan plastic. Dat klopt 
niet altijd. Om papier te produceren zijn grote 
hoeveelheden hout nodig; plastic dat in de zee 
terechtkomt is catastrofaal voor flora en fauna 

onder water. 

Wat kan je doen? Gebruik zoveel mogelijk 
herbruikbare boodschappentassen, kratten of 

manden. En heb je toch een plastic of papieren 
zak nodig? Gebruik die dan meerdere keren, en 
recycleer - als hij versleten is - de zak correct.  
Zo zet je zonder inspanning al een mooie stap  

in de goede richting.

Heb jij kleine tips die een groot verschil maken?
We horen het graag! Stuur een mail naar 

redactie@mensenzijnmedia.be. 
De beste tips publiceren we op onze website.

De wijnkelder inrichting

Omdat de eigenaars grote wijnliefhebbers zijn, kon een 
aparte, perfect geklimatiseerde wijnkelder niet ontbreken. 
De muren zijn bekleed met een volkern. De wijnrekken 
bestaan uit stalen frames en verschillende verlichtingsele-
menten zorgen voor extra beleving.

Ook voor Interieurglas vormde de wijnkelder een extra uit-
daging. De deur moest namelijk perfect luchtdicht afsluit-
baar zijn. Een noodzakelijk element om de temperatuur 
en vochtigheid in balans te houden. Door middel van een 
speciaal sluitprofi el is dit gelukt. De deur zelf bestaat uit 

donker, gefumeerd glas, wat voor extra sfeer zorgt.

Douchedeuren op maat

In de badkamer primeert zwarte Silestone op de kasten, 
rond het bad en als douchewand. Om de douchedeuren 
perfect te laten aansluiten op de zwarte wand, werden ze 
met de muur verbonden door middel van een zwart ge-
lakt steellookpaneel. Op die manier krijgen we een naad-
loze overgang.

Rijksweg 63 - 2870 Ruisbroek - 03 866 49 97
www.interieurglas.be

Een loft story
Omdat de eigenaars het grootste deel van het jaar in 
Spanje wonen, ruilden ze hun vrijstaande woning in 
voor een prachtige loft. Deze loft bestaat uit twee sa-
mengevoegde appartementen waarvan alle ruimtes 
geschakeld zijn rond een centrale trappenhal.

Om het licht van de leefruimte tot in de inkomhal te 
leiden, werd er gekozen voor glazen deuren. Geen 
steel look deuren deze keer, maar een bewuste keuze 
voor een glazen deur zonder stalen kader maar met 
een strakke verticale handgreep. Een accent dat we 
ook in andere staalelementen in het interieur terug-
vinden.

Glazen deuren met een 
strakke, verticale handgreep

In het lichte interieur, uitgetekend door Klokhuis Interieur-
architecten, werd er gekozen voor zachte, aardse kleuren. 
De vloer bestaat uit een beige tegel, die overal werd door-
getrokken. Witte muren worden afgewisseld met elemen-
ten in mortex, zoals het prachtige haardmeubel. Overal 
komen dezelfde kleuren en materialen terug, wat rust en 
eenheid creëert.
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Laten we je project bespreken!
Samen met u bekijken we uw project 

 geheel op maat van uw budget.
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CORNELIS       JANSSENS
- U I T V A A R T V E R Z O R G I N G - 

UITVAARTCENTRUM
      AULA - FUNERARIUM & AFSCHEIDSLOUNGE
             Kontichsesteenweg 46 - 2630 Aartselaar

FILIAAL AARTSELAAR
             Laar 1 - 2630 Aartselaar
FILIAAL REET
             Eikenstraat 51 - 2840 Reet
FILIAAL ANTWERPEN
             Sint-Jorispoort 13 - 2000 Antwerpen

CONTACT
             online condoleren en
             meer informatie kan u vinden op

         www.cornelisjanssens.be
             24/24 te 7/7 te bereiken op

         03 844 84 02

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen
en verpakken in goede gedachten der herinnering...is verwijlen bij een brok leven

en stilstaan op de pieken van pijn en vreugde...
Afsheid nemen is met dankbare handen weemoedig meedragen al wat waard is

om niet te vergeten...

Afscheid nemen is rustig 
de tijd voor jezelf nemen

voelen met je hart
kijken naar oude foto s

met een dekentje over je schouders
en troostende muziek 

Afscheid nemen is verwerken
van al die mooie herinneringen

het gemis en het besef
dat een deel van jezelf ook mee 

is gestorven 

Afscheid nemen is durven verder gaan
naar een nieuwe toekomst

waar plaats is voor alle mooie dingen
uit het verleden

- Rik Cornelis-


