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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.



  

LBCONDERWIJS.BE

LBC Volwassenenonderwijs regio Mortsel

Leren doet groeien

CURSUSAANBOD SEPTEMBER 2022

TALEN: DUITS, ENGELS, FRANS, ITALIAANS, SPAANS 

NEDERLANDS TWEEDE TAAL

MODE-KLEDING | BREIEN-HAKEN 

COMPUTERCURSUSSEN 

DIGITALE FOTOGRAFIE

Info & Inschrijven 

▪  via de WEBSHOP op lbconderwijs.be
▪  na afspraak, scan de QR-code
▪  vanaf 12/9 op het secretariaat

 

Mechelsesteenweg 32, 2640 Mortsel | 03 449 06 27
mortsel@lbconderwijs.be

INFODAG op 7/9 van 10-20 u.

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

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

GROOT ASSORTIMENT
siergrassen

vaste planten
sier -& laanbomen
rozen & stamrozen

bladhoudende haagplanten
klimplanten

meststoffen, potgrond, 
boompalen, compost en turf

70
JAAR

ERVARING

ROZEN- & 
BOOMKWEKERIJ 

 ALGEMENE TUINAANLEG
OPRITTEN & TERRASSEN

PLANTEN UIT
EIGEN KWEKERIJ

KEERSMAEKERS 
rozen- en boomkwekerij -  tuinaanleg

van 1 t.e.m. 31 maart  

10% korting 
op alle planten in pot 

voorradig op de kwekerij 
bij aankoop vanaf €25*

Vremdesesteenweg 260 - 2530 Boechout 
03 455 20 88 - 0479 082 971 
boomkwekers@skynet.be

*niet cumuleerbaar

ONTDEK AL ONZE PROMO’S OP 

WWW.BOOMKWEKERS.BE
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rozen- en boomkwekerij 
tuinaanleg

Vremdsesteenweg 260 - 2530 Boechout - 03 455 20 88 - 0479 082 971 - boomkwekers@skynet.be

GROOT ASSORTIMENT

siergrassen
vaste planten
sier- & laanbomen
rozen & stamrozen
bladhoudende haagplanten
klimplanten
meststoffen, potgrond,
boompalen, compost & turf

WWW.BOOMKWEKERS.BE

ROZEN- & 
boomkwekerij

algemene tuinaanleg

opritten & terrassen

planten uit 
eigen kwekerij

voor 

promo’s 
check onze 

website
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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
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 

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
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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

ZomerEnd Feesten in Hove
vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus!

 
En wij feesten mee met dolle braderie-acties! 
Ontdek onze promo’s en kortingen op onze 

Instagram en Facebook vanaf 26/8/22.

KAPELSTRAAT 42 - 2540 HOVE - 03 454 13 91 - WWW.PARFUMERIEVENUS.BE -

PARFUMERIE EN SCHOONHEIDSINSTITUUT

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

F I K  B L O G T

Zin

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

Fik Verbiest

• 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 ko-
pen of huren. We zorgen naar beste vermogen 
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 nakomelingen 
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. 
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m a a n d e l i j k s  v e r m a a k

k o r t  e n  g o e d
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
De oplossing vind je op mensen 

www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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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 
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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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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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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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
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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

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

“Steel een moment
om te zeggen

“Ik hou van jou”
tegen de mensen om wie je geeft.

Omdat het leven onvoorspelbaar is.
Vandaag kun je het zeggen, 

morgen,
wie weet.”

Giorgia Stella

BOEKENTIP!
Boerenpsalm is misschien wel 
de mooiste ode aan het landelijke 
leven die ooit in het Nederlands 
werd geschreven, en daarmee een 
nog altijd brandend actueel boek.

Lezers van het Periodiekske 
krijgen 10% korting! 

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel

Kampioen bevolkingsdichtheid
MORTSEL – Volgens de jongste gegevens van Statistiek Vlaanderen 
heeft de stad Mortsel nog altijd de hoogste graad van bevolkings-
dichtheid. De teller staat vandaag op 3362 inwoners per vierkante 
kilometer. Opmerkelijk voor een stad die toch een grote oppervlakte 
onbewoonbare ruimten heeft zoals een deel van de luchthaven, Fort 
4 en bedrijvensites zoals Agfa.  FM

Gras in plaats van straatstenen
EGEDEM – De gemeente heeft de oproep van de overheid om 
minder te betonneren, begrepen en neemt hiertoe ook maatregelen. 
In de strijd tegen de klimaatverandering (en de hogere regenval) 
zullen straatstenen gedeeltelijk moeten plaatsmaken voor gras, zodat 
het water in de grond kan trekken. Dit najaar zal dit o.a. gebeuren 
in de buurt van de Molenveldlaan en de Ten Boschstraat.  FM

Ideeën gevraagd
BOECHOUT – Begin 2023 plant de gemeente de heraanleg van het 
pleintje aan de Kardinaal Sterckxstraat (wijk Gillegom). De inwoners 
van deze wijk worden verzocht hun opmerkingen en suggesties ken-
baar te maken via het participatieplatform participatie.boechout.be. 
Het is de bedoeling dat tot op een zeker hoogte de buurtbewoners 
inspraak krijgen, met als doel de wijk zo aangenaam mogelijk te 
maken. Maak gebruik van deze kans indien je suggesties zou heb-
ben.  FM

Eerste hondenpoepbuis
KONTICH – Voortaan vind je bij de ingang van de oude spoorweg-
berm, tussen de Drabstraat en de Kruisschanslei, een gloednieuwe 
hondenpoepbuis. In deze buis kunnen hondenbaasjes snel hun drol-
zakjes deponeren. Het is een koker van één meter lang met een kleine 
opening bovenaan. Er kunnen dus alleen drolzakjes en geen grotere 
afvalzakken in. Wanneer deze buis een succes blijkt, komen er op 
andere plaatsen in de gemeente nog dergelijke buizen bij.  FM

De eerste hondenpoepbuis in Kontich

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

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

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 2 VRIJ

1 BOX van 65m 2 VRIJ

1312



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%

ZOMERACTIESZOMERACTIES    
MATRASSEN & BOXSPRINGSMATRASSEN & BOXSPRINGS

VERLENGD TOT EIND AUGUSTUSVERLENGD TOT EIND AUGUSTUS

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

 

Intergemeentelijk taal- en kunstatelier 
__________ Zuidrand __________ 

Vereniging zonder winstoogmerk 
 

 
 

ITAKA staat voor: 
     °  Intergemeentelijk Taal- en Kunstatelier Zuidrand vzw.  
    ° op een aangename wijze en in een ontspannen sfeer een andere taal leren 
    ° kunst beleven, muziek ontdekken en andere culturen ervaren.  
    ° flexibiliteit en een sterk kwalitatief aanbod 
    ° én zeer belangrijk: examenvrij 
           
Ons aanbod 
     ° Chinees, Engels, Frans, Italiaans, Portugees, Spaans 
     ° NIEUW ! Zweeds  
     ° De lessen starten 1° week oktober.   
 

Fysieke klassen in dag- en avondonderwijs. Sommige klassen kunnen via 
afstandsonderwijs. Cursussen worden gegeven in Edegem, Mortsel en Lint 
 
Bezoek onze promostand op de jaarmarkt te Edegem op 3 en 4 september 
(standplaats hoek Strijdersstraat en gemeenteplein) 
 
Meer info op onze website  www.itakazuidrand.be  
Contact: info@itakazuidrand.be of 03/457 59 22 

 

ITAKA-Zuidrand, geeft taal en kunst meer kleur 

Een taal leren, kunst 
beleven, muziek 

ontdekken of cultuur 
ontmoeten in een 

ontspannen en 
stressloze 

omgeving, zonder 
examens 

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

14 15

Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50



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

Werkgeluk? 
Gina Buydaert helpt je het te vinden

Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap, design, 
… ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren, daarom komt in deze rubriek elke keer een held aan het woord.

We weten al jaren dat er werk aan de winkel is om ons goed te kunnen voelen op het werk. Het voorbije anderhalf jaar schotelde de 
coronacrisis ons op dat vlak nog extra uitdagingen voor. Almaar meer Belgen vallen uit door burn-out. Voor elke tien werkenden is er 

momenteel één langdurig ziek. En iets meer dan de helft van die mensen ziet de oorzaak daarvan minstens deels in de job zelf.

De Vlaamse overheid biedt via het systeem van de loopbaancheque werknemers en zelfstandige ondernemers de kans om op een laag-
drempelige manier tijd te nemen om stil te staan bij hun loopbaan en hun werkgeluk. Toch blijkt uit cijfers van de VDAB dat er bijna 

40 procent minder loopbaancheques aangevraagd werden dan in 2019. Werkgeluk is essentieel, daarvan is Gina Buydaert, zaakvoerster 
van loopbaancentrum UPENDI al langer overtuigd.

Hoe zou je werkgeluk omschrijven?

“Ik maak graag gebruik van de definitie van 
geluksexpert Dajo De Prins. Hij ziet werk-
geluk als een samengaan van tevredenheid, 
werkplezier, zinvolheid en engagement. Al 
die vier factoren moeten aanwezig zijn. Vrij 
vertaald komt het erop neer dat je tevreden 
bent over je baan, dat je je meestal goed 
voelt op het werk, dat je je werk als zinvol 
beschouwt en je de energie hebt om je job 
uit te voeren. Na je werkdag kom je niet 
uitgeput thuis, maar heb je ook nog energie 
om je aan je privéleven te wijden. Helaas 
vertoont ons werkgeluk een dalende trend.”

Welke impact had corona op ons werk-
geluk?

“Heel wat medewerkers verloren de con-
nectie met hun collega’s, hun job en hun 

vrijheid. Dit blijkt niet alleen uit verzuch-
tingen, maar ook uit diverse wetenschappe-
lijke onderzoeken.

De cijfers van het nationaal geluksonder-
zoek onder leiding van professor Lieven 
Annemans (UGent) liegen er niet om: het 
percentage Belgen dat ongelukkig is op zijn 
werk, en zijn werkgeluk een score van 5 op 
10 of minder geeft, steeg door de corona-
crisis.”

Dat gebrek aan werkgeluk leidt tot uitval?

“De christelijke ziekenkas peilde net voor 
de coronapandemie bij ongeveer 5000 leden 
naar hun problemen, noden en verwachtin-
gen voor, tijdens en na de periode van ar-
beidsongeschiktheid. Daaruit bleek dat 56 
procent van mening is dat het werk (deels) 
mee verantwoordelijk is voor het feit dat ze 
uitgevallen zijn. Mensen die kampen met 
een burn-out geven voor 90 procent aan dat 
de oorzaak bij hun job ligt. Zij geven vooral 
de hoge werkdruk en de slechte relatie met 
hun leidinggevende aan als reden voor hun 
afwezigheid.”

Maakt thuiswerk ons gelukkiger?

“Veel bedrijven maakten de afgelopen twee 
jaar noodgedwongen de overstap naar te-
lewerken. Op korte termijn zagen mensen 

vooral voordelen voor hun work-life balan-
ce: tijdswinst, vrijheid, productiviteit, flexi-
biliteit. Maar al snel kregen we ook signalen 
van eenzaamheid, frustratie over slechte 
infrastructuur en minder scheiding werk en 
privé door constante beschikbaarheid.”

“Upendi is een woord uit het 
Swahili en betekent ‘de plaats 
waar je vanuit je hart, vanuit 
liefde en je passie naartoe 
gebracht wordt”.

Gina Buydaert

Hoe zie je het verder evolueren?

“Contact met de collega’s is essentieel voor werkgeluk. Informele bab-
bels bij het koffieapparaat, samen lunchen, nieuwe mensen leren ken-
nen en nieuwe frisse ideeën lanceren, brengen een vleug positiviteit mee 
die ons werkgeluk stimuleert. Daarnaast - en ook daarin volg ik Dajo 
De Prins – zal het verlies van vastheid de grote trend worden. Door 
telewerk verandert de vorm waarin we werken. Technologische ontwik-
kelingen veranderen de aard van onze jobs. En werkrelaties worden ook 
almaar losser: er worden minder en minder langdurige arbeidsovereen-
komsten aangegaan.”

Veel vrijheid en minder zekerheid dus?

“Wat gepaard gaat met een toenemende werkdruk, omdat er wordt 
verwacht dat we altijd beschikbaar zijn. Jobzekerheid is een cruciale 
factor om tot werkgeluk te komen. Mensen die bang zijn om hun job te 
verliezen, zijn significant minder gelukkig met hun werksituatie. Aan-
dacht voor het mentale welzijn van de mens zal de komende maanden 
en jaren alleen maar aan belang winnen.”

Dit vraagt extra alertheid, niet?

“Inderdaad. Gelukkig zien we wel een toenemende aandacht, zowel bij 
overheden als in de bedrijfswereld, voor het mentale welzijn van men-
sen. Zo bestaat sinds 2013 het Vlaamse stelsel van de loopbaancheques. 
Werknemers en zelfstandigen met zeven jaar werkervaring – en nu door 
de coronacrisis ook mensen die tijdelijk werkloos zijn – hebben recht op 
twee cheques voor zeven uur loopbaanbegeleiding. Ze betalen daarvoor 
in totaal 80 euro, de Vlaamse overheid past de rest van het bedrag bij.”

Wat is het doel van loopbaanbegeleiding?

“Mensen die een beroep doen op een loopbaanbegeleider voelen dat 
hun werkgeluk een boost nodig heeft. Zo wil UPENDI, het loopbaan-
centrum waarvan ik zaakvoerster ben, door een inspirerende en pro-
fessionele begeleiding volwassenen, maar ook jongeren, gerichte acties 
laten ondernemen om hun carrièrepad uit te stippelen zodat ze in staat 
zijn om een evenwichtige loopbaan uit te bouwen.”

Wat betekent Upendi?

“Upendi is een woord uit het Swahili en betekent ‘de plaats waar je 
vanuit je hart, vanuit liefde en je passie naartoe gebracht wordt’. En dat 
is wat ik samen met mijn team van loopbaancoaches doe: we begeleiden 
mensen op het pad dat hen opnieuw werkgeluk brengt in hun huidige 
of in een nieuwe job.”

Is een nieuwe job altijd een garantie op werkgeluk?

“Wanneer mensen kampen met stress, overspanning, burn-out of per-
fectionisme verwijs ik door naar collega-coaches die een gericht coa-
chingtraject opstellen. Het is cruciaal dat dit aangepakt wordt, want 
zonder hiermee aan de slag te gaan, dreigen ze in een nieuwe job te 
hervallen in valkuilen en oude gewoontes. Onze samenwerking is erop 
gericht om ervoor te zorgen dat waar mensen ook terechtkomen, ze 
sowieso een job hebben waar ze met en uit passie aan de slag kunnen.”

Hoe vrijwaar je je eigen werkgeluk?

“Ik ben gepassioneerd door mensen en hun gedrag. De grootste voldoe-
ning haal ik uit het vertalen van hun talenten, competenties, interesses, 
attitude en kennis naar een professionele context.”

Meer weten, of Gina Buydaert contacteren? Ga naar upendi.be.

• Tekst: TV 

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 
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Met twee showrooms, regelmatig waanzinnige kortingsacties en een uitgebreid aanbod aan zonwering, is ASBL helemaal klaar voor 
de zomer! We spraken zaakvoerder Steve Van den Broeck over dé oplossing voor een prachtige zomer. 

Dag Steve. We zijn volop aan het genieten 
van een prachtige zomer! Waarop moeten 
mensen letten als ze op zoek gaan naar een 
terrasoverkapping?

Een belangrijke vraag is waar de terras-
overkapping mag komen. Als aanbouw of 
losstaand? Dichtbij de keuken of liever in 
de buurt van het zwembad of de barbecue? 
Waar de pergola ook komt te staan, je cre-
eert een echt vakantiegevoel bij je thuis. Bo-
vendien ben je altijd zeker van de perfecte 
lichtinval op je terras. Nood aan vitamine D? 
Of wordt het toch wat te warm in de zon? 
Met onze terrasoverkappingen kan je perfect 
inspelen op de hoeveelheid licht die jij op dat 
moment wil.

Geen overbodige luxe in tijden als deze 
waar de temperaturen zo schommelen…

Klopt! We merken sterk op dat mensen thuis 
hun eigen paradijs willen creëren. Daar ho-
ren vaak zwembaden, jacuzzi’s of vijvers bij, 
maar dus ook een klassevolle beschutting te-
gen de zon. Aangezien we steeds hetere zo-
mers ervaren, is het alleen maar comfortabel 
én veilig om op een esthetisch verantwoorde 
manier de schaduw te kunnen opzoeken. 
Onze Pergola SO! voldoet daar bijvoorbeeld 
perfect aan.

De Pergola SO!, klinkt uitnodigend, vertel!

De Pergola SO! is niet zomaar een pergola. 
Deze terrasoverkapping kan volledig geperso-
naliseerd worden. Zo kan je kiezen voor het 
soort lamellen, kleur, materiaal en technolo-
gische hoogstandjes zoals dimbare ledver-
lichting, regen- en windsensoren, bluetooth 
luidsprekers, een sterrenhemel, verwarming 
en ga zo maar door. Je kan de Pergola SO! 
bovendien afsluiten met verschillende types 
wanden: screens, glaswanden of schuifwan-
den in hout! Daardoor kan je dag en nacht 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 onze QR-code en neem alvast een kijkje op onze website,
of breng een bezoekje aan één van onze showrooms in Lint of in Geel!

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

Z A L I G  Z O M E R E N

Een nieuwe manier van buitenleven

van de Pergola SO! genieten, zowel in de zo-
mer als ‘s winters.

Voor elk wat wils dus! Op welke manier 
kunnen geïnteresseerden kennismaken 
met ASBL?

Dat kan via onze online kanalen, maar na-
tuurlijk ook in onze showroom in Lint of 
Geel! Daar hebben we heel wat in petto om 
eenieder te verbazen. Denk maar aan talloze 
producten, duidelijke info en fantastische ac-
ties. Van harte welkom alleszins!

ASBL_Advertentie_Periodiekske_Augustus_2022_200x264_DEF.indd   Alle pagina'sASBL_Advertentie_Periodiekske_Augustus_2022_200x264_DEF.indd   Alle pagina's 6/07/2022   15:196/07/2022   15:19



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

Lachen staat centraal in het wekelijkse, gezellige samenzijn van 
‘de Gazellen’. Vriendschap en ongedwongen plezierig met elkaar 
omgaan, geven blijheid en bewegingsvreugde. Kortom: je vergeet 
al je zorgen.

Een goed evenwicht is cruciaal als je fit oud wilt worden, en dat 
kun je het best trainen door yogalessen te volgen of … door te 
dansen! En leren, daarvan wordt een mens gelukkig. In onze 
hersenen licht iets op wanneer we nieuwe dingen meemaken en 
ontdekken.

Dansen is van alle tijden, van alle landen en al eeuwen oud. Of 
juist ook jong. Want alles verandert voortdurend, vernieuwt zich, 
dansen verdwijnen, andere komen in de plaats.

Volksdans is een gezonde en sportieve ontspanningsfactor 
die alle leeftijden samenbrengt. Vinnige en tragere dansen 
wisselen elkaar af en per avond staan een 15 dansjes op het 
programma. Niet iedereen danst alles mee, even toekijken 
vanaf je stoel is ook fijn.

Alle pasjes worden eerst zonder muziek rustig uitgelegd 
en voorgedaan. Een stapje verkeerd zetten hoort erbij en 
stimuleert de goede sfeer. Samen lachen ontspant.

Op 7 september starten we ons 25ste dansjaar, waarvan 
het 15de in Mortsel, een feestjaar dus. Na het Lepelhof 
verhuisden we naar ‘den Wolschaerder’, Liersesteenweg 
314, een perfecte locatie voor dansgroepen. Een grote 
vierkante zaal met parket, veel ruimte en comfort, toiletten 
bij de zaal, een ruime parking, overdekte fietsenberging en 
halte Savelkoul van tram 15 en bus 90 voor de deur.

Voor een heel jaar (van begin september tot eind juni) 
dansplezier betaal je 45 euro, verzekering inbegrepen. Bo-
vendien zijn we erkend als sportclub met tussenkomst van 
de meeste ziekenfondsen.

We dansen elke woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
Later aankomen, vroeger vertrekken of een paar weekjes 
overslaan? Dat kan! Want alles wordt altijd opnieuw uit-
gelegd.

Iedereen is welkom voor een gratis vakantieles op woens-
dag 17 augustus!

Sportief schoeisel aanbevolen

Meer info bij Lily Robyn 0485 41 24 20  
(huizerobyn@telenet.be)

Dans je fit en gezond de wereld rond -  
Werelddansgroep De Gazellen

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

Pelgrimstraat 27, 2000 Antwerpen
ma t/m za 14-18u
www.deopendeur.be
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             MORTSEL  
   25stejaar werelddans! 

 
DANS JE FIT EN GEZOND DE WERELD ROND ! 

 
Zorgenvrij dansen alléén voor je plezier! 

Goed voor je spieren en je humeur! 
 

Vinnig of rustig bewegen op mooie muziek 
een wekelijkse wereldreis  

om elkaar en andere culturen beter te leren kennen.   
Alle passen worden rustig en duidelijk uitgelegd. 

 
Wekelijks op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 

“Den Wolschaerder”, Liersesteenweg 314, Mortsel 
Ruime parking en overdekte fietsenberging bij de zaal 
Halte "Savelkoul" van tram 15 en bus 90 voor de deur 

45 euro per jaar, inclusief verzekering en aansluiting Danspunt 
Erkend als sportclub met tussenkomst ziekenfonds 

 
Gratis vakantieles op woensdag 17 augustus 2022 

Sportief schoeisel aanbevolen 
Info: Lily Robyn – 0485 41 24 20 - huizerobyn@telenet.be 

 
 

 
V.U. A. Van Doorslaer, Nieuwdreef 87, 2170 Merksem, 03 645 36 63 

Vrij van zegel Art. 198.7 
 

 



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

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
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

Periodiekske_09.indd   22 29/04/16   15:03

Periodiekske_16.indd   6 2/09/16   16:43

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

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

A.R.W.
RIOLERING

ANTWERPEN

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

FC ELEC
Algemene elektriciteitswerken
cludts-vercammen@telenet.be

Pater Renaat De Vosstraat 78 - 2640 Mortsel

03 454 52 30 0477 73 26 30
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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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gashaard, luxe leefeekkn, 4 slks, 2 
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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

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

KONTICH

LUXE PENTHOUSE. Opp 175 m²: 
inkomhal, 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

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

KONTICH

MOOI PERCEEL BOUWGROND. Opp. 
710 m² (LOT 1)Mooi, gunstig gelegen 
perceel bouwgrond op 710 m² (lot 1) in 
een verkaveling van in totaal 3 percelen.

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 66 50 € 237 500

MORTSEL

INSTAPKLAAR 2 SLAAPKAMERAPP 
VLAKBIJ CENTRUM MORTSEL. Bew. 
Opp. 91m²: Leefruimte, geïnstalleerde 
kkn, 2 ruime slpks, bureau, berging, toilet, 
vestiaire, geen gem. kosten, elektrische 
installatie niet confrom.
EPC: 315 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15                € 224 000

KONTICH

VILLA VOOR POLYVALENT GEBRUIK. 
Opp 288 m²: inkomhal, praktijkruimte, 
garage, 4 autostaanplaatsen, wachtruimte, 
4 spreekkamers, ontvangstbalie, keuken, 
gastentoilet, tuin met zwembad, zolder.

EPC: 316 kWh/m2

Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 649 500

KONTICH

OPBRENGSTEIGENDOM MET MOOI 
RENDEMENT. Handelspand + 3 verhuurde 
studio’s. Handelsruimte momenteel in 
gebruik als zelfwassalon.

EPC: 58 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 449 000

12 (VERHUURDE) GARAGEBOXEN, 
IDEAAL OPBRENGSTEIGENDOM. Nieuwe,
reeds verhuurde garageboxen (2020). 
Ideaal gelegen en interessant rendement. 
Voorzien van individuele stroomvoorziening, 
sectionaalpoort, afstandsbediening en 
codeklavier.
Vg, Wg, Gmo, Vkr, Vv 
 03 443 66 50                 € 360 000

HEMIKSEM

NIEL

PRACHTIG HERENHUIS OP RUIM PER-
CEEL. Opp 495 m²: inkomhal, leefruimte, 
open keuken, 2 polyvalente ruimtes, 
gastentoilet, open magazijn, grote oprit, 
droge kelder, tuin, 4 slpks, badkamer, 
zolder. Verkoop onder aandelen.
EPC: 473 KWh/m²
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 750 000

KONTICH

GERENOVEERD GLV APPARTMENT 
MET 3 SLPKS. Opp 109 m²: inkomhal, 
woonkamer, open keuken, berging, terras, 
nachthal, apart toilet, badkamer met 
douche en ligbad, optioneel: garagebox.

EPC: 194 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 374 500

www.immopoint.be

BEZOEK ONS OP DE JAARMARKT VAN EDEGEM OP 
03/09 EN 04/09 EN MAAK KANS OP:

*Scan de QR-code en kleur de  
tekening in. Geef deze tekening af  
aan onze stand en maak kans op  
één van de 3 waardebonnen  
voor eerste klas speelgoed van  
‘t Bazarke!

*Raad de hoeveelheid balpennen in 
het glazen huis aan onze stand en 
maak kans op een waardebon 
van restaurant Karno!
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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Flevoland
Cornelius Lely bedacht de Afsluitdijk voor 
de Zuiderzee en dit was de start voor Fle-
voland, de jongste provincie van Nederland, 
die eigenlijk op de bodem van de zee ligt. De 
ringdijk kwam er, het water werd weggepompt 
en daar waar vroeger water was, is er nu de 
polder. Lelystad is de hoofdstad van Flevo-
land, maar de grootste stad is Almere (meer 
dan 200.000 inwoners). Sinds april 2022 tot 
9 oktober 2022 is Almere de plaats voor de 
Floriade. Eens per 10 jaar sinds 1960 brengt 
Nederland ‘De Floriade’, telkens op een andere 
locatie. Deze wereldtuinbouwtentoonstelling 
geeft oplossingen die steden leuker, mooier en 
duurzamer maken. Zie hoe Nederland groen 
inzet bij diverse stedelijke uitdagingen. Met 
circulaire infrastructuur laten nationale en 
internationale innovators alle mogelijke oplos-
singen zien. Dit levende laboratorium prikkelt 
je zintuigen. Er is ook plaats voor kunst en 
cultuur. Een leefbare stad, een stad in wor-
ding. Je maakt de speelse en natuurlijke kant 
van het tuinlandschap mee en ziet prachtige, 
creatieve ideeën. Dit alles op een oppervlakte 
van 60 ha. Ben je moe? Geen nood, bekijk het 
vanaf de kabelbaan van 850 meter. Na de expo 
komt hier een groene, autoluwe stadswijk bij 
het water van Almere.

www.floriade.com

Cornelius Lely kom je ook tegen in Bata-
vialand: een museum over dit land onder de 
zeespiegel en zijn maritieme geschiedenis. 
Ontdek alles in het museum, op de Werf en 
in de schepen. In het museum maak je een reis 
door de tijd. Volg de Flevowand, een gebor-
duurd wandkleed van 60 meter. Je reist van de 
prehistorie naar vandaag. In het Watertheater 
ga je Lely achterna op interactieve wijze. De 
originele Ventjager uit 1700 was een vaartuig 
van iemand die vis of andere koopwaren met 
een schuit naar de markt bracht, en de Mod-
derschouw is een boot die werd opgegraven in 
1972 en ooit het transport van modder uit de 
haven van Amsterdam verzorgde. De Zeven 
Provinciën, het vlaggenschip van Michiel De 
Ruyter, vind je in een replica van 1:10 (6 meter 
lang).

Op de Werf maak je kennis met oude am-
bachten en tot slot kom je bij de Batavia. 
Een reconstructie van het type die de VOC 
(Vereenigde Oost-Indische Compagnie) het 
meeste gebruikte op de Atlantische vaart 
tussen Nederland en Indië. Beleef het zee-
mansleven op het schip en eindelijk kom je 
de betekenis te weten van de Nederlandse 
uitdrukking ‘Voor Pampus liggen’!

www.batavialand.nl

Speciaal in Flevoland en vrij nieuw is het 
ontdekken van Marker Wadden. Toen het 
Markermeer werd ontsloten, kwam men op 
het idee om een cluster van vijf kunstmati-
ge natuureilanden te bouwen. Zand, klei en 
slib uit het Markermeer werden ervoor ge-
bruikt. Natuurherstel op innovatieve wijze 
met en voor de natuur was de boodschap. 
Een eilandje is beperkt te bezoeken. Je kan 
gebruikmaken van enkele duurzame neder-
zettingen. Marker Wadden: een paradijs voor 
broed- en trekvogels! Vier prachtig aangelegde 
vogelkijkplekken bieden je een bijzondere kijk 
op de leefwereld der vogels. Verder vind je er 
een zandstrand en duinen. De vijf duurzaam 
ingerichte, zelfvoorzienende eilandhuisjes zijn 

de paradepaardjes van Landal. Landal Green-
parks is ook aanwezig in Biddinghuizen op 
Flevoland met Waterparc/Veluwemeer: luxe 
appartementen en royale bungalows. Je kan 
kiezen uit 22 accommodatietypes.

www.landal.nl

Een zeer leuke en uitdagende manier om het 
hoofdeiland te bezoeken is met een RIB (Rigid 
Inflatable Boat).

 De topattractie van Flevoland vonden we bij 
een luchthaven die nog geen luchthaven is.

Flevoland, de jongste provincie van Nederland, 
kreeg al bij het prille begin een pseudoluchtha-
ven. Deze luchthaven diende als hulp voor de 
constructie van de provincie en bij de opening 
was er gewoon een grasveld als landingsbaan. 
Gaandeweg werd de luchthaven wat aangepast 
en sinds 1993 is ze in handen van de Schiphol 
Group. Kom je er voorbij, dan merk je bitter 
weinig luchtverkeer. Ja, er is particuliere lucht-
vaart, maar voor de rest hebben we werkelijk 
te maken met een spookluchthaven. Er waren 
genoeg plannen om er een vakantieluchtha-
ven te openen met commercieel lijnverkeer, 

1
3
2 alle infrastructuur is toch aanwezig. Maar de 

opening is al vier keer uitgesteld, onder meer 
corona stak er in 2021 een stokje voor en op 
dit moment zijn er problemen met een natuur-
vergunning. Geen nood voor vliegtuigfanaten, 
op enkele honderden meters van Lelystad Air-
port ligt Luchtvaartmuseum Aviodrome. Het 
is de grootste tentoonstellingsruimte over de 
luchtvaart. Oorspronkelijk begonnen op de 
terreinen van Schiphol, verhuisde het in 2003 
naar Lelystad. Een verhaal dat boeiend en 
leerrijk is, opent voor je op een ruimte van 
6000 m².

Binnen start je met de grote expositie. Hier 
maak je een reis door 100 jaar luchtgeschie-
denis. Je gaat van de eerste pioniers, de durvers 
en waaghalzen tot de ruimtevaart.

‘Vliegen als een vogel’, Icarus, Da Vinci en 
anderen zagen dit wel zitten, maar de grote 
doorbraak kwam toch pas begin 1900. De 
motto’s van deze pioniers waren velerlei: ‘Vlie-
gen is een beetje dromen’, ‘Vliegen is vermaak’, 
‘Vliegen is een kermis’, en zeker ‘Vliegen is 
geen doel’. Replica’s van toestellen van The 
Wright Brothers (1902) en Bleriot (1909) 
komen we eerst tegen. Hier valt ook voor het 
eerst de naam Fokker. Hij zal ons nog dik-
wijls tegemoetkomen tijdens onze reis door de 
luchtvaartgeschiedenis. Anthony Fokker was 
een buitenbeentje. Geboren in Nederland uit 
rijke ouders ging hij in Duitsland naar school. 
School vond hij niet zo interessant, tot hij te-
rechtkwam in een luchtvaartvakschool. Hier, in 
Duitsland, startte hij ook zijn eerste fabriekje. 
Hij maakte een eerste vliegtuigje in 1910 in 
Nederland en in 1912 in Duitsland.

Vliegen wordt vanaf 1914 met WOI volledig 
anders bekeken en de kansen tot industrië-
le ontwikkeling worden legio. Alles volgt 
bliksemsnel en de Fokker wordt nu volledig 
aangedreven door een motor. Door Fokker 
worden er ongeveer 53 verschillende prototy-
pes gebouwd. De Fokker DR1 is bijvoorbeeld 
de tegenhanger van de Britse Sopwith. Hier 
spreken we al over driedekkers.

De expositie neemt een andere dimensie aan. 
De oorlog is voorbij en in het interbellum 
komt een nieuw doel: de burgerluchtvaart met 
vervoer van post, vracht en ook passagiers. Dit 
laatste is in de jaren 1920 alleen maar wegge-
legd voor rijke avonturiers. De Fokker FII die 
we tegenkomen, vloog in 1920 naar Londen 
met enkele passagiers en een piloot in een nog 
halfopen ruimte.

In 1919 wordt KLM opgericht, ze zijn bij de 
pioniers in Europa en warempel, daar hebben 
we Anthony Fokker opnieuw! Hij heeft zijn 
kapitaal weer naar Nederland gebracht en zal 
jaren met zijn toestellen marktleider zijn. Maar 
in 1930 krimpt zijn bedrijf door de wereld-
depressie. Fokker zit veel in Amerika, wordt 
daar staatsburger, maar door een gebrek aan 
innovatie verdwijnt hij van het toneel.

KLM zoekt bij zijn oprichting in 1919 naarstig 
naar een geschikte plaats voor een vliegveld 
en komt terecht op Schiphol. De groei van 
KLM en zijn geschiedenis is een nostalgische 
en boeiende wandeling tussen vliegtuigen, 
materiaal en KLM-producten. Ga aan boord 
van een Fokker 18 en een Douglas DC3. Na 
Fokker koos KLM resoluut voor Douglas, 
toestellen die bijna volledig van metaal waren. 
Een vreemde eend in de bijt is de ‘Spiral Van 
Berkel WA’, een watervliegtuig en het eerste 
type dat kon meegenomen worden op schepen, 
via een hijskraan. Van Berkel, oorspronkelijk 
een weegschaalbouwer!

In 1935 zie je de eerste stewardessen 
verschijnen bij KLM en is er de eerste inter-
continentale vlucht over de Oceaan richting 
Nederlands-Indië.

Verwoesting en vernietiging zien we helaas 
ook tijdens Wereldoorlog II. Bekijk de rol 
van parachutisten in Market Garden (Slag 
om Arnhem) en de Junkers 52 die Duitse 
paratroepers dropten.

De wederopbouw biedt nieuwe mogelijkheden 
voor KLM en Schiphol. Schiphol wordt de 
wereldluchthaven van Nederland. De vlieg-
tuigen worden groter en andere namen komen 
naar voren. Weer mogen we binnenkomen. Na 
de Lockheed Constellation (ook ‘Connies’ 
genaamd en bij KLM zijn er 48 geweest tot 
1965) gaan we nu de megatoer op. Via een 
echte boarding gate komen we binnen in een 
Boeing 747 van KLM. Een toestel dat vloog 
tot 2003. Bekijk gerust de verschillende dek-
ken. Vanaf het open kijkplatform heb je al een 
voorsmaakje van wat de buitententoonstelling 
je te bieden heeft. Met deze Boeing zijn we 
bij het massatoerisme aangekomen en zijn we 
bijna de helikopters vergeten die een beetje 
weggeduwd zijn in een hoekje. Alvorens buiten 
te gaan is er voor de liefhebbers nog een aparte 
ruimte over de ruimtevaart.

Het buitengedeelte staat vol met oude toestel-
len. Je kan ze allemaal zien, mits een parcours 
te volgen dat vlot staat aangeduid.

Het eerste gebouw dat je ziet, is een parel-
tje. Een volledige replica van Schiphol 1928. 
Schiphol was in 1928 een van de eerste lucht-
havens met een echte aankomst– en vetrekhal, 
gebouwd voor de Olympische Spelen Am-
sterdam 1928, in de stijl van de Amsterdamse 
School. Kubisme met rondingen en rode bak-
steen. Binnen, een en al nostalgie. Elk moment 
verwacht je Indiana Jones of Hercule Poirot 
tegen te komen. Je kan ook naar boven voor 
de verkeerstoren.

Vlak ernaast in Hangar T2 zie je de en-
thousiastelingen die ijverig werken aan 
vliegtuigrestauratie. Hier staat ook een Doug-
las DC2.

De pilotenmess wordt soms gebruikt als bar/
café en het laatste gebouwtje dat je ziet, en 
vanwaar je een mooi zicht hebt op Lelystad 
Airport, is het noodverkeerstorentje dat ook 
uit Schiphol komt.

Voor kinderen is er een binnen- en buiten-
speeltuin met attracties gericht op vliegen. Je 
kan je ook testen in twee simulators.

Toiletten, een restaurantje en een souvenirshop 
vervolledigen Aviodrome.

Een zeer gevuld en geslaagd luchtvaartmuse-
um waar je zeker drie uur kan vertoeven. Alles 
is vlot aangeduid. Britten zouden spreken over 
‘A Great Day Out’!

Misschien is het enige minpunt dat de bezoe-
kersparking te betalen en nogal duur is.

Voor alle inlichtingen: www.aviodrome.nl

• Tekst en foto’s: A. Charrin 
www.allkindsofeverything.be 
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HOF VAN REYEN · SALONS PAUWELS

Wij verzorgen met het grootste 
plezier uw event: verjaardagen, jubilarissen, 

huwelijksfeesten, ...
Ook koffietafels en uitvaartdiensten mogelijk
Verenigingen groot of klein verwelkomen we 

met open armen

 ✆ 03 455 08 94   |    Oude Baan 39 - 2530 Boechout
✉ party@hofvanreyen.be  |   www.hofvanreyen.be

Contacteer ons voor meer info

ORGELWERKEN  
VAN BACH DOOR
SAXOFOONKWARTET

‘BL!NDMAN [SAX] PLAYS BACH’

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

• Foto’s ©Biervliet, Dirk Brentjens
              ©STELOY, Ronny Mullens

Een vers maatje heeft stevig, witbeige vlees, een 
felrode kleur vanbinnen en een blinkend, glanzend 
zilveren laagje aan de buitenkant. Een lekker maatje 
heeft een licht nootachtige smaak. Als wijntje schen-
ken wij graag een Grüner Veltiner van Terravino, 
dus het is een ‘lokale combo’ . Een Viswijfke smaakt 
natuurlijk ook altijd!

Bij STELOY komen de visjes bevroren binnen. 
“Wij laten de visjes zachtjes ontdooien en nog 
een beetje rijpen. Dan is het mijn beurt”, zegt 
Eva. “Het is een heel werkje, niet zozeer moei-
lijk, maar wel ‘een gepruts’. Je kan maatjes snél 
fileren of je kan ze goed fileren en er zoveel mo-
gelijk graten uit verwijderen, zonder ze door te 
snijden, daar zit de moeilijkheidsgraad. Reken 2 
minuten per maatje. In de fabrieken en grote be-
drijven gaat dit natuurlijk veel sneller, maar het 
verschil proef je dan ook.”

Dagvers blijft belangrijk. Een maatje dat ’s och-
tends is gereinigd, smaakt al anders dan eentje 
dat nog maar net is schoongemaakt. De gouden 

tip is dan ook om ze zo laat mogelijk te halen en 
de dag zelf op te eten. Alleen zo kan je het werk, 
dat er ingestoken werd, eren.

Maatjes die niet ter plaatse ‘gekuist’ zijn, zijn per 
definitie een dag oud (anders geraken ze niet 
geleverd). Een lekker vers maatje hoeft geen ui, 
maar is vol van smaak. Volgens papa Van Wi-
chelen bestaat de traditie van ‘ajuin’ eigenlijk in 
de eerste plaats om een onfrisse geur te verdoe-
zelen, als het maatje dus niet meer dagvers is, 
maar je kan de smaak van vers gesnipperde uien 
natuurlijk ook gewoon lekker vinden bij een vers 
maatje.

28 29

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

‘O wat een gulden neeringh! En voedsel brenght ons toe de Coninghlijcke Heringh. Hoe menigh duysent ziel by desen leeft, en 
winnende sijn brood, God danck en eere gheeft.’ In 1613 schreef de prins der dichters, de Keulse zwaan, Joost van den Vondel, 
deze regels. Je leest dit vers aan de voet van het beeld van Willem Beukelszoon van Biervliet, een bijzonder man die Vlamingen, 
Zeeuwen en Hollanders het kaken leerde. ‘Kaken’ zeg je? We trokken naar de leukste visverkoopster van onze stad en ontdekten 

een vergeten verhaal.

Niet dat je bij Eva Van Wichelen (STE-
LOY) het kaken kan leren, maar dat Hol-
landse maatje krijgt dankzij onze vishandel 
toch een typisch Mortsels tintje. Het wordt 
een maatje ‘op Mortselse wijze’. 

Willem Beukelszoon, bekende Nederlander en 
schepen van Biervliet

Kaken doe je op volle zee. Heb je de haring 
gevangen en is het bloed nog vloeibaar, dan 
wordt de vis met één messteek ontdaan van 
hart, kieuwen, lever, maag en een deel van het 
darmkanaal. Het bloed vloeit uit de haring 
weg en de vis wordt mooi blank tot op de 
graat. De alvleesklier wordt niet verwijderd. 
De spijsverteringssappen uit de pancreas doen 
de vis samen met het zout rijpen. Willem 
Beukelszoon zou deze techniek in de 14de 
eeuw uitgevonden hebben. Hij was schepen 
van Biervliet, een stadje in Zeeuws-Vlaande-
ren vlak bij Terneuzen.

Het zout dat in Biervliet gewonnen werd, 
was uitstekend geschikt voor het kaken van 
haring. De Vlaamse vissers voeren tot op de 
Engelse visgronden en moesten onderweg 
hun verse haring wel kaken. Door het kaken 
aan boord kwam de haringvisserij tot grote 
bloei.

In de 13de eeuw werd de zoutwinning een 
bloeiende industrie in de Lage Landen. Het 
in Zeeland en westelijk Noord-Brabant ge-
wonnen zout vond in de Vlaamse steden 
een gewillig afzetgebied. Veen doordrongen 
met zeewater is rijk aan natrium. De naam 
voor een dergelijke laag veen die zich onder 
zeeklei of zand bevindt, is darink. De darink 
werd uitgegraven en verbrand in een specia-
le oven. Aan de overgebleven as werd water 
toegevoegd en het geheel werd uitgekookt, 
waarna zout overbleef. Dit proces heet sel-
nering. Je herkent vast het Latijnse woordje 
‘sal’ wat zout betekent.

Eens gekaakt verdwijnen de maatjes in een 
ton. Vandaar komen de uitdrukkingen ‘als 
haringen in een ton’ en je kan je afkomst 
nooit verloochenen, want ‘de ton ruikt altijd 
naar haring’.

Hollandse maatjes, een Mortselse specia-
liteit!

Sommige dingen leer je nu eenmaal van 
vader op dochter. Hier schuilt een stukje 
immaterieel erfgoed. Ook dat vind je terug 
in Mortsel. Vier generaties lang werden 
technieken aangeleerd om vis te bewaren, 
schoon te maken, op smaak te brengen, te 
bereiden …

De knepen van het vak leer je achter onze 
Mortselse koeltogen. Het schoonmaken van 
haring is hoofdzakelijk gestoeld op ervaring. 
Ervaring met de kwaliteit van het product 
en met de routine van het schoonmaken.

Bij STELOY worden de maatjes met de 
hand schoongemaakt. Vanaf de maand mei 
worden maatjes gevangen in het noordelijke 
deel van de Noordzee. Ze worden verwerkt 
op de ‘Hollandse manier’, wat hen tot Hol-
landse Nieuwe maakt. Na het kaken worden 
de visjes op pekel gezet en voor minstens 24 
uur ingevroren. Dat is bij wet verplicht. Ver-
volgens gaan ze naar de groothandel om dan 
naar de viswinkel of het verwerkend bedrijf 
te vertrekken. 

De prins der dichters, Joost van den Vondel, bezingt de gouden haring.

Vanaf 1 september 2022 herstarten onze yogalessen voor  
beginners en niet-beginners in:

Mortsel, Lier, Antwerpen-Berchem, Lint,  
Berchem-Pulhof, Wilrijk, Duffel, Kontich, Reet,  
Wommelgem  … en vele andere gemeenten! 
Er zijn voormiddag-, namiddag- en avondlessen.

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!



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

• Roland Bergeys 
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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)

3130

‘Er is een thriller uit bij Good Stuff! Books’, 
zei Leentje deze week, ‘een mediasatire.’ ‘Van 
wie?’ ‘Dat weet ik niet.’ Ze toonde me de promo. 
‘Chris Van Gansbeke?’ ‘Nee, dat is een schuil-
naam. Hij weet wel waarover hij schrijft, hij is 
blijkbaar zelf een beetje BV.’ ‘Of zij?’ ‘Of zij. 
En hoe minder je over dit boek weet, hoe beter, 
naar het schijnt.’

‘Vallen er doden?’ ‘Veel doden. Maar of het moor-
den zijn …?’ 
‘Het is een satire’, zei ik. ‘En wie de identiteit van 
de auteur onthult, heeft recht op ieder volgend 
boek van uitgeverij Good Stuff!’
‘Dit is echt iets voor Boekenfoyer, niet?’
Zwijgen was toestemmen. Ik begon meteen met 
de auteur te chatten.
Zo 29/6 10.12 uur
‘Beste heer (of mevrouw), want ook daarover biedt 
u nog geen zekerheid. Uw boek en zijn mysterie 
intrigeren ons mateloos. We zouden het graag 
bespreken in Boekenfoyer op Eclips televisie, in 
de rubriek ‘Op het spoor.’ In september. Zou u 
tegen dan al ontmaskerd zijn? Zo neen, dan kan 
bijvoorbeeld een filmpje van twee minuten leuk 
zijn. Bent u ontmaskerd, dan kiest u maar voor 
wat was, wat is, wat zal zijn. Belt u ons (anoniem, 
met een zakdoek voor de mond?), of laat u het 
zo? Het respect blijft, alvast alle succes gewenst. 

Roland Bergeys en Leentje De Coninck.’
Eerlijk: we verwachtten geen antwoord. Maar 
toch …
Zo 10.31 uur
Chris - ‘Wat een lieve mail van twee mensen die ik 
wel een beetje ken. Dank. Ik bespreek het met mijn 
uitgever, want inderdaad, twee maanden verder 
is het mysterie misschien al ontrafeld ... Uw thril-
ler “Blindelings” heb ik gelezen, net als “De Reden 
Waarom”. Fijne boeken. Prettige zomer toegewenst.’
Zij, of hij ként ons, had zelfs enkele van mijn 
boeken gelezen?! Dit kon maar van één persoon 
afkomstig zijn: ‘Ach, u bent Bart Peeters natuur-
lijk. We zullen het aan niemand vertellen. Succes!’
Chris - ‘Ha, u kent Bart Peeters. Ik ook.’
Zo 12.07 uur
‘U staat veel dichter bij ons dan zo’n klein beetje. 
U bent met zekerheid iemand van het mannelijke 
geslacht, één van de 2500 lezers die deze boeken 
heeft aangeschaft. Enfin, het maakt het iets ge-
makkelijker. Uw toon is familiair, dat waardeer ik. 
Uw gebruik van dubbele aanhalingstekens helpt 
bij het elimineren. U bent naar schatting 1,85 m 
groot. Ik kan natuurlijk dieper speuren, maar een 
te vroege bekendmaking zou u ook geen goed ge-
voel geven. Dat wensen we u niet toe.’
Uit de tent lokken is heerlijk.
Chris - ‘Heel subtiel allemaal, meneer Bergeys. Ik 
ga u met Leentje laten genieten van uw zondag. Tot 
later.’
Ik liet het er niet bij: ‘Deductie is zo belangrijk. 
We kunnen elkaar ruggelings ontmoeten achter 
de legerhangar in Mortsel, waar het schemerlicht 
zelfs spanning behaaglijk maakt, alleen gewa-
pend met micro en camera. Leentje waakt over 
ons beider comfortgevoel. De aftelling naar de 
ontmaskering kan u alleen maar een prettig ge-
voel geven.’
Chris - ‘Schrijft u in de zomer voor ‘t Periodiekske? 
Anders is mijn boek er misschien wel een tip voor. 
Dank, Chris.’
Waarvan akte. De zomer van het spannende 
boek: ik krijg plots meer feeling met wat de uit-
drukking inhoudt. We gisten nog tevergeefs en 
radeloos naar wie hij of zij was. Acht namen. Alle 
acht fout. Ik kan met de hand op het hart opnoe-
men wie de auteur niet is. Zijn (of haar?) beroep 
raden zou ons een stapje dichterbij kunnen bren-
gen. Acht beroepen. En bij het laatste meende ik 
met 98 procent zekerheid te weten dat ik juist zat.

Ma 22.10 uur
Chris - ‘Nooit meespelen in een casino, meneer Ber-
geys.’
Do 18.12 uur 
We ontleedden lettergrepen en letters van voor- 
en familienaam, schikten ze anders, gingen ons 
alfabet af van auteurs die een beetje BV leken te 
zijn. Het regende. Misschien zouden de juiste 
oplossingen zo binnendruppelen ...? Niet dus. 
Bluffen zou een laatste gok zijn: ‘Wie zegt dat ik 
het niet allang weet en een spelletje met u speel? 
In criminele middens, waartoe u uiteraard niet 
behoort, geven daders zich plots bloot, wanneer 
ze dat doorhebben.’
Enfin, in films en boeken is dat toch zo.
Chris - ‘Dan is het beter dat dit gesprek nu stopt. Ik 
verwacht u binnen het kwartier met uw echtgenote 
aan mijn voordeur voor koffie en taart. Tot dan.’
Schaak, en mat!
U begrijpt het: we zijn het boek aan het lezen en 
we doen dat gretig. ‘Wantrouw mensen van wie 
je het minste verwacht dat ze vreemde kronkels 
hebben,’ staat er ergens in. Ja, zeg ... Al weten we 
ondertussen wel wie wie is, of was, of wat gedaan 
heeft. Of niet. Denken we.
Wil u dat zelf ontdekken, haast u dan naar de 
boekhandel, de tijd tikt. En heeft een gehaaide 
onderzoeksjournalist het mysterie ondertussen 
ontrafeld, dan weet u op z’n minst hoe dit contact 
verlopen is.
BV-DAY , de whodunit van Chris Van Gansbeke 
(nu ja) bij Good Stuff! Books is hoogst intrige-
rend en leest erg vlot. 

BV-DAY Chris Van Gansbeke Good Stuff! Books 
EAN: 9789464334050

b o e k e n f o y e r

BV - DAY - Chris Van Gansbeke
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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.                                                                     (8-1)

• 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.                                                                      (8-12)

• 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 - KINDEREN, HEREN 
EN DAMES - TEL.: 0479 78 19 08.

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

• Verlichten van meubelen (mooi helder), ambachtelijk, tel.:  
014 71 84 80, gratis proef en bestek.                                      (8-12)

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

Omvat 12-tal lessen vanaf eind september 2022.
Op vrijdagnamiddag van 13.30u tot 16.30u.

Cursusprijs: €90,00
cursus, handboeken en meerdere oefennamiddagen inbegrepen.

Locatie 
Capenberg Oxaco Center vzw, Borsbeeksesteenweg 45, Boechout.

Info en inschrijvingen
Roland Bracke, secretaris, 0472 11 35 80
e-mailadres: info@bridgeboechout.be

Neem ook een kijkje op onze website www.bridgeboechout.be

Bridgeclub Boechout Bridgeclub Boechout 
CapenbergCapenberg

organiseert een beginnerscursusorganiseert een beginnerscursus

Zin in een nieuwe uitdaging?Zin in een nieuwe uitdaging?

• 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)

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

i m m o
• TE HUUR: garagebox gelijkvloers centrum Oude God € 79 per maand, 
vrij: 1/9/22 - 0468 43 47 01 locatie Van Peborgh 20 box 20 uiterst rechts.

• TE HUUR EDEGEM app GR. DRIES 2 - Living, keuk, 2 slaapk 
+ buro, badk, terras en garage - huurprijs € 760 + € 85 kosten, gsm  
0477 28 70 68.                                                                             (8-9)

• TE HUUR: Knus, modern appt. 2e verd. hal, living, open keuken,  
1 slk. badk. kelder, V + A + dakterras, garage, € 750/maand, 1 of 2 pers.  
Mortsel, G.G. laan, Tel: 03 440 46 85.

a l l e r l e i

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

c o n t a c t e n
• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                            (7-10)

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

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

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

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

p e r s o n e e l

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

ONLINE INSCHRIJVEN VIA DE WEBSITE www.sportsplash.be

Lees PERIODIEKSKE, 
waar je ook bent, 

reeds 6 dagen voor hij wordt verdeeld: 
WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE

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

Bond  Zonde r  Naam

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !
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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

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

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

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

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE zoekt:
Winkelmedewerker 

Verantwoordelijke broodjesafdeling  
Broodjes, hapjes, kaasschotels, ... is dit jouw ding?

Ben je een creatieve duizendpoot 
met oog voor presentatie en ben je goed georganiseerd 

dan is deze job echt iets voor jou! 
Wij bieden

een voltijds contract met correcte verloning 
enkel in de voormiddag van 6u30 tot 14u (5d per week )

vakanties vrij te kiezen 
Solliciteren per mail op sandy.goeminne@gmail.com 

of 0477 62 00 08

HairPlace Edegem
zoekt kapper/kapster

full- of parttime
werken in goede sfeer

03 457 51 39

p e r s o n e e l

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.

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

AUGUSTUS 2022
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hove heeft het allemaal ...
Daarom kopen wij lokaal!

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

“Het dorp is een wereld” zijn 
de gevleugelde woorden van 
Paul Van Ostaeijen. Een brui-
send verenigingsleven en een 
uiterst actieve middenstand-
werking zorgen er in ieder ge-
val voor dat Hove leeft …!
 
Zo kijken alle Hovenaars en 
hun buurgemeenten uit naar 
een zeer speciale editie van 
De ZomerEnd Feesten op 
vrijdag 26 en zaterdag 27 
augustus. In het kader van de 
750ste verjaardag van Hove 
biedt de bruisende gemeente 
gratis optredens, workshops, 
kinderanimatie, kermis en veel 
meer aan. Jong en oud zul-
len aan hun trekken komen 
tijdens een gezellig en uniek 
weekend!
 
Een bijzonder spektakel wordt 
de Reuzenstoet. De reuzen uit 
de Zuidrand, Pier De Garde en 
Contios, komen namelijk op 
bezoek bij Moe Lies, de nieu-
we reus uit Hove. De volledige 
programmatie vind je terug op 
de facebookpagina van Hove 
Onderneemt.
 
Voor de ZomerEnd Feesten 
werkt de actieve lokale mid-
denstandsvereniging ‘Hove 
Onderneemt!’ samen met tal 
van vrijwilligers. Zij genieten 
hierbij weel steun van Ge-
meente Hove en alle deel-
nemende verenigingen en 
handelszaken. Iedereen is van 
harte welkom om er samen 
een onvergetelijk weekend 
van te maken.

Kom met familie en vrienden 
naar de ZomerEndFeesten en 
je zal ervaren dat Hove een 
dorp en tegelijk een wereld is. 
Tot dan!
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Uw woning verkopen of verhuren?

Graag een GRATIS & REALISTISCHE
schatting van uw eigendom?

De kortste weg naar jouw nieuwe thuis!

Sint-Laureysplein 18 • 2540 Hove • ) 03 454 02 22 • info@immocasco.be • WWW. IMMOCASCO .BE

V A S T G O E D M A K E L A A R S

3938

H o v e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . . d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

Sin t  Lau reysp le in  13  •  2540  Hove  •  03  454  28  69 
www.schoenmaker i j l uc .be

SCHOENMAKERIJ

SLOTENMAKERIJ
Openen van deuren 
Herstellen, plaatsen en beveiligen van ramen en deuren

SLEUTELSERVICE
Bij Schoenmakerij Luc kunt u terecht voor duplicatie van 
verschillende soorten sleutels, sleutelhangers, herken-
kapjes, hangsloten, ...

NIEUW: AUTOSLEUTELS MET AFSTANDSBEDIENING!

•  03  454  28  69 

UW SCHOENMAKER 
HEEFT MEER IN HUIS 
DAN U DENKT!
onderhoudsproducten
bronzeren
kleine graveerwerken
autoplaten
“TRODAT” stempels
“GP”batterijen
“CUIR 9” lederonderhoud

KBC BANK HOVE

ST.-Laureysplein 3
2540 Hove

03 460 31 30

Kapelstraat 89/1
2540 Hove

03 454 26 93 - 0473 900 900
dagelijks bereikbaar 

van 8 tot 21u

www.vastgoedverhaegen.be

TOM&CO KONTICH
ASTRIDLAAN 111  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DISKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON

-15%
OP HET TOTALE KASTICKET* 
 BIJ MIN AANKOOP VAN 40€  

IN TOM&CO KONTICH OF  
TOM&CO BERCHEM

* Enkel geldig bij afgifte van deze bon t.e.m. 18/09/2022.
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. 1 bon per klant.

✁

 

WE ROCK YOUR HAIR

Het kapsalon voor 
mannen, vrouwen en kids 

in Hove.

 Bel 03/252 52 52
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Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01  
Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa 

Online via https://hove.recreatex.be of aan de balie van de dienst Vrije Tijd, in de bib of het dienstencentrum

THE BONNIE BLUES 
Opbrengst ten voordele van Hove toont z’n hart voor 

het goede doel tvv. Hoveberg – Ritmica – De Vuurtoren – 
Samana – Rode kruis afdeling Hove-Lint

Indien je niet aanwezig kan zijn, maar wel wil steunen, 
kan dit via BE21 0688 9820 7903 op naam van ‘Sociaal fonds 

burgemeester’ met mededeling ‘Hove toont z’n hart’

Donderdag 6 oktober 2022
20.15 uur zaal Da Capo

The Bonnie Blues is een akoestisch trio dat klinkt zoals het 
interbellum in een café-chantant in de Seefhoek of een 

vaudeville-act uit een komische zwart-witfilm. De Andrew Sisters 
of de Mills Brothers, maar dan vol (on)bedoelde slapstick. Laura 

Vanden Heede, Juno Kerstens en Nele Paelinck zingen alledrie 
en begeleiden zichzelf op gitaar, contrabas en viool. Ze brengen 

bekende en onbekende liedjes in de stijl van de jaren ‘20 tot ‘50 - 
van slowfox en dansbare klassiekers tot puur cabaret.

POKAHONTAS
a tribute to Neil Young

Donderdag 15 september 2022
20.15 uur zaal Da Capo

Pokahontas brengt een uniek akoestisch 
programma uit het oeuvre van deze muzikale 
wereld-indiaan, songwriter en intieme prediker. 
Neil Young op zijn best met vooral de unieke zang- 
combinatie van Dok en Ellen.
Een intiem concert waarbij je wordt meegevoerd in 
de prachtige harmonieën van Youngs beste oeuvre. 
Akoestisch, integer, teder, en rock-’n-roll met een 
mooie ziel.

ED KOOYMAN
50 jaar Ed, 50 jaar pret

Donderdag 21 oktober 2021

20.15 uur zaal Da Capo

Verantwoordelijke uitgever: Gerda Lambrecht, schepen van Cultuur, Boechoutselei 54, 2540 Hove

Tickets aan 10 euro VVK en 12 euro aan de kassa
vanaf eind augustus online via  https://hove.recreatex.be
of aan de balie van de dienst Vrije Tijd,  in de bib of het dienstencentrum
Info: cultuur@hove.be of 03 454 39 01
DE INKOMSTEN VAN DEZE VOORSTELLING GAAN NAAR ‘HOVE TOONT Z’N HART’

PLANTJESWEEKEND 
Elk derde weekend van september trekken 

honderden enthousiaste vrijwilligers de 
baan op voor het Plantjesweekend voor Kom 

op tegen Kanker. Ze verkopen de kleurrijke 
plantjes aan al wie de strijd tegen kanker een 

warm hart toedraagt. Je treft hen aan winkels, 
op markten, aan huis … Koop je een azalea, 

dan haal je een echt Vlaams streekproduct in 
huis dat milieuvriendelijk wordt geteeld. Met 

de opbrengst realiseert Kom op tegen Kanker 
waardevolle steun- en zorgprojecten voor 

mensen met kanker en hun naasten.

Ook dit jaar zal in Hove een gedreven 
team vrijwilligers plantjes verkopen op 

16, 17 en 18 september. Jullie kunnen 
bij hen terecht op het kerkplein in het 

centrum van Hove.

STREVEN: “WATTMAN!!!”
Opbrengst ten voordele van Hove toont z’n hart voor het goede doel 
tvv. Hoveberg – Ritmica – De Vuurtoren – Samana – Rode kruis 
afdeling Hove-Lint
Indien je niet aanwezig kan zijn, maar wel wil steunen, kan dit via 
BE21 0688 9820 7903 op naam van ‘Sociaal fonds burgemeester’ 
met mededeling ‘Hove toont z’n hart’

Zondag 9 oktober 2022
14.00 uur zaal Da Capo
Een wattman draagt een grote verantwoordelijkheid. Ook moet hij 
sociaal zijn met psychologisch inzicht. Hij moet gevoel voor humor 
hebben en ook verdriet kunnen inschatten.
Maar denkt een reiziger ook wel eens aan de gemoedstoestand 
van de wattman?
Beseft een reiziger wel dat een wattman ook gedachten heeft?
Als er dan tijdens een bepaalde rit een merkwaardige gebeurtenis 
op zijn traject komt, zal dat zijn verdere leven bepalen.
Een ingrijpende belevenis: het bombardement op het Sint-
Amadeusgesticht in Mortsel, op 10 mei 1940.
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KAPELSTRAAT 46 - 2540 HOVE - 03 455 98 90 - VOLG ONS OP 

Optiek Vue specialiseert zich in optische brillen, zonnenbrillen 
(al dan niet op sterkte), contactlenzen en accessoires. 

Dit zowel voor volwassenen als kinderen.

Kom langs in onze vernieuwde winkel in de kapelstraat in Hove 
(groot Antwerpen) en ontdek waarom we bekend zijn voor onze geweldige 

service en persoonlijk advies! U verlaat onze winkel met de bril die op 
uw gezicht geschreven staat.

Verwacht de grote namen als Dior, Celine, Tom Ford, Ralph Lauren, 
Ray-Ban, maar ook minder bekende merken zoals Orgreen, 

l.a. Eyeworks, Etnia Barcelona...

Erkend hersteller EUROREPAR – 
alle merken

Zelfwerkend zaakvoerder

3 generaties ervaring en service!

GARAGE VITAL bv
“Een langer leven voor je auto!”

Garage 
Vital 
Hove

Mechelsesteenweg 11 • 2540 Hove • 03 455 22 57 
garage.vital@skynet.be • www.garage-vital.be 
Open van ma tot en met vr van 08.00u tot 17.30 (doorlopend)

Sint-Laureysp le in  21 |  2540 Hove
03 455 55 48 | onthaal@dieterr its.be 

www.dieterr its.be

AFSCHEID 
IN HET BIJZONDER

UITVAARTZORG DIETER RITS

Florent Rits (°1908), de grondlegger van familie-
bedrijf Rits, had in 1933 nooit kunnen vermoeden
dat zijn zaak ook nog in 2017 zou bestaan. En
hoe!

Hoe het allemaal begon
In de eerste helft van vorige eeuw
baatte Florent Rits samen met zijn
echtgenote een zaak uit in de
Meylstraat.
In eerste instantie richtten ze zich
vooral op binnenhuisinrichting: gor-
dijnen, vloerbekleding en zo meer.
Maar Florent had een kriebel. Hij orga-
niseerde graag, was sterk in plannen
en had een hart voor mensen. Hen te
kunnen bijstaan bij het regelen van de

uitvaart van hun geliefden, werd zijn tweede pas-
sie. Begrafenisonderneming Rits zag het levens-
licht.
De ‘Flor’ en Amelie kregen 2 zonen. Marcel, de
oudste, was zetelgarnierder en hielp even in het
bedrijf voordat hij het ruime sop koos. Op de
lange omvaart voelde hij zich pas echt als een vis
in het water.
Albrecht, de jongste zoon, zette samen met zijn
echtgenote beide zaken verder.
Ze verkasten naar het Sint-Laureysplein. Decor
Albrecht Rits kreeg vaste vorm en naam.
Lydia hield de winkel open, terwijl manlief de hui-
zen in Hove en omstreken opsmukte.

Intussen bleef het begrafenisgedeelte ook
bestaan. Want Albrecht deelde deze passie met
zijn vader.

Hij bouwde deze activiteit verder uit, dacht er stil-
aan aan zich enkel hierop te focussen …
En toen sloeg het noodlot toe.
In 2003 werd Albrecht geveld door een hersenin-
farct. Werken was niet langer mogelijk.

En daarna?
Dieter, de oudste zoon van
Albrecht en Lydia, schoolde
zich om. Hij spande zich in
om het voortbestaan van
deze familiezaak te verzeke-
ren en gaf het een nieuw
elan.
Met de bouw van het rouwcentrum tilt hij de zaak
naar een hoger niveau.
Professionalisme en respectvol eerbetoon zijn de
basiswaarden waar Uitvaartzorg Dieter Rits voor
staat en die waarden uitdraagt.

Dieter

Begrafenisonderneming RITS: al meer dan 80 jaar een vaste waarde in Hove

Sint-Laureysplein 21 • 2540 Hove
tel. 03 455 55 47 • www.dieterrits.be
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H o v e  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

Pasfoto’s in Hove
Meylstraat 25
www.iRits.be

Maak nu jouw afspraak
E: ilse@iRits.be

M: 0477 587 116

Nieu
w! Nieuw!BLOEMBINDERIJ

BLOEMEN PLANTEN GESCHENKEN

SINT-LAUREYSPLEIN 20 · 2540 HOVE
TEL: 03 455 58 48

BLOEMMISTLETOE@TELENET.BE
·

DI T.E.M. ZA 9-18 UUR · ZON 9.30-12 UUR
MAANDAG GESLOTEN



Interesse? 
www.midden.be

of 03 375 30 88

MIDDEN, de buurt waar 
iedereen zich thuis voelt

• 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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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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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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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 

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

Qatar

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'

DDEE KKOOMMPPAANNIIEEQQUUIIZZ -- 1155//1100//22002222 
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 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Wanneer: 25/9/22 om 15u00 (deuren open 14u30)
Prijs: VVK 18euro of kassa 20euro
Reserveren: via aannnneelliieess@@ddeekkoommppaanniiee..nneett 
Betalen: BE53 0016 9957 1453 met vermelding 'Naam - aantal personen'

KKAAAASS-- EENN WWIJIJNNAAVVOONNDD -- 1122//1111//22002222 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Wanneer: 12/11/2022 om 18u00 (deuren open vanaf 17u30)
Prijs: 22 € volwassenen en 12 € kinderen
Reserveren: tot 5/11/2022 via eevveenneemmeennttkkoommppaanniiee@@ggmmaaiill..ccoomm
Betalen: BE75 1030 5638 4451 met vermelding

     'Naam - aantal personen kaas of vlees/ aantal kinderen'

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
Donderdagavond café-avond van 20:00u tot 00:00u

KKEERRSSTTMMAARRKKTT -- 1177//1122//22002222 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Deuren open: 16u00
Reserveren: niet nodig!

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

VZW De Kompanie  —  Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel
03 34 34 000  —  www.dekompanie.net

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'

DDEE KKOOMMPPAANNIIEEQQUUIIZZ -- 1155//1100//22002222 
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 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Wanneer: 25/9/22 om 15u00 (deuren open 14u30)
Prijs: VVK 18euro of kassa 20euro
Reserveren: via aannnneelliieess@@ddeekkoommppaanniiee..nneett 
Betalen: BE53 0016 9957 1453 met vermelding 'Naam - aantal personen'

KKAAAASS-- EENN WWIJIJNNAAVVOONNDD -- 1122//1111//22002222 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Wanneer: 12/11/2022 om 18u00 (deuren open vanaf 17u30)
Prijs: 22 € volwassenen en 12 € kinderen
Reserveren: tot 5/11/2022 via eevveenneemmeennttkkoommppaanniiee@@ggmmaaiill..ccoomm
Betalen: BE75 1030 5638 4451 met vermelding

     'Naam - aantal personen kaas of vlees/ aantal kinderen'

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
Donderdagavond café-avond van 20:00u tot 00:00u

KKEERRSSTTMMAARRKKTT -- 1177//1122//22002222 
Waar: vzw De Kompanie (Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel)  
Deuren open: 16u00
Reserveren: niet nodig!

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

vzw de kompanie draait weer op volle toeren!

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

• Marc van Riel

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 staat-
je 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?
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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

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.



Centrum Kerk | 2540 Hove | 03 455 23 81 | info@vebex.be |     |  grote parking
openingsuren: di-vr van 9.30 tot 12.30 uur en 14 tot 18 uur - za van 10 tot 17 uur - ma gesloten

BEZOEK ONS OP  EN  -  WWW.VEBEX.BEFAM VENNEKENS
S INDS  1953

Wij wensen Hove en omstreken fijne ZomerEnd Feesten.

SEPTEMBER IS DE MAAND VAN DE NIEUWE 
COLLECTIES:

Nieuwe dekbedovertrekken, lakens, japonnen, 
pyjama’s, Woody’s, K-Way jassen, ondergoed Ten 
Cate, Green Ice, ... 

De eerste klanten hebben de beste keuze!

EEN DONSDEKEN VOOR ELK VAN ONS

Sinds enkele jaren bieden we een donsdeken aan met 100% gan-
zendonsvulling. We krijgen veel positieve reacties op dit donsdeken. 

Prijs/kwaliteitsverhouding is verbluffend. Kom gerust eens voelen.
Veel verschillende vulgewichten en maten. Veel slaapplezier.

Reiniging-, vermaak- en bijvuldiensten voor uw donsdeken. Info in 
de winkel.

WIJ ZIJN EVEN

 MET VAKANTIE EN

HELPEN JE GRAAG 

VERDER VANAF 

24/8


