
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

0 9 2 0 2 2R U I M D E N K E N D  M A G A Z I N E  D A T  B I J D R A A G T  T O T  G E L U K  E N  V E R B O N D E N H E I D
M O R T S E L  •  E D E G E M  •  H O V E  •  B O E C H O U T  •  K O N T I C H  •  L I N T  •  V R E M D E  •  B O R S B E E K  •  W A A R L O O S

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

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

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

WOW

Boek nu jouw 
colora@home 
en ga voor... 

MAAK EEN AFSPRAAK IN DE VERFWINKEL OF OP COLORA.BE.
Kleur- en verfadvies aan huis 100% terugbetaald tussen 12 september en 15 oktober 2022. Voorwaarden op colora.be

Kleur- en verfadvies 

aan huis nu 100% 

terugbetaald



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

  NORMALE OPENINGSUREN:
  dinsdag t.e.m. vrijdag: 10u-18u
  zaterdag 10u-14u
  gesloten op maandag, zon- en feestdagen

www.verheyenbinnenhuisinrichting.be • www.kurkgevel.be
info@verheyenbinnenhuisinrichting.be • info@kurkgevel.be

 Verf mét advies

 Behang

 Raamdecoratie

 Vloerbekleding

 Plaatsingsdienst + schilderwerken

 Gevelrenovatie met spuitkurk

ANNIVERSARY
1987-2017

VERF

BEHANG

VLOERBEKLEDING

RAAMDECORATIE

SCHILDERWERKEN

PLAATSINGSDIENST

GEVELRENOVATIE
MET SPUITKURK

b o n i v e r l e i  2 5 7 ,  2 6 5 0  E d e g e m       T :  0 3  4 5 8  4 7  5 2

www.kurkgevel .be    www.verheyenb innenhu is inr icht ing .be

WELKOMOPENDEURDAGEN1& 2 OKTOBER
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bizzy ontwerp 12-4-21.indd   19 25/03/21   10:01

bizzy ontwerp 12-4-21.indd   19 25/03/21   10:01

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

Eenzaam thuis? Rumoerige buren?

Maak nu een afspraak 
en bezoek uw nieuwe thuis!

PER_09_22_Hof_Van_Waerloos.indd   1PER_09_22_Hof_Van_Waerloos.indd   1 1/09/22   16:441/09/22   16:44
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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
De zomer is voorbij, de herfst nog niet echt begonnen. Deze periode 
hangt een beetje tussen twee seizoenen in. Met wat geluk genieten 
we van heerlijke najaarsdagen. Hebben we pech? Dan kunnen we 
niet zonder paraplu of regenjas naar buiten. Maar laat je daardoor 
niet tegenhouden, elk weertype is goed om een gezonde, frisse neus 
te halen!

In het bos schieten de eerste paddenstoelen al uit de grond. De bla-
deren kleuren goudgeel en schitteren in het zonlicht. L’été indien. 
Ik dacht altijd dat dat in Noord-Amerika een synoniem was voor 
de herfst. Dat klopt niet. Om van l’été indien te spreken, moet het 
o.a. al gevroren hebben én moet het zachte weer minstens drie dagen 
aanhouden.

Om naar L’été indien te luisteren, doet het er niet toe of het herfst 
is, de bladeren nog aan de bomen hangen of al gevallen zijn. Het 
nummer van Joe Dassin uit 1975 blijft voor mij altijd even prachtig. 
Voor jou ook?

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op   en 

TE KOOP - TE HUUR TE KOOP - TE HUUR 
LUXE APPARTEMENTEN MET PARKTUIN OP 

WANDELAFSTAND VAN HOVE CENTRUM

Ontdek onze speciale voorwaarden op 
dit uitzonderlijk project te Hove. 

PARKHOVE

Reserveer online uw tijdslot voor een bezichtiging. 

KIJKDAGKIJKDAG

17 17 
SEPTEMBERSEPTEMBER

11-14 uur11-14 uur

LaatsteLaatste  
appartementen appartementen 

beschikbaar!beschikbaar!

03 435 97 70 wolfvastgoed.be
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  Ma 19/9   Brunoise groentesoep – Merguezworstje met portosaus, warme groentjes en gratin

  Di 20/9   Pompoen-paprikasoep – Vol au vent van vis met geplette aardappel, worteltjes en erwtjes

  Wo 21/9   Minestronesoep met balletjes – Stoofvlees met bruin bier, snijboontjes en aardappelwedges

  Do 22/9   Parmentiersoep met zure room – Gehaktballen met selder in tomatensaus en aardappeltjes

  Vr 23/9   Kervelroomsoep met balletjes – Oostends vispannetje, andijvie en aardappelpuree

  Za 24/9   Groene groentesoep - Kalfsmarengo met worteltjes, champignons, gebakken aardappel

  Zo 25/9   Dagmenu

  Ma 26/9   Tomatenroomsoep – kipfilet met mosterdsaus, appelmoes en een pompoengratin

  Di 27/9   Groentenbouillon - Tongrolletjes met puree van zeekraal, boontjes en een kreeftensausje

€ 11,00

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

D
B

70
19

14
B

1

701914B1 - D08 Ed : 250/STM CMYK 05-02-21 10u23 PRO VTW:WERNER BUYLE

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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F I K  B L O G T

Leren te leven

“De Natuur leert me te leven, 

maar vraag me niet hoe Zij dat doet ...”

Fik Verbiest

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

De zomer loopt stilaan teneinde en een nieuw school- of aca-
demiejaar dient zich aan. Schoolonderwijs en andere oplei-
dingen stellen ons in staat om te werken aan onze persoonlijke 
ontwikkeling. Hoewel onze overheid in haar onderwijsdoelen 
aangeeft dat maatschappelijke participatie en persoonlijke 
ontplooiing belangrijk zijn, blijft het behalen van goede resul-
taten prioritair. Maar hoe leren we te leven? 

Gelukkige mensen presteren beter 

In het secundair onderwijs bengelde ik ieder jaar 
opnieuw onderaan in het klassement van de ‘ere-
lijsten’, meestal onder de rubriek ‘eervolle vermel-
ding’. Wie geen 50% behaalde, bestond niet ... of 
werd toch niet vermeld.  

Tijdens een mondeling examen in mijn eerste 
jaar unief voelde professor Stijn Verrept aan dat 
ik slecht in mijn vel zat. In plaats van het examen 
af te nemen, maakte hij me duidelijk dat ik to-
taal niet op mijn plek zat. ‘Studeer voor iets wat 
je interesseert en wat je gelukkig maakt’, was zijn wijze raad. 
De volgende jaren fietste ik moeiteloos en met onderscheiding 
door mijn opleiding tot maatschappelijk werker. 

Het leven leert je te leven

Wie oplet in de klas, behaalt betere resultaten en dat geldt ook 
voor de school van het leven. Bewust omgaan met ervaringen, 
inspireert je om een harmonische relatie te onderhouden met 
al wat leeft, inclusief met jezelf. Vroeger erkenden we religie, 
filosofie en politiek als autoriteiten om menselijk gedrag aan 
te sturen. Vandaag doen economische groei, wetenschap en 
sociale druk dit. 

Uit gezondheidsstatistieken blijkt dat we toe zijn aan een to-
taal ander model.  

Een harmonische relatie opbouwen met al wat leeft, is de bes-
te manier om te ‘leren leven’. Al wat leeft, dankt zijn bestaan 
aan Moeder Aarde. Op een verantwoorde manier omspringen 
met haar natuurlijke rijkdommen is respectvol en noodzake-
lijk. Toch schaadt het voortdurende najagen van economische 

groei vanzelfsprekende basisrechten als gezon-
de lucht, helder water en vruchtbare aarde.   

Zorgen voor jezelf en anderen

Naast de zorg voor onze leefomgeving is ook 
het zorgen voor elkaar essentieel voor een 
gelukkig leven. Sociale zekerheid is de zeker-
heid dat je tot een gemeenschap van mensen 
behoort die zorg draagt voor elkaar. Hoewel 
politiek hierin een rol kan spelen, kunnen ook 
wij kiezen om voor elkaar te zorgen. 

Jezelf ontwikkelen tot een capabel, empathisch en sociaal 
vaardig mens is een vrije keuze die iedereen kan maken. De 
bijdrage die je levert aan de samenleving door zo te leren le-
ven, brengt goede vruchten voort. Ieder mens is tenslotte een 
medium ... en kiest welke energie door hem of haar naar de 
wereld stroomt.   
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03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

veranneman-folder-478x160-ok.indd   1 07/03/12   15:55
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be
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WAAROM ZOU IK 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Slechthorendheid is in eerste instantie een sociaal 
probleem. Feestjes en vergaderingen worden
vermeden, er ontstaan misverstanden door het
verkeerd verstaan van de gesprekspartners, deurbel
en telefoongerinkel worden niet gehoord, ….
Dit alles zorgt voor een sociaal isolement. Het dragen 
van hoortoestellen kan het leven terug verrijken. 

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een
beter spraakverstaan tot gevolg heeft. 
Door aan beide oren een hoortoestel te dragen,
gaan we het deprivatie-effect tegen. Dit wil zeggen 
dat het gehoor sneller achteruit gaat wanneer het
niet gestimuleerd wordt.
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15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

Grote Steenweg 680
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

Actie geldig tot 31/12/2018
Niet cumuleerbaar met andere acties.
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Een nieuwe kast of meubel maakt elke ruimte 
mooier. De samenwerking met meubelmakerij 
Interieur Van Gool maakt de cirkel voor de 
perfecte slaapkamer helemaal rond. Sinds 2011 
is Interieur Van Gool een vaste waarde in onze 
toonzaal. Wij bieden daarmee een oplossing 
voor elk onderdeel van de slaapkamer. 

Al vijf generaties lang maakt Interieur Van 
Gool de betere kasten voor iedere ruimte: van 
woning, kantoor tot winkel. In het atelier wordt 
met precisie gewerkt aan het ontwerp van een 
maatkast. De klant kan steeds vertrouwen op 
deskundig advies. Wij geven vier redenen om 
te kiezen voor maatwerk meubelen:

Geen verloren ruimte

In elk hoekje past een … maatkast! Kasten op 
maat voorkomen dat je beschikbare ruimte in 
een kamer onbenut laat. Altijd al gedroomd 
van een dressing? Met fi jn en klein maatwerk 
is alles mogelijk. 

Maatwerk
naar jouw wens Jan, zaakvoerder Bedtime: “Met een kast op 

maat creëer je meer ruimte en rust in jouw 
slaapkamer. Jouw voorstel van stijl, afwerking 
en indeling kunnen wij maken!”

De do’s & don’ts van Jan
Als je het interieur van een slaapkamer wil 
veranderen ...
Do: ... Laat je kasten op maat maken van jouw 
ruimte, gebruik en stijl.
Don’t: ... Bespaar je niet op de kwaliteit van 
kasten. Geniet levenslang van je meubels. Ze 
zorgen elke dag voor extra gemak en plezier. 

Meubel, kast tot dressing op maat

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Voor elk budget

Veel mensen denken dat kasten op maat 
erg duur zijn. Toch is dat niet zo, want de 
mogelijkheden zijn oneindig. De totaalprijs 
is vooral afhankelijk van de afmetingen, 
materialen, indeling en afwerking van 
een ontwerp. Vergeet daarbij niet dat alle 
oplossingen voor een leven lang zijn. 

100% origineel

Als je kiest voor maatwerk, kom je origineel 
uit de hoek met je interieur. Je hebt namelijk 
volledig zelf in handen hoe de afwerking eruit 
gaat zien. Het meubelstuk past helemaal bij 
jezelf en je interieur. 

Totaalpakket van A tot Z

Kwaliteit begint met de opmaak van het juiste 
ontwerp en hiervoor de beste materialen 
selecteren. Daarbij krijg je steeds persoonlijk 
advies. Ook de afwerking en plaatsing van de 
kasten gebeurt met zorg en oog voor detail. 
Met een beetje creativiteit van de makers kan 
iedereen zich een kast op maat aanscha� en!Sleep&Dream Meilleur

Interieur Van Gool maakt meubelen, kasten en 
dressings op maat. Wist je dat de zaakvoerder 
van Interieur Van Gool, Flip, de broer is van Jan? 
Een groot deel van hun aanbod kan je daarom 
bewonderen in onze Bedtime winkels. De kasten 
die je vindt bij Bedtime worden gratis geleverd en 
gemonteerd. Zelfs op zondagnamiddag kan je de 
toonzaal in onze winkels bezoeken.

Bedtime is een slaapspeciaalzaak met winkels in 
Edegem en Essen. De hoogstaande kwaliteit van 
onze producten en de deskundige hulp van onze 
slaapadviseurs is onze prioriteit. Geniet van je 
nacht. 

Wat zegt de slaapadviseur?

Edegem - Mechelsesteenweg 144 | www.bedtime.be

Essen - Spijker 57

Ma - do + za: 10u - 18u | Vrij gesloten | Zo: 13u - 17u

Merk in de kijker: Interieur Van Gool

“Geef je huis een 
persoonlijke touch”
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nacht. 

Wat zegt de slaapadviseur?

Edegem - Mechelsesteenweg 144 | www.bedtime.be

Essen - Spijker 57

Ma - do + za: 10u - 18u | Vrij gesloten | Zo: 13u - 17u

Merk in de kijker: Interieur Van Gool

“Geef je huis een 
persoonlijke touch”
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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

• Wanneer je wagen plots versnelt van 80 naar 100 per uur,  
werd mogelijk je caravan gestolen. 
Peter Darbo

• Eén van de sleutels tot het geluk is een slecht geheugen. 
Rita Mae Brown

• Toen ik tien was, zei mijn vader dat ik niet mocht praten met 
vreemden. Sindsdien hebben we geen woord meer gewisseld.

 Steven Wright

• Vraag niet om een gemakkelijker leven; vraag om een sterkere 
persoon te zijn.

 Kobi Yamada

• Er bestaan geen onwettige kinderen, alleen maar onwettige ouders.
 Leon Yankwich

• Mijn favoriete drank is een cocktail van wortelsap en whisky. Ik 
ben altijd dronken, maar ik kan mijlenver zién.

 Roy Brown

• Liefde doet meer vuren branden dan haat kan uitdoven.
 Ella Wheeler Wilcox

• De perfecte computer is net op de markt. Wanneer die een fout 
maakt, beschuldigt hij daar een andere computer van.

 S. J. Wilcox

• Verontschuldigingen zijn de spijkers die gebruikt worden om het 
huis van mislukking te bouwen.

 Don Wilder

• Ik lachte, ik weende. Het was óf een goeie film, óf ik heb een bi-
polaire stoornis.

 Paul Wiley

• In het leven bestaat er niet zoiets als een onbelangrijke dag.
 Alexander Woollcott

• De vroege worm wordt opgegeten.
 Dwight York

• Hard werken is gewoon de vluchtheuvel van mensen die niets 
beters te doen hebben.

 Oscar Wilde

• Veel kleine dingen werden groot gemaakt dankzij de juiste vorm 
van reclame.

 Mark Twain
De oplossing vind je op mensen 

www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 aantrekkelijkheid 5 sluitband 10 uitblinker 
11 voorzetsel 12 stiekem 15 poolbewoner 17 vrouwelijk 
dier 18 langzaam 19 bestemming 20 pausennaam 
21 seconde 23 terugreis 25 ski-onderdeel 27 boerenbezit 
28 spits 29 rangtelwoord 32 mannetjeshert 34 vistuig 
35 nageslacht 36 over 38 afvoerpijp 39 plakmiddel 
41 smakelijk 43 tovenaar 45 dwanghandeling 46 troef 
negen 47 deel van Nederland 48 druk v.e. boek. 

Verticaal: 1 contant 2 pl. in Duitsland 3 soort hert 
4 omgeving 6 taaloefening 7 eikenschors 8 jeugdig 
9 boomscheut 13 beeldbuis 14 knevel 15 delfstof 
16 alleenrecht 20 een beetje scheel 22 naderhand 
24 afslagplaats bij golf 26 boogbal 30 terstond 
31 Arabische vorst 32 zuivelproduct 33 door water 
omgeven land 36 drijvende houten constructie 37 deel v.e. 
toneelstuk 39 Schotse rok 40 deel v.e. trap 42 deel v.h. 
gezicht 44 scheepstouw. 
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1 9 6 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

Horizontaal: 1 aantrekkelijkheid 5 sluitband 10 uitblinker 
11 voorzetsel 12 stiekem 15 poolbewoner 17 vrouwelijk 
dier 18 langzaam 19 bestemming 20 pausennaam 
21 seconde 23 terugreis 25 ski-onderdeel 27 boerenbezit 
28 spits 29 rangtelwoord 32 mannetjeshert 34 vistuig 
35 nageslacht 36 over 38 afvoerpijp 39 plakmiddel 
41 smakelijk 43 tovenaar 45 dwanghandeling 46 troef 
negen 47 deel van Nederland 48 druk v.e. boek. 

Verticaal: 1 contant 2 pl. in Duitsland 3 soort hert 
4 omgeving 6 taaloefening 7 eikenschors 8 jeugdig 
9 boomscheut 13 beeldbuis 14 knevel 15 delfstof 
16 alleenrecht 20 een beetje scheel 22 naderhand 
24 afslagplaats bij golf 26 boogbal 30 terstond 
31 Arabische vorst 32 zuivelproduct 33 door water 
omgeven land 36 drijvende houten constructie 37 deel v.e. 
toneelstuk 39 Schotse rok 40 deel v.e. trap 42 deel v.h. 
gezicht 44 scheepstouw. 

48 16 6 29 18 33

9 6 4 3
6 5 2

7 1 9
3 5 2

2 3 9 1
1 2 3
3 8 7

8 3 9
1 9 6 8

Horizontaal 
1 aantrekkelijkheid 5 sluitband 10 uitblinker

11 voorzetsel 12 stiekem 15 poolbewoner  
17 vrouwelijk dier 18 langzaam 19 bestemming  

20 pausennaam 21 seconde 23 terugreis 25 ski-onderdeel  
27 boerenbezit 28 spits 29 rangtelwoord 32 mannetjeshert 

34 vistuig 35 nageslacht 36 over 38 afvoerpijp  
39 plakmiddel 41 smakelijk 43 tovenaar 45 dwanghandeling 

46 troef negen 47 deel van Nederland 48 druk v.e. boek

Verticaal
1 contant 2 pl. in Duitsland 3 soort hert

4 omgeving 6 taaloefening 7 eikenschors 8 jeugdig
9 boomscheut 13 beeldbuis 14 knevel 15 delfstof
16 alleenrecht 20 een beetje scheel 22 naderhand

24 afslagplaats bij golf 26 boogbal 30 terstond
31 Arabische vorst 32 zuivelproduct  

33 door water omgeven land 36 drijvende houten construc-
tie 37 deel v.e.toneelstuk 39 Schotse rok 40 deel v.e. trap  

42 deel v.h.gezicht 44 scheepstouw
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IMMO COPPIETERS - Landstraat 71, 2560 Kessel - G 0478 88 60 55
E marc@immocopieters.be - www.immocopieters.be 

(BIV erkend vastgoedmakelaar nr. 501769)

TE KOOP - BERCHEM
Ringlaan 7 - Verhuurd appt. (3L). + grote 
autostnplts. 3 slpk., nwe badk., nwe CV en 
nwe ramen achteraan. Bij winkels, 
scholen en openbaar vervoer.

265.000 EUR (excl. P) 

TE HUUR - EDEGEM
Grote Dries 4 - Appt. 2e vd. + fi etsenberging
+ kelder. Liv., inger. kk., terras op Zuid,3 slpk, 
inger. badk. Gemene kosten 95 EUR/m. Bij 
winkels, scholen en openb. vervoer.

795 EUR/m

TE KOOP - EKEREN
Adres op aanvraag - Charmante EGW 
op ± 400m2. Nabij natuurgebied De Oude 
Landen (Veltwijckpark). Rme liv + veranda, 
3 tot 4 slpk, kldr, tuin, parking (2W).

335.000 EUR

TE HUUR - LIER
Mallekotstraat 83 - Kantoren 1e vd. rechts.
Opp. ± 150m2. Opdeelbaar. Voorzien van
gemeensch. kitchinette en WC D/H. Basishuur:
950 EUR/m. Voldoende P + vlot bereikbaar.

500 EUR/m (startersaanbod 1ste jr)

TE KOOP - MORTSEL
Priester Poppestraat 7 - EGW van arch. 
Steenhoudt & Robaye. Opp. ± 170m2 bij 
Park Savelkoul. Bur. + P op glkvl.
Verd.: 2 tot 3 slpk. Beschikb.: 2023.

399.000 EUR

TE HUUR - MORTSEL
Mechelsestnwg 29 - Ruim luxe appt. 1 vd. +
li� . Opp. ± 157m2. Gr terras voor en achter +
zicht op groen. 2 gr slpk., inger.kk. + bijkk., kldr, 
gar.box mglk. Evt. gemeubeld. Bij openb.v.

950 EUR/m (ongemeub.)(excl. lasten)

TE KOOP - KESSEL
Stationsstnwg 140 - Bouwgrond voor O.B. 
op ± 873m2. Palend aan agrarisch gebied. Br. 
perceel ± 16m. Bouwdiepte 17m. Gn bouw-
verpl. Bij openb. verv./winkels/station.

265.000 EUR

TE KOOP - LIER (grens KESSEL)
Adres op aanvraag - Architecturale 
villa op ±2.400m2 + gr. afz. praktijkruimte 
en zwembad, 4 slpk. + bureel. Afz. praktijk: 
polyvalente zaal en 2 bureelruimtes.

HOGERE PRIJSKLASSE

en zwembad, 4 slpk. + bureel. Afz. praktijk: inger. badk. Gemene kosten 95 EUR/m. Bij 
winkels, scholen en openb. vervoer.

perceel ± 16m. Bouwdiepte 17m. Gn bouw-

Landen (Veltwijckpark). Rme liv + veranda, 

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

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

WIJ VERKOPEN EN VERHUREN UW EIGENDOM

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak!

TE KOOP - IN RESIDENTIELE VERKAVELING “ELSDONK”

VILLA OP ± 500M2

Eugenio Pacellilaan 32. Bestaande uit:
Gelijkvloers: inkom, vestiaire en afz. WC, living met OH + 
parket, ingerichte keuken, garage (1W).
Verdieping:  4 (3+1) slaapkamers en ingerichte badkamer. 
Kelder en verluchte ruimte. Aangelegde tuin op zuid. 
Ideale locatie nabij winkels, school en E19 (Antwerpen-Brussel).

595.000 EUR 

IMMO COPPIETERS
VASTGOED ZONDER ZORGEN!

OPBRENGST
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Energiezuinigheid  
belangrijker door  
stijging gasprijzen

Al maanden stijgt de Europese gas-
prijs naar onbekende hoogte, door 
de verlaagde toevoer van gas uit 
Rusland. In augustus lag de gemid-
delde dagprijs zelfs 12 keer hoger 
dan een jaar geleden. Even was er 
een kleine daling nadat Europa haar 
energievoorraden weer aanvulde. 
Maar nu de gaspijpleiding Nord 
Stream 1 uit Rusland langer dicht 
blijft dan verwacht, stijgt de prijs 
opnieuw met bijna dertig procent.

Europa probeert de energiecrisis te bezweren door afspraken te 
maken over een Europees plafond op de gasprijs. Dat zou de fac-
tuur op jaarbasis flink kunnen verlichten. Op termijn zou de hele 
energiemarkt hervormd moeten worden, onder andere door de 
elektriciteitsprijs los te koppelen van de gasprijs, want in het huidige 
systeem zorgt de hoge kostprijs van gas ook voor een stijging van 
de elektriciteitsprijs.

Eén van de belangrijkste maatregelen blijft echter het inzetten op 
energiezuinigheid. Door beter te isoleren en gebruik te maken van 
bijvoorbeeld een warmtepomp en zonnepanelen, daalt het verbruik 
en dus ook de energiekost.

Vanaf 1 januari 2023 start de renovatieverplichting: alle woningen 
en appartementen die vanaf dan worden aangekocht met label E 
of F, moeten binnen de 5 jaar gerenoveerd worden naar label D 
of beter.

Uiteraard merken we ook bij habicom het effect van deze ont-
wikkelingen. Isolatie, een warmtepomp en zonnepanelen zijn 
troeven die alsmaar belangrijker worden op het woonwensenlijstje. 
Kopers kijken niet alleen naar de buitenkant van een pand, maar 
hechten steeds meer belang aan de energiezuinigheid en een lage 
EPC-score.

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

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

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

Naranjo Decamps  
habicom
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Trio voor oude muziek 
ARGIMINA
Het ensemble ‘Argimina’ geeft op dinsdag 11 oktober de af-
trap van de 42ste cyclus van Cultuurproject Dieseghem. 

Dit trio voor oude muziek, met Nel Vanhee (zang), Nadia Bie-
rinckx (fluiten) en Tom Van Eygen (luit), reist als troubadour 
naar de grote hoven van Europa in de 16de eeuw. Ze brengen 
sfeervolle liederen en nemen ons mee naar Spanje voor een ver-
heerlijking van koningin Isabella, en om het carnaval te vieren. 
We reizen door naar Frankrijk met ‘Mille regretz’ (duizendmaal 
spijt) en het eindeloos geplagieerde ‘une jeune filette’. Op onze 
doortocht door Engeland ontbreken componisten als John 
Dowland en Anthony Holborne uiteraard niet. De verleidster 
‘La Traditora’ ontmoeten we in Italië. We reizen via prachtige 
Italiaanse liefdesliederen terug naar Vlaanderen waar we met 
‘Als ik u vinde’ troost vinden voor het grote liefdesverdriet. De 
reis sluiten we af met een studentenliedboek.

Praktisch 

Dinsdag 11 oktober 2022 om 20.15 uur trio Argimina in de  
St.-Lodewijkkerk (Osylei 74 Mortsel) 

Tickets: 13 euro via neuriske@telenet.be, tel: 03 295 02 04 of 
bij de kassa vóór het concert

Giro BE59 0689 0002 4126

 
De kaarten zijn niet genummerd  
wie vroeg komt, kiest uit de beste plaatsen.
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Vakmensen tot uw dienst

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

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

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

UW DAK MEER DAN 50 JAAR IN TOPCONDITIE!

14

Steeds gratis prijsofferte!
www.VLIEGENRAAM.com

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

Verdeler Mechelen / Vlaams Brabant: 0492 276 676

14

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

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

Fix-it-service  LOODGIETERIJ JAN CORNELIS

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

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

vakmensen tot uw dienst

GLASWERKEN CALLENS bvba
Pluyseghemstraat 51, 2550 Kontich

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

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

• SCHILDERWERKEN • BEHANG
• VLOERBEKLEDING

Gratis prijsofferte ov. Vakwerk. Alleen werkend patroon. 

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

Taxi bestellen?
Eric Bellen!

0473/48.70.65

Stroobants en Zonen bvba
Installatie en herstelling van:

sanitair en Centrale Verwarming
Regenwaterrecuperatie - Zonnepanelen voor warm water

ook kleine werken

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

Waterfordstraat 13 - 2600 Berchem

Gevraagd:
leerjongen/meisje

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

SIGRID VAN GELDER
ADVOCAAT

ERKEND FAMILIAAL BEMIDDELAAR
 

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

 
Meer dan 30 jaar ervaring

 
Lobbesplein 13 te Mortsel - 03 449 09 11

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

HOOFDZETEL
     Liersesteenweg 120    2640 Mortsel

AULA
     Kerkstraat 98    2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
 Heuvelstraat 59    2530 Boechout
 Kerkplaats 5    2160 Wommelgem

 

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

Monkelen

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

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

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

Els Beyens

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

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

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

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

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

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

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

  

Tien vragen om je voor te bereiden op het gesprek 
met de begrafenisondernemer

1) Wat is voor jou en de directe familie belangrijk en wat verwacht je 
van de begrafenisondernemer?

2) Wat gebeurt er bij voorkeur met het lichaam van de overledene:
 - Hoe en door wie wil je dat het lichaam voor het laatst vezorgd   

  wordt?
 - Wil je er graag bij zijn? Heb je een voorkeur van kleding?
 - Heb je graag dat het lichaam opgebaard wordt? Zo ja, waar?
 - Op de plaats van overlijden, in het funerarium of thuis?
 - Kies je voor crematie of begraving? Heeft de overledene daarin 
   een keuze gemaakt en laten registreren?
 - Bij crematie: wat gebeurt er met de as? Verstrooien of begraven 
  op de begraafplaats of liever thuis bewaren of verstrooien?
3) Voorzie je nog een laatste groet? Voor wie en wanneer? Sluit je die af 

met een passend ritueel en het gezamenlijk sluiten van de kist?
4) Wil je nog iets meegeven in de kist of bij de crematie?

5) Is er een overlijdensbericht nodig: een standaardbrief of een 
eigen ontwerp? Hoe wil je het bericht verspreiden: met de 
post, in de krant, per mail, sociale media, op de website van de 
begrafenisondernemer?

6) Is er behoefte aan een uitvaartplechtigheid – intiem of met de 
ruimere gemeenschap? Waar, wanneer, in welke stijl en met wie als 
voorganger?

7) Wil je een symbolisch aandenken, kies je voor het gangbare 
gedachtenisprentje of geen van beide?

8) Zijn er bloemen nodig: echte of kunstbloemen?
9) Wens je bij de uitvaartplechtigheid vooraf of nadien gecondoleerd te 

worden?
10) Wens je als afsluiting nog even samen te zijn met familie en vrienden 

bij een maaltijd of een glaasje?

(Uit “Ruimte tussen dood en uitvaart” van Tjeu Leenders)

PER_09_2022_Goossens en Celis.indd   1PER_09_2022_Goossens en Celis.indd   1 1/09/22   17:051/09/22   17:05
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CLASSICS PARTY
zaterdag 15 oktober 2022 - 20.30 uur

@weloveclassicsparty
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zaal ‘t Parkske • Edegemsestraat 26 • 2640 Mortsel

GOLDEN EDITION • www.weloveclassicsparty.be/tickets

grunge • new wave • rock • pop • reggae • dance • disco • funk

• A little party never killed nobody •

cashless party • voorverkoop 7 euro • toegang 10 euro



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%

TOONZAALTOONZAAL
EINDE REEKS EINDE REEKS 
MODELLENMODELLEN

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

J A A R L I J K S  V E R L O F  V A N  1 3 / 0 9  T . E . M .  2 4 / 0 9

-25%-25%
TOT

-50%-50%

NIEUWBOUW EN RENOVATIE
VERTROUW OP BOEYNAEMS SINDS 1946

NAJAARSACTIE TOT 13 NOV 2021

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN | SIER- EN SLAGLUIKEN

ZONWERING | SECTIONALE POORTEN

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN

BIJ AANKOOP VAN EEN 
SECTIONALE POORT

GRATIS MOTOR

KORTING TOT 
13 NOV 2021 OP 

VOORZETROLLUIKEN 
EN SCREENS

NIEUWE LOCATIE

NIEUWE TOONZAAL:
Liersesteenweg 71, 2570 Duffel
Tel. 015 30 61 91 - www.boeynaems.be
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r e i s  r o n d  d e  w e r e l d

De groene parel Costa Rica
Gek op natuur? Dan kun je in Costa Rica optimaal genieten! Ontdek de kleurrijkste dieren, groene jungles, imposante vulkanen en 
watervallen tijdens een vakantie in Costa Rica. Dit compacte land is ook nog eens gezegend met twee lange kustlijnen waar je heerlijk 
kunt wandelen, surfen of walvissen en schildpadden spotten. De regenwouden van Costa Rica zijn de natuurlijke habitat van heel wat 
exotische vogelsoorten, zoals de quetzal in nevelwouden en de paradijsvogel, maar ook van luiaards, miereneters, bijzondere aapsoorten 

en zelfs tapirs en jaguars. Voor de kust leven walvissen, dolfijnen en zeeschildpadden en je kunt er fantastisch snorkelen.

De naam Costa Rica oftewel ‘Rijke Kust’ gaat 
terug tot de ontdekking van het land door 
Columbus. Hij trof er indianen aan, getooid 
met prachtige juwelen en edelsmeedwerk, 
en vermoedde hierdoor dat het land een 
onvoorstelbare rijkdom in zich droeg. Maar 
Columbus vergiste zich. De ware schat van 
het tropische en paradijselijke Costa Rica is 
haar natuurlijke rijkdom, de vredige oase vol 
natuurpracht, met een grote variëteit aan fauna 
en flora. Je vindt er regenwouden, mangroven 
en tropische stranden.

Costa Rica is een tropisch paradijs voor 
avonturiers, surfers, wildwateravonturiers 
en liefhebbers van ecotoerisme. In dit Cen-
traal-Amerikaanse land met zijn feeërieke 
regenwouden kan je raften op de ontembare 
Rio Pacuarestroom, het spetterende vuurspui-
ten bewonderen bij de actieve Arenal-vulkaan, 
zeeschildpadden zien eieren leggen in het 
Nationale Park Tortuguero (juli-oktober), 
zwemmen en surfen in het azuurblauwe water 
en natuurlijk ook heerlijk relaxen op de parel-

witte stranden van de westkust. Dit alles ver 
weg van het drukke leven.

San José is de levendige hoofdstad, gelegen 
in een vallei te midden van koffieplantages 
en omringd door bergen en vulkanen. Je kunt 
er door sfeervolle koloniale buurten struinen, 
kunstgalerieën bezoeken en in een van de vele 
cafés van lokale koffie genieten.

Costa Rica staat bekend om zijn vele nati-
onale parken, waarvan een deel beschermd 
natuurgebied is. Een stukje ongerepte natuur 
is het prachtige Corcovado National Park in 
het zuiden van Costa Rica, één van de on-
gereptste junglegebieden. Hier leven apen, 
talloze vogelsoorten, luiaards, neusberen, tapirs 
en zelfs poema’s. Tijdens een boot- of kajak-
tocht heb je kans om dolfijnen en walvissen 
te zien. Voor de vogelspotter, gewapend met 
een verrekijker, is Puerto Viejo de Sarapiquí 
een waar paradijs! Tortuguero National Park 
ligt aan de oostkust, waar je per boot door de 
prachtige jungle vaart op zoek naar schildpad-

den. In het Arenal National Park vind je de 
gelijknamige vulkaan en het meer. Avontuur-
lijk aangelegd? Vlieg door de lucht en maak 
een canopytour voor een waanzinnig uitzicht 
en een bijzondere ervaring. Het mysterieuze 
nevelwoud van Monteverde, zoals de naam het 
zegt vaak gehuld in nevel, trekt ontzettend veel 
dieren aan: kleurrijke vlinders, gifgroene kik-
kers, verschillende soorten slangen en één van 
de  bijzonderste vogels ter wereld, de quetzal! 
Manuel Antonio National Park beschikt over 
een bijzondere combinatie natuur: tropisch 
regenwoud, wit zandstrand en koraalrif voor 
de kust.
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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

Daarbij is de vredelievendheid en de vriendelijkheid van de Ticos en de Ticas, 
zoals de inwoners zichzelf noemen, een begrip. Het land is het stabielste van de 
regio en heeft zelfs geen leger. In Costa Rica is alles ‘Pura vida’ zoals men het er 
dagelijks meerdere keren zegt en gelijk hebben ze! Pura vida betekent letterlijk 
‘puur leven’. Zo wordt de vraag ‘hoe is het?’ beantwoord met ‘Pura vida’. Maar 
het is meer dan een uitdrukking alleen, het staat voor een levensstijl waarbij 
genieten van het leven en een positieve instelling centraal staan.

#winkelhier #treiskoffertje #ReisGerust

• Caroline Cooreman - treiskoffertje.be

BOEKENTIP!
Op donderdag 15 september 
om 20.00 u vertelt Kristien 
Hemmerechts in de Boekuil over 
haar laatste roman ‘Hubertina’.
Gratis toegang.

U bent van harte welkom na een 
seintje op info@boekuil.be

Lezers van het Periodiekske 
krijgen 10% korting!

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel
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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 u. en 20.15 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: 20 september 2022!

TOTAL BODY WORKOUT 
WE EINDIGEN TELKENS MET OEFENINGEN VOOR ONTGIFTEN EN MENTALE RUST
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ASBL Lint    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79      ASBL Geel    Winkelom 77/4 - 2440 Geel    014 73 38 22

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

Scan de QR-code en ontdek ons ruim aanbod terrasoverkappingen 

of breng een bezoekje aan één van onze showrooms! 

NIEUW  IN 
ONS AANBOD!

Gloednieuw in ons aanbod: Skylux terrasoverkappingen! De Climalux, de Climalux Horizon en de 

Climacrown zijn kwalitatieve en budgetvriendelijke terrasoverkappingen die we op maat kunnen 

leveren. Dankzij het minimalistische design wordt jouw uitzicht naar de tuin niet verstoord. Wil je net 

dat tikkeltje extra? Glazen schuifwanden, ledverlichting, zonwerende screens of windschermen;  

het kan allemaal!

CLIMALUX

Budgetvriendelijke pergola Voor een brede tuininkijk Met subtiele waterafvoering

CLIMALUX HORIZON CLIMACROWN

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ASBL_Advertentie_Periodiekske_September_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_September_2022_200x264_DEF.indd   1 11/08/2022   15:1511/08/2022   15:15
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Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Surf naar www.healthmate.be voor 
getuigenissen, heilzame toepassingen 
en wetenschappelijke studies.

(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood sauna wil gebruiken om medische redenen.

Geniet 100% 
van het leven
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

World Leader in the Infrared Sauna

Health Mate® shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
www.healthmateshoplier.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14 u-17 u 30.  
Zaterdag van 10-13 u.  Of op afspraak.
Gesloten op zondag, maandag, dinsdag en feestdagen. 
Vraag je Health Mate brochure telefonisch of per mail aan.

Health Mate® shop Edegem
Oude Godstraat 103  |  2650 EDEGEM
tel.: 0477 51 17 53  |  info@healthmateshop-edegem.be
www.healthmateshop-edegem.be
Open:
Ma-Do: 13:00 - 17:30    Vrij: 13:00 - 17:00   
Za: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00    Zo: Gesloten
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 17:30

spier- en  gewrichtspijnen
reuma, artrose en  fibromyalgie

Overtuig uzelf, 

kom gratis een 

Health Mate®

infraroodcabine 

testen.

Last van spier- of gewrichtspijnen ?
68% VAN DE BEVOLKING HEEFT 
SPIER- EN GEWRICHTSPIJN
Man of vrouw, jong of oud, dik of dun, sportief of niet.  Iedereen 
kan last krijgen van spier- en gewrichtspijn. De oorzaken kunnen 
zowel acuut van aard zijn (een verkeerde beweging, bruusk heff en, 
intensieve sportprestaties, stress) als chronisch (denk hierbij aan 
hernia, jicht, slijtage, artrose, artritis en fi bromyalgie). Stuk voor stuk 
vervelende pijnen die uw agenda danig in de war kunnen gooien. 
Vaak grijpen we dan naar een pijnstiller,  fysiotherapie, massage of 
chiropractie. Maar wist u dat een sessie infraroodstraling een 
evenzo eff eciënte en beduidend minder pijnlijke therapie is?

ONSCHADELIJKE INFRAROODSTRALING
“Rust roest”, zo luidt het spreekwoord. Ook in geval van pijn blijft 
het belangrijk om gewrichten in beweging te houden zonder ze 
te overbelasten. Bewegen zorgt ervoor dat de  spieren die het 
gewricht ondersteunen in goede conditie  blijven. Maar wanneer 
spieren en gewrichten pijn doen, is bewegen vaak moeilijk. 
Daarom zocht de Japanse dokter Ishikawa reeds in 1967 naar een 
therapie om spieren op een passieve en pijnloze manier soepeler 
te maken. Hij  ontdekte toen dat ons lichaam een sessie van een 
½ uur infrarood ervaart als een ½ uur joggen. In een infrarood-
cabine warmen onze spieren geleidelijk op, klopt ons hart sneller 
en stuwt het bloed sneller rond. Hierdoor gaan we zweten en 
kan de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de huid worden 
verhoogd. Gifstoff en worden zo van de lymfe naar de zweet-
klieren  getrans porteerd en verlaten het lichaam. Een  natuurlijk 
 genezings proces dus. De warmte van infrarood heeft bovendien 
een pijnstillend eff ect.  Hierdoor  worden blokkades in spier-
weefsel, in no-time en zonder lichaams belasting, opgelost. 
Zo geraakt u uit de vicieuze cirkel van pijn waarbij u net door 
gebrek aan beweging nog meer spier- en gewrichtspijn krijgt.

DETOXEN ZONDER STRESS
Health Mate® heeft unieke gepatenteerde infrarood  Tecoloy® M 
elementen die dankzij hun golfl engte in alle veiligheid nog dieper 
in de huid inwerken. Ideaal om snel te ontstressen. Spanning in 
de geest leidt tot spanningen in het lichaam.  Spanningen in het 

lichaam veroorzaken pijn, 
maken ons moe en veroor-
zaken daardoor bijkomende 
 spanningen in de geest. 
Een spiraal die ronduit 
funest is voor ons geestelijk 
en lichamelijk welzijn. 
Een Health Mate® infrarood-

sessie pakt die spanning in het lichaam aan, waardoor u duur-
zamer de stressspiraal doorbreekt.  Bovendien is de omgevings-
warmte in een Health Mate®  infraroodcabine lager dan in een 
traditionele Finse saune. Dat maakt onze infrarood sauna’s 
draaglijker voor mensen die geen hoge temperaturen verdagen. 

TAL VAN GENEZENDE EFFECTEN
Heeft u last van reuma of artrose? Heeft u uw spieren  overbelast 
door intensief sporten of langdurig bureauwerk? Laat de pijn uw 
leven niet beheersen. Een eigen infrarood cabine biedt u het 
levenscomfort om uw pijn instant te verlichten door de heilzame 
infraroodwarmte tot diep in uw spieren en gewrichten te laten 

doordringen. Heeft u last van psoriasis, eczeem of huiduitslag? 
Dan kunnen enkele sessies in uw infraroodcabine u wellicht 
helpen. Een intensievere huiddoorbloeding versnelt de 
 aanmaak van nieuwe huidcellen en het genezingsproces. 
Lijdt u aan chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of 
 fi bromyalgie? Infraroodtherapie bestrijdt niet alleen spier- en 
gewrichtspijn, maar biedt ook passieve conditietraining. 
Al na  enkele sessies zult u merken dat uw uithoudings-
vermogen toeneemt. Bovendien is infrarood ideaal als 
 ontgifting.  Verwijdering van afvalstoff en via de huid betekent 
een enorme ontlasting van lever en nieren waardoor u meer 
energie krijgt.

Wil u ervaren welke meerwaarde die therapeutische 
 werkingen uw lichaam bieden?
Vraag dan een GRATIS infraroodsessie in één van 
onze Health Mate® verkooppunten.

NOG NIET OVERTUIGD LEES WAT
MARC HERMANS VAN ONZE SAUNA VINDT:

“Mijn Health Mate®

infraroodsauna 
is mijn natuurlijke 
pijnstiller.” 
Marc Herremans

Marc ‘Ironman’ Herremans voorstellen, hoeft wellicht niet meer. 
Als kleine jongen al droomde Marc ervan ‘ooit’ de beste te 
worden in een bepaalde sport. Hij werd 2-voudig Belgisch 
kampioen Olympische afstand triathlon, 4de in de Ironman van 
Australië, 6de in de Ironman van Hawaï en werd in 2002 door de 
Belgische sportpers uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van 
het jaar. Door een fi etsongeval raakte hij verlamd, maar dat 
tragisch ongeval gaf hem tegelijk de ‘drive’ om door te zetten. 
Marc bleef trainen en won in 2006, ondanks zijn handicap, de 
Ironman van Hawaï in de handcycle-divisie. 

Dit is wat hij ons toen vertelde:

“Door mijn verlamming heb ik vaak last van mijn rug en heb 
ik veel spierspasmen en spierpijn. Zonder de Health Mate®

 infraroodcabine zou ik wellicht pijnstillers nodig hebben en veel 
meer kine, maar dat hoeft nu niet. Een dagelijkse Health Mate®

infraroodsessie houdt mijn spieren soepel en laat me toe mijn 
training op te drijven. Vooral in de aanloop van een wedstrijd is 
mijn Health Mate® cabine onmisbaar voor mij.

Het is mijn natuurlijke pijnstiller!”

HealthMate_Periodiekske_september2022_2pages_400x264mm.indd   2HealthMate_Periodiekske_september2022_2pages_400x264mm.indd   2 6/09/2022   13:446/09/2022   13:44
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Je natuurlijke pijnstiller*
   Verlichting van spier- en  gewrichtspijnen
   Goed bij reuma, artrose en  fibromyalgie
   Verbetert je algemene  conditie
   Verlicht astma en bronchitis
   Goed tegen rug- en  nek klachten
   Doorbloeding van elke cel in het lichaam
   Verdrijft afvalstoffen uit je  lichaam
   Goed tegen psoriasis,  eczeem en acné
   Vermindert stress en  hoofdpijn
   Vermindert cellulitis en  verbrandt  calorieën
   Verhoogt je immuniteit

THERAPEUTISCHE INFRAROODCABINES 
MET LEVENSLANGE GARANTIE.

Surf naar www.healthmate.be voor 
getuigenissen, heilzame toepassingen 
en wetenschappelijke studies.

(*)  Raadpleeg steeds je arts als je een infrarood sauna wil gebruiken om medische redenen.

Geniet 100% 
van het leven
door te detoxen en je immuunsysteem 
te boosten met jouw Health Mate®

World Leader in the Infrared Sauna

Health Mate® shop Lier
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 LIER
tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be
www.healthmateshoplier.be
Open: woensdag, donderdag en vrijdag van 14 u-17 u 30.  
Zaterdag van 10-13 u.  Of op afspraak.
Gesloten op zondag, maandag, dinsdag en feestdagen. 
Vraag je Health Mate brochure telefonisch of per mail aan.

Health Mate® shop Edegem
Oude Godstraat 103  |  2650 EDEGEM
tel.: 0477 51 17 53  |  info@healthmateshop-edegem.be
www.healthmateshop-edegem.be
Open:
Ma-Do: 13:00 - 17:30    Vrij: 13:00 - 17:00   
Za: 10:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00    Zo: Gesloten
Alle werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 08:00 en 17:30

spier- en  gewrichtspijnen
reuma, artrose en  fibromyalgie

Overtuig uzelf, 

kom gratis een 

Health Mate®

infraroodcabine 

testen.

Last van spier- of gewrichtspijnen ?
68% VAN DE BEVOLKING HEEFT 
SPIER- EN GEWRICHTSPIJN
Man of vrouw, jong of oud, dik of dun, sportief of niet.  Iedereen 
kan last krijgen van spier- en gewrichtspijn. De oorzaken kunnen 
zowel acuut van aard zijn (een verkeerde beweging, bruusk heff en, 
intensieve sportprestaties, stress) als chronisch (denk hierbij aan 
hernia, jicht, slijtage, artrose, artritis en fi bromyalgie). Stuk voor stuk 
vervelende pijnen die uw agenda danig in de war kunnen gooien. 
Vaak grijpen we dan naar een pijnstiller,  fysiotherapie, massage of 
chiropractie. Maar wist u dat een sessie infraroodstraling een 
evenzo eff eciënte en beduidend minder pijnlijke therapie is?

ONSCHADELIJKE INFRAROODSTRALING
“Rust roest”, zo luidt het spreekwoord. Ook in geval van pijn blijft 
het belangrijk om gewrichten in beweging te houden zonder ze 
te overbelasten. Bewegen zorgt ervoor dat de  spieren die het 
gewricht ondersteunen in goede conditie  blijven. Maar wanneer 
spieren en gewrichten pijn doen, is bewegen vaak moeilijk. 
Daarom zocht de Japanse dokter Ishikawa reeds in 1967 naar een 
therapie om spieren op een passieve en pijnloze manier soepeler 
te maken. Hij  ontdekte toen dat ons lichaam een sessie van een 
½ uur infrarood ervaart als een ½ uur joggen. In een infrarood-
cabine warmen onze spieren geleidelijk op, klopt ons hart sneller 
en stuwt het bloed sneller rond. Hierdoor gaan we zweten en 
kan de toevoer van zuurstofrijk bloed naar de huid worden 
verhoogd. Gifstoff en worden zo van de lymfe naar de zweet-
klieren  getrans porteerd en verlaten het lichaam. Een  natuurlijk 
 genezings proces dus. De warmte van infrarood heeft bovendien 
een pijnstillend eff ect.  Hierdoor  worden blokkades in spier-
weefsel, in no-time en zonder lichaams belasting, opgelost. 
Zo geraakt u uit de vicieuze cirkel van pijn waarbij u net door 
gebrek aan beweging nog meer spier- en gewrichtspijn krijgt.

DETOXEN ZONDER STRESS
Health Mate® heeft unieke gepatenteerde infrarood  Tecoloy® M 
elementen die dankzij hun golfl engte in alle veiligheid nog dieper 
in de huid inwerken. Ideaal om snel te ontstressen. Spanning in 
de geest leidt tot spanningen in het lichaam.  Spanningen in het 

lichaam veroorzaken pijn, 
maken ons moe en veroor-
zaken daardoor bijkomende 
 spanningen in de geest. 
Een spiraal die ronduit 
funest is voor ons geestelijk 
en lichamelijk welzijn. 
Een Health Mate® infrarood-

sessie pakt die spanning in het lichaam aan, waardoor u duur-
zamer de stressspiraal doorbreekt.  Bovendien is de omgevings-
warmte in een Health Mate®  infraroodcabine lager dan in een 
traditionele Finse saune. Dat maakt onze infrarood sauna’s 
draaglijker voor mensen die geen hoge temperaturen verdagen. 

TAL VAN GENEZENDE EFFECTEN
Heeft u last van reuma of artrose? Heeft u uw spieren  overbelast 
door intensief sporten of langdurig bureauwerk? Laat de pijn uw 
leven niet beheersen. Een eigen infrarood cabine biedt u het 
levenscomfort om uw pijn instant te verlichten door de heilzame 
infraroodwarmte tot diep in uw spieren en gewrichten te laten 

doordringen. Heeft u last van psoriasis, eczeem of huiduitslag? 
Dan kunnen enkele sessies in uw infraroodcabine u wellicht 
helpen. Een intensievere huiddoorbloeding versnelt de 
 aanmaak van nieuwe huidcellen en het genezingsproces. 
Lijdt u aan chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) of 
 fi bromyalgie? Infraroodtherapie bestrijdt niet alleen spier- en 
gewrichtspijn, maar biedt ook passieve conditietraining. 
Al na  enkele sessies zult u merken dat uw uithoudings-
vermogen toeneemt. Bovendien is infrarood ideaal als 
 ontgifting.  Verwijdering van afvalstoff en via de huid betekent 
een enorme ontlasting van lever en nieren waardoor u meer 
energie krijgt.

Wil u ervaren welke meerwaarde die therapeutische 
 werkingen uw lichaam bieden?
Vraag dan een GRATIS infraroodsessie in één van 
onze Health Mate® verkooppunten.

NOG NIET OVERTUIGD LEES WAT
MARC HERMANS VAN ONZE SAUNA VINDT:

“Mijn Health Mate®

infraroodsauna 
is mijn natuurlijke 
pijnstiller.” 
Marc Herremans

Marc ‘Ironman’ Herremans voorstellen, hoeft wellicht niet meer. 
Als kleine jongen al droomde Marc ervan ‘ooit’ de beste te 
worden in een bepaalde sport. Hij werd 2-voudig Belgisch 
kampioen Olympische afstand triathlon, 4de in de Ironman van 
Australië, 6de in de Ironman van Hawaï en werd in 2002 door de 
Belgische sportpers uitgeroepen tot sportpersoonlijkheid van 
het jaar. Door een fi etsongeval raakte hij verlamd, maar dat 
tragisch ongeval gaf hem tegelijk de ‘drive’ om door te zetten. 
Marc bleef trainen en won in 2006, ondanks zijn handicap, de 
Ironman van Hawaï in de handcycle-divisie. 

Dit is wat hij ons toen vertelde:

“Door mijn verlamming heb ik vaak last van mijn rug en heb 
ik veel spierspasmen en spierpijn. Zonder de Health Mate®

 infraroodcabine zou ik wellicht pijnstillers nodig hebben en veel 
meer kine, maar dat hoeft nu niet. Een dagelijkse Health Mate®

infraroodsessie houdt mijn spieren soepel en laat me toe mijn 
training op te drijven. Vooral in de aanloop van een wedstrijd is 
mijn Health Mate® cabine onmisbaar voor mij.

Het is mijn natuurlijke pijnstiller!”
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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 

Hilde Van Mieghem is een gevierde 
actrice en regisseur die haar sporen al 
ruimschoots heeft verdiend in thea-
ter en film. Nu kan ze haar geluk niet 
op, want haar boek ligt sinds deze 
zomer in de winkel, een debuut dat al 
vlug naam maakte: ‘De drie duifkes’.

1920 - Boerendochter Madeleine 
wordt uitgehuwelijkt en moet haar 
grote liefde laten staan voor een ge-
welddadige echtgenoot. De zevenjari-
ge Tine verliest haar moeder en moet 
voor haar familie zorgen. Juliet vlucht 
van haar verdorven, wellustige moeder 
en wordt dienstmeisje bij een Jood-
se familie. Ze wordt zwanger van het 
gezinshoofd en op straat gezet. Drie 
vrouwen met elk hun verhaal, hun pa-
den kruisen elkaar tijdens het leven.

‘De drie duifkes’ is een familiesaga die 
begint in de jaren twintig en veertig 
jaar later eindigt, de verhaallijn stoelt 
deels op het leven van de familieleden 
van de auteur, je voelt de ruwe wer-
kelijkheden van vroegere tijden door-
dringen.

Vanwaar de titel …? 1925 - Drie duif-
jes scheren over de paardenkar die Ma-
deleine tegen heug en meug naar haar 
toekomstige voert. Haar halfdronken vader houdt 
de kar tegen en spreekt een verdoemenis uit, hij 
noemt de vogels de zielen van drie stoute doch-
ters die gestraft zijn. Madeleine zal haar man 
moeten gehoorzamen om dat lot te ontlopen. 
Hier en daar slaat een dorpeling een kruisteken, 
c’est la vie.

De drie vrouwen maken pure ellende mee. De 
kracht die hen verbindt en waarmee ze miserie te 
lijf gaan is echter bewonderenswaardig, ze vormt 
mee de schoonheid van het boek, de drang naar 
geluk die zuurstof geeft. De vrouwen vechten te-
gen het onheil en de stigma’s die het tijdsgewricht 
en hun milieu hen toedichten. Ze doen dat elk op 
hun manier en toch samen, hun vriendschap is 
een rode draad in een roman over harteloosheid 

en verdriet, vallen en opstaan met geheven hoofd. 
Onwerkelijkheden worden waar, en liefde bestaat 
ook echt. Het geheel getuigt van een onderbouw-
de visie en sociaal engagement, waarvoor Hilde 
Van Mieghem overigens altijd tekent. Alles sa-
men maakt haar verhaal universeel.

Je ziet de feiten zo voor je ogen gebeuren, de au-
teur neemt je mee in haar geschiedenis. Ze laat 
je stilstaan bij het leven van ‘De drie duifkes’ en 
nadenken over het leven tout court, over de ver-
houdingen die de maatschappij destijds teken-
de tussen sociale klassen, mannen en vrouwen, 
macht en onmacht. Hun bestaan zou telkens een 
kroniek van aangekondigd verlies zijn, ware het 
niet dat ze optornen tegen het lot, of tegen hen 
die hen in hun pas willen laten lopen.

De stijl van een auteur moet je liggen, 
of je moet eraan wennen. Dat is ook 
bij Van Mieghem zo. Haar taal is mooi 
gedoseerd en afgewogen, zodat de zin-
nen kunnen bezinken, want over de 
decennia heen gebeurt er heel veel in 
dit boek, vergeet niet dat de turbulente 
oorlogsjaren in het boek verweven zijn 
met pakkende en heel spannende passa-
ges. Feiten opnoemen? Het zijn er nogal 
wat, elk ervan heeft zijn doel en vormt 
een onmisbaar radertje in het geheel. 
De auteur voert een stoet aan persona-
ges op. Ze zijn door het leven getekend 
en spreken elkaar aan in de gij-, niet in 
de jij-vorm, wat de dialogen dicht bij de 
lezer brengt. Dit gaat ook over gewone 
mensen, hun lief en leed, hun passie en 
lust, hun wanhoop en hun ondanks alles 
ongelofelijke vitaliteit. Een aanklacht 
tegen onderdrukking, ja, maar vooral 
een ode aan het streven naar geluk. ‘De 
drie duifkes’ is recht uit het hart ge-
boetseerde kwaliteit, die je leeservaring 
verrijkt.

De drie duifkes
Hilde Van Mieghem
De Arbeiderspers
408 bladzijden
paperback
EAN9789029545860

b o e k e n f o y e r

De drie duifkes
- Hilde Van Mieghem -
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Ref. (E-2817) Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv 
EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

WILRIJK

OPBRENGSTEIGENDOM MET 3 
WOONUNITS + GARAGE. Grondopp: 
200m², bewoonbare opp. per app: 75m² 
met leefruimte, 2 slpks, kkn, badk, tuin of 
terras. Rendement 5%.

EPC: 180 KWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 599 000

MORTSEL

COMMERCIEEL EIGENDOM MET MO-
GELIJKHEDEN. Totale grond opp: 288m². 
Bewoonbare opp: 262m². GLV: Toonzaal/
handelsruimte, bureau, kitchenette. 
1V: leefruimte, kkn, slpk. 2V: 2 slpks, 
1 badk.

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15                € 425 000

ANTWERPEN

IDEAAL GELEGEN APPARTEMENT MET 
GARAGE. Opp. 93 m²: inkomhal, gasten-
toilet, leefruimte, terras, keuken, berging, 
badkamer, 2 slpks, garage, fietsenberging

EPC: 87 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 66 50 € 340 000

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

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

MORTSEL

RUIM 2 SLAAPKAMERAPPARTEMENT IN 
MORTSEL CENTRUM. Bewoonbare opp. 
100m²: inkomhal, lichte leefruimte, 
keuken, 2 slaapkamers, badkamer en 
terras.

EPC: 147 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 224 900

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

LUXE PENTHOUSE. Opp 175 m²: 
inkomhal, leefruimte, keuken, 3 terrassen, 
2 bergings, 2 slpks, 2 badkamers, gasten-
toilet, technische ruimte, autostaanplaats.

EPC: 169 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, WgLk 
 03 443 66 50                € 849 000

KONTICH

WILRIJK

KIJKDAGEN 16/09 en 17/09. RECENT 
GERENOVEERDE WONING OP 
CENTRALE LIGGING IN WILRIJK. 
Grondopp. 159m². Bew. opp. 146m²: 
inkom, leefruimte, leefkkn, 4 slpks, bdk, 
tuin en terras.

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 435 000

MORTSEL

VERHUURD KANTOOR/HANDELSPAND 
MET 6,5% BRUTO-RENDEMENT. Bew. 
opp 62 m²: Centrale kantoorruimte, 
2 aparte advieskantoren, keuken en toilet.

EPC: 327 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 21 15 € 195 000

IMMOPOINT.BE22 23
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Hoe leer je tussen het gekletter van staal
over de verbinding van taal?

Hoe rekenen in onberekenbare tijden?

Hoe tussen het puin
van stuk geschoten
dromen

schoonheid ontdekken
in kunst en poëzie?

Heel wat onmenselijk leed op het bord
van zovele jonge levens.

De wereld staat bij hen
voor altijd
in het krijt.

(Denkend aan de schoolstart in zovele  

brandhaarden wereldwijd)

Foto: © Mohamed Hamoud Anadolu  
Zuid-Yemen, 2019

WEER  
NAAR 
SCHOOL
door Frank Kloeck

Statielei 85 - 2640 Mortsel            03/237 99 82

WWW.DODOO.BE

LAATSTE ZOMER ACTIESLAATSTE ZOMER ACTIES



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

Beste lezer, 

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

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

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

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

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

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

aan stoffen. Zelfwerkend patroon. 
ELZENSTRAAT 89, HOVE, TEL. 03 454 15 19

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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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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CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

6

Vakmensen tot uw dienst

6

VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto

Periodiekske_10.indd   6 12/05/16   16:05

22

Vakmensen tot uw dienst

22
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GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

GEEN RUIKENDE KELDERS MEER !
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interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

FC ELEC
Algemene elektriciteitswerken
cludts-vercammen@telenet.be

Pater Renaat De Vosstraat 78 - 2640 Mortsel

03 454 52 30 0477 73 26 30

F C
C F

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be 
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

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

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

a l l e r l e i

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

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

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

Alle vloer-, wand-, badkamer- 
en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis vijfde en 
zesde leerjaar  + lln secundair (graad 1+2)   - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                  (1-9)

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

KOOPT

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

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)

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

• TE KOOP: DAMESFIETS, merk ‘Gazelle’, prijs is 100 euro, bellen op 
het nummer 03 448 16 13.

• Ik zoek werk als poetsvrouw: strijken, poetsen enz. Engelstalig, niet 
rookster, eerlijke persoon, tel. +32 465 89 86 99.
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

i m m o
• TE HUUR EDEGEM app GR. DRIES 2 - Living, keuk, 2 slaapk 
+ buro, badk, terras en garage - huurprijs € 760 + € 95 kosten, gsm  
0477 28 70 68.                                                                             (8-9)

• Te Mortsel, overdekte autostaanplaats tss lijnen in complex met grote 
poort, Vijf Aprilwarande 51+, VP €16.999 - 0473 60 93 98.

• Te huur: garage (2m40 x 5m75) gelegen te Mortsel, De Stappe 3 -  
bereikbaar via oprit - €75/maand - beschikbaar vanaf 27 Sep 2022 - Tel.:  
0497 92 28 72.

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

• 83-jarige weduwnaar met beperkt zicht zoekt lieve dame om vaste relatie 
op te bouwen, leeftijd tussen 70-75 jaar. Hobby’s: wandelen, uitstappen 
en een goed gesprek. Liefst regio Edegem + Mortsel, 0485 18 50 60.

• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                            (7-10)

• Studente op kot zoekt ervaren man voor contact - sms SARA naar 7400 
(€2 verz/sms)

• Filipijnse vrouw zoekt man voor vaste relatie - sms SERINA naar 7400 
(€2 verz/sms)

• Gehuwde vrouw, 40 jaar, zoekt man voor stiekem contact - Sms 
HANNA naar 7400 (€2 verz/sms)

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

p e r s o n e e l

• Liefje ik hou heel veel van jou, maar alles is zo geheim voor mij. Schrijf 
een briefje naar mij, wil je? Je weet me wonen toch? En kom terug naar 
de bakkerij en toeter als je mij ziet. Groetjes, Koen.

• Poolse mannen doen renovatiewerken, bezetting, Gyproc, betegelen, 
parket, schilderen, afbraakwerk. Nederlandstalig, gratis prijsofferte, refe-
renties, tel. 0496 63 79 78.                                                          (9-11)

CULINAIRE SLAGERIJ GOEMINNE zoekt:
Assistent winkelverantwoordelijke verswinkel  
Als assistent winkelverantwoordelijke ben jij de rechterhand 

van de zaakvoerders in een middelgrote familiezaak
Functieomschrijving

Je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de 
dagelijkse werking, waarbij je het team stuurt en ervoor zorgt 

dat de winkel er steeds piekfijn uitziet en aangevuld is. 
Je bent het aanspreekpunt voor de klant en zorgt ervoor dat 

deze steeds tevreden buitengaat.
 Wij bieden

een vast voltijdse tewerkstelling met een mooie verloning 
vaste vrije dagen bespreekbaar en vakanties zelf te kiezen 

Solliciteren per mail op sandy.goeminne@gmail.com 
of 0477 62 00 08

Lees PERIODIEKSKE, waar je ook bent, reeds 6 dagen voor 
het wordt verdeeld: WWW.MENSENZIJNMEDIA.BE
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ZomerEnd Feesten 2022 – Hove
Op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus vierden de Hovenaars feest. 

De lokale middenstandsvereniging Hove Onderneemt organiseerde de 47ste editie van de ZomerEnd Feesten.

En het mag gezegd zijn, het was een schitte-
rende editie! Het ideale weer om te kuieren 
langs de winkels en de SummerEnd Market, 
de kinderen genoten van de kermiskramen 
en eten en drinken in overvloed. Ook aan 
animatie geen tekort. De 2 podia boden op-
tredens van allerlei kaliber: Christoff, LevelSix, 
de ZomerEnd Band met gastoptredens van 
Karen Damen en Anna Hodorovskaya (win-
nares The Voice Ukraine), 4-Tact, Cookies & 
Cream, Pardon Service, dj Axel Daeseleire en 
als spetterede afsluiter dj Livado.

De Hovese Sportraad opende het feestgebeu-
ren met een stratenloop op vrijdag. Die had als 
doel samen 750 km te lopen.

Maar het hoogtepunt was toch wel de Reu-
zenstoet op zaterdag. Daarbij liepen de Hovese 
reuzen Peer de Garde en Moe Lies voorop 
door de Hovese Kapelstraat. Achter hen de 
reuzen van Kontich, Contios & Faire Trees, 
gevolgd door de reuzin van Lint Lucienne en 
de Boechoutse reuzen Gerard de Filosoof en 
Tante Trees. 

De Reuzenstoet werd voorafgegaan door een 
aantal vaandelzwaaiers die werden begeleid 
door een toffe Dixieband. Nadien kon je de 
reuzen bewonderen ter hoogte van de kerk en 
waren er voor de kinderen nog leuke vertel-
lingen.

Voor het eerst dit jaar werd gebruikgemaakt 
van herbruikbare bekers. Geen evidentie op 
een niet afgesloten terrein, maar de organisatie 
heeft deze eerste vuurdoop goed doorstaan.

De ZomerEnd Feesten zijn een pluim op de 
hoed van de middenstandsvereniging die dit 
grootse feest, in nauwe samenwerking met het 
lokaal bestuur van Hove, organiseerde en in 
goede banen leidde.

Wij kijken alvast uit naar volgend jaar!

• Foto’s © Vision fotokring Hove

7 5 0  j a a r  h o v e
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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.
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Zuidrand  
Klassiek!  
2022-23
Op 29 september start het nieuwe seizoen 
van Zuidrand Klassiek, een reeks van zeven 
hoogstaande klassieke concerten in de 
Antwerpse Zuidrand. Zuidrand Klassiek 
is een initiatief van de Streekvereniging 
Zuidrand en Orfeoproducties vzw.

Programma

Donderdag 29 september 2022 om 20.15 
uur

Il Nostromo del Sogno bedrijft muzikale 
vertellingen uit de middeleeuwen. Het en-
semble flirt met de grens tussen concert en 
muziektheater in de Sint-Leonarduskerk 
in Aartselaar.

Donderdag 27 oktober 2022 om 20.15 
uur

Blumenstrauss - De sopraan Dorine 
Mortelmans wordt begeleid door pianiste Barbara Baltussen en brengt 
een boeket van liederen en werk voor piano solo uit het wondermooie 
repertoire van o.a. R. Strauss, Wolf en Grieg in het Cultuurhuis Altena 
(kapel) in Kontich.

Donderdag 24 november 2022 om 20.15 uur

Het gerenommeerde Mendelssohn Ensemble concentreert zijn ac-
tiviteiten rond de rijke, maar vaak onontgonnen strijkkwintet- en 
sextetliteratuur. Ze spelen strijkkwintetten van Beethoven, Boccherini 
en Schubert in de Sint-Antoniuskerk in Edegem.

Donderdag 26 januari 2023 om 20.15 uur 

Het Flute Quartet ASO, bestaande uit leden van het Antwerp Symphony 
Orchestra, brengen de hoogtepunten van muziek voor fluitkwartet in de 
kerk van O.-L.-V.-Geboorte in Lint.

Donderdag 16 februari 2023 om 20.15 uur

Het Duo Calavadoré - Arno Bornkamp (saxofoon) en Jan Lust (piano) 
- speelt een programma rond de figuur van architect Victor Horta 
met muziek van zijn vrienden en tijdgenoten in de Mark Liebrecht 
Schouwburg in Mortsel.

Donderdag 30 maart 2023 om 20.15 uur

I Solisti del Vento is waarschijnlijk het belangrijkste blazersensemble in 
Vlaanderen en heeft een rijke historie. De muzikanten combineren nacht-
muziek van Mozart met moderne stukken van Britten en Henderickx 
voor hun concert in de Sint-Jacobuskerk in Borsbeek.

Donderdag 27 april 2023 om 20.15 uur

DEL SUR - Solorecital met zuiderse klanken op de gitaar door onze 
beroemde Raphaella Smits in de zaal Da Capo in Hove.

Info en reserveren

Via Orfeoproducties: info@orfeo.be 
of  03 449 16 87.Je reservering is 
definitief na betaling op rekening-
nummer BE11 3630 0198 9348 van 
Orfeoproducties vzw in Edegem, 
met vermelding van de datum van 
het concert en het aantal tickets.
Tickets kosten 16 euro, 5 euro voor 
-26. Een abonnement kost 80 euro.

Meer info op www.orfeo.be

Zuidrand 
klassiek!  
Il Nostromo 
del Sogno - 
‘Chantar m’er’

Donderdag 29 september 2022 om 20.15 uur in de Sint-
Leonarduskerk in Aartselaar.

Il Nostromo del Sogno: ‘Chantar m’er’

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

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

Il Nostromo del Sogno zorgt voor boventiteling op rijm in heden-
daags Nederlands.

Info en tickets

Tickets kosten 16 euro (5 euro voor -26). 

Info en reserveren bij Orfeoproducties via info@orfeo.be of   
03 449 16 87 of via de cultuurdienst van de gemeente Aartselaar 
- Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en 
Orfeoproducties.
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KO N T I C H  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
Daarom kopen wij lokaal!

Bezoek je lokale 
handelaar in Kontich 

tijdens de braderij 
en jaarmarkt van  

24 tot  
26 september. 

Iedereen welkom!

GEHOORVERLIES ? PROBLEMEN 
MET ANDEREN VERSTAAN ?
LAST VAN OORSUIZEN ? 
OF LAWAAI ?
Herwin je hoorplezier en ervaar zelf het verschil !

Je kan bij ons terecht voor:
■ Gehoortests en 

vrijblijvend verhelderend 
hooradvies

■ Verschillende elegante 
hooroplossingen op proef

■ Hoorhulpmiddelen ter 
ondersteuning

■ Gehoorbescherming en 
zwemdoppen op maat

■ Tinnitus Coaching

■ Persoonlijke begeleiding 
én experti se gebaseerd op 
15 jaar ervaring

Contacteer je 
erkend audioloog 

in de buurt 

GALLO ROMEINENLAAN 8/1 – 2550 KONTICH
0496 80 92 14 – steeds op afspraak
tklankbord@outlook.com • www.tklankbord.be

KRI-OPTIEK
MOLENSTRAAT 41 • 2550 KONTICH • 03 457 49 56

24-25-26 september
Braderĳ  & 
jaarmarkt

Verschillende 
duurzame merken
www.annemuze.be

Mechelsesteenweg 52 • Kontich
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60 mm breed
 x 

147 mm hoog

184 mm breed
 x 

72 mm hoog

Kapster Marina

Ooststatiestraat 95
2550 Kontich
 03 458 29 81

dinsdag t.e.m. zaterdag 
alleen op afspraak

www.kapstermarina.be

Laat je kapsel 
verzorgen 

in een huiselijke, 
ontspannen sfeer

NIEUWE WINKEL!
Mechelsesteenweg 34A
2550 Kontich

Maandag t.e.m. zaterdag 
van 8.00u tot 18.00u

Lezen doet leven!

Berki Son
SCHOONHEIDSSALON 

en VOETREFLEXOLOGIE

WIPSTRAAT 11 – KONTICH
ENKEL OP AFSPRAAK: 0486 47 13 98

We wensen alle leerlingen, hun ouders en 

leerkrachten een vruchtbaar en gezon
d schooljaar!

Volg het schoolgebeuren op onze social 
media (sji.Kontich) of neem een kijkje 

op de website.

AD Periodiekske.indd   1AD Periodiekske.indd   1 2/09/2022   15:24:432/09/2022   15:24:43

k o n t i c h  h e e f t  h e t  a l l e m a a l  . . .
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Molenstraat 21 | 2550 Kontich | 03 457 16 28
ma-vr:  9u30 - 13u & 13u30 - 18u00 - zat: 9u30 - 17u

W W W . L I N G E R I E M U S S E N B U R G . B E

L I N G E R I E  •  B A D M O D E  •  N A C H T M O D E  •  H E R E N  •  K I D S  •  D A M E S

W�  z� n aanwezig voor de deur op de Feestmarkt van Kontich op

Z AT E R D A G  2 4  & 
Z O N D A G  2 5  S E P T E M B E R

KO R T I N G E N  VA N 
2 0  T O T  5 0 %

F� ne attent ie  b�  afg i fte  van deze bon
1 bon per aankoop – niet cumuleerbaar met andere acties – geldig tot en met 14/10/2022

(zolang de voorraad strekt)

2022-09_Lingerie_Missenberg.indd   12022-09_Lingerie_Missenberg.indd   1 5/09/22   17:065/09/22   17:06
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d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

184 mm breed
 x 

72 mm hoog

www.boerenambacht.bewww.boerenambacht.be

•  Weet wat je eet
•  Steun lokale boeren en ambachtslieden
•  Koop fair en seizoensgebonden
•  Bouw mee aan een gezond en

biodivers landschap

Boer & Ambacht … Boer & Ambacht … 
uit liefde voor de natuur!uit liefde voor de natuur!

TOM&CO KONTICH
ANTWERPSESTEENWEG  |  2550 KONTICH

TOM&CO BERCHEM
DIKSMUIDELAAN 79/83  |  2600 ANTWERPEN

BON
--1155%%

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

KONTICH OF TOM&CO BERCHEM*

*Enkel geldig bij afgifte van deze bon t.e.m. 10/10/2022. 
Niet cumuleerbaar met andere acties of kortingen. 

1 bon per klant.
7/7
OPEN!

Massagetherapeute

Body-
ontspanningsmassage 

• 
Voetreflexologie

Kapelstraat 18
2550 Kontich-kazerne

gsm 0486 11 31 61
greet.schoofs@gmail.com
www.deheilzameheks.be

GENIET ELKE MAAND OF ELKE WEEK, 

VAN EEN ZALIGE MASSAGE IN EIGEN STREEK!

10% 
korting 

met deze bon
geldig tot 31.10.2022
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T + 32 (03) 281 08 08       [       info@sorenco.be       [       www.sorenco.be       [       

• 45 jaar ervaring
• Familiale en persoonlijke aanpak
• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
• Professioneel team met kennis van zaken
• Ruim netwerk, passie voor vastgoed

ONZE TROEVEN

sorenco
R E A L E S TAT E

UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

Sorenco wil u fi nancieel comfort en zekerheid bieden door 
een aanvulling op uw pensioen en kan u een oplossing aanbieden 
voor uw successieplanning.

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?

in

T + 32 (0)3 281 08 08          info@sorenco.be          www.sorenco.be
Antwerpen - Berchem - Schilde - Brussel - Knokke

Adv_Soreco_Lijfrente_Aug_1/2.indd   1 19/08/2021   09:23
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Antwerpen  -  Berchem  -  Schilde  -  Brussel  -  Knokke

REAL ESTATE

UW EIGENDOM OP 
LIJFRENTE VERKOPEN?

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

Sorenco wil u fi nancieel comfort bieden door een aanvulling op uw pensioen 

en kan u een oplossing bieden voor uw successieplanning.

   Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek? Contacteer ons!
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d a a r o m  k o p e n  w i j  l o k a a l !

Light up your talents!
Een dynamische technologie-KMO te Lint zoekt:

■ Zeer creatieve recruiter deeltijds
■ Productiemedewerker cleanroom weekend deeltijds of voltijds

(ook voor werkstudenten)
■ Technieker mechanica/pneumatiek/elektriciteit/electronica
■ Projectmedewerker / Technisch coordinator
■ Thin fi lm engineer 
■ CAD tekenaar Solidworks deeltijds of freelance

Voor de jobomschrijvingen, scan de 
QR-code, of surf naar www.drix.today

Wij bieden kansen aan mensen met 
een handicap, 65+.

Indien je niet zeker bent of het werk 
iets voor jou is, kan je ten allen tijde 
een rondleiding vragen zonder dat dit 
de vorm van een sollicitatie aanneemt.

Drix NV   ■   Lerenveld 26   ■   2547 Lint   ■   T 03 446 61 00   ■   jobs@drix.be   ■   www.drix.today

Night of the Proms
SPORTPALEIS – Op 18 en 19 november vindt opnieuw ‘The Night 
of the Proms’ plaats in het Sportpaleis. Volgende artiesten werken 
mee aan het muzikale spektakel: Kool & De Gang, Amy MacDonald, 
Nik Kershaw, Axelle Red, Metejoor, Bart Peeters, Yolanda Brown en 
natuurlijk het Antwerp Philharmonic Orchestra.  FM 

Meer info en reserveren: www.nightoftheproms.be

KORTINGSCODE KYSF-OSL2
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Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 495.000 AARTSELAAR        E 299.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 625.000

BOOM E 274.000

AARTSELAAR  E 950 + E 65 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 349.000

Lelielaan, volledig vernieuwde open bebou- 
wing op 345 m² in rustige doodlopende straat, 
living met open ing keuken, 3 slpk, badk, EPC: 
415 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

Karel Van de Woestijnelaan, volledig ver-
nieuwde woning op 186m² in rustige buurt 
nabij centrum met garage & oprit, living met 
open ing keuken, tuin met terras, 4 slpk,  
2 badk, EPC: 173 kWh/m², VG/WG/GMO/
GVKR/GVV

Hendrik Consciencelaan, volledig vernieuwd 
appartement (96m²) op de 2de verdieping zonder 
lift nabij centrum met 2 autostaanplaatsen, apart 
toilet, living (35m²) met open ing keuken, ing 
badk, 2 slpk (16-12m²), zuidwestterrasje (3m²), 
EPC: 230kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

REEDS MEER DAN 50% VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk

42 43

Wat met Café Monico?
MORTSEL – In de tweede helft van september nemen  
Peter Danis en Jacky Gilles definitief afscheid van de bekende 
café Monico, op de hoek van de Antwerpsestraat en de Guido 
Gezellelaan. Zij hebben dit café – dat vooral tijdens de woens-
dagmarkt zeer populair is – gedurende 38 jaar uitgebaat. Het 
pand is ondertussen verkocht aan een vastgoedbedrijf en dat zou 
het liefste het café willen laten bestaan. Er wordt ijverig naar een 
nieuwe uitbater gezocht.  FM

Uitlenen van hoorcolleges
BORSBEEK – Ben je lid van de bib? Dan kan je voortaan gratis 
toegang krijgen tot de nieuwe streamingdienst ‘Home Academy 
Club’. Zo kan je je kennis verbreden over alles wat geschiedenis, 
filosofie, natuurwetenschappen of economie betreft.  FM

Nieuwe hondenweide
KONTICH – Er komt binnenkort een nieuwe hondenweide 
langs de expresweg, tussen de Tuinwijk en de Pierstraat. In deze 
weide stonden vroeger paarden. Nu wordt het een hondenweide 
van 5200 m² die eerstdaags in gebruik wordt genomen.  FM

Massive wordt Maxaro
MORTSEL – Het bekende pand van Lustrerie Massive aan de 
Krijgsbaan wordt al twee jaar niet meer in beslag genomen door 
Light Gallery (Philips). Daarin komt verandering. Het pand 
werd overgenomen door Maxaro, een Nederlands bedrijf gespe-
cialiseerd in badkamers en tegels. In september opent het al de 
deuren.  FM 

Edegem 850
EDEGEM – In 2023 bestaat Edegem exact 850 jaar. Zo’n speciale 
verjaardag moet gevierd worden op een roemrijke manier. Daarom 
daagt het gemeentebestuur haar inwoners uit om mee te werken 
aan deze uitzonderlijke viering. Iedereen krijgt de kans om mee te 
werken aan een eigen spektakel, hoe klein ook. Dat kan met de klas, 
met collega’s, met een vereniging enz.  

Alle informatie over de organisatie vind je op www.edegem850.be.  
De gemeente organiseert zelf ook 3 grote evenementen. Deze worden 
later uitgebreid bekendgemaakt.  FM



K  U  N  S  T  W  E  R  K  

KNSTWRK

MOBILES
  eva traey  

8 tot 23 oktober 2022

zaterdag | zondag van 11 tot 17 uur
FORT 5 Vestinglaan 55 Edegem

www.orfeo.be/eva-traey

adv.eva.CC.indd   1adv.eva.CC.indd   1 30/08/2022   08:3730/08/2022   08:37
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Wellicht het gro� ste a� ortiment tuinplanten en bomen uit de streek !
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I Herentalsebaan 59
 2240 Viersel
 T 03 485 53 36
 F 03 475 00 26
 info@mampay.be

www.mampay.be
 Alle weekdagen:

8u. - 18u.
 Zaterdag:

8u. - 17u.   

18.000 m18.000 m22 plantencenter plantencenter

*Siergrassenpromotie vanaf 9 september zolang de voorraad strekt.

Volg ons op facebook.

*Siergrassenpromotie vanaf 9 september zolang de voorraad strekt.

*
SIERGRASSEN-MAAND  

Alle siergrassen aan -10%SIERGRASSEN-MAAND  
Alle siergrassen aan

Speciale ACTIE*
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Wiskunde

“Ik heb 6 ijsblokjes en jij hebt 12 appels.  
Hoeveel pannenkoeken passen er dan op het dak?”

(pinterest.com)

• Marc van Riel

Behoorde ik in het jezuïetencollege tot de kop van de 
klas, dan was dat zeker niet door mijn prestaties voor 
wiskunde. Alle derivaten -algebra, meetkunde, statistiek, 
functies, vergelijkingen- waren een doffe ellende. Steeds 
opgelucht dat ik met de hakken over de sloot geraakte. 
Vol moed ging ik de berekeningen te lijf, maar vrijwel 
altijd liep er iets mis of rateerde ik het juiste spoor. Wis-
kunde, een vat vol teleurstelling. Mijn gevoelens tijdens 
toetsen en examens waren ook telkens diffuus: ik voelde 
me ijl, verward, hopeloos, zowat een weinig volleerde 
zwemmer die wel weet hoe het moet, maar toch altijd 
kopje-onder gaat. Als een drenkeling gaf ik dus mijn in-
gevulde documenten af, van niets zeker en met allicht 
wat schaamrood op de wangen.

Nu dat vermaledijde schooljaar weer voortraast, passeren 
onze zonen wel eens met een wiskundig probleem. In 
zoverre ik daarover kan oordelen, scoren ze goed voor 
wiskunde en ben ik elke keer verwonderd hoe ze hun 
vraagstukken rond krijgen. Dat ze van mij geen hulp 
kunnen verwachten, is geen staatsgeheim meer, maar dat 
tracht ik maar occasioneel te compenseren door enige 
bijstand in de alfawetenschappen. Ouders klagen over 
het zwarte beest dat zich tegen hun kinderen keert: wis-
kunde. “Wie vandaag in het derde jaar kiest voor Latijn, 
krijgt automatisch het zwaarste pakket wiskunde. Meer 
zelfs: leerlingen die Grieks-Latijn volgen, moeten in vier 
uur leren wat andere leerlingen in vijf uur zien”.

De absurde fixatie op wiskunde creëert situaties waarbij 
kinderen niet kunnen kiezen voor hun talent, maar afge-
rekend worden op hun zwakte. 

Zo krijgen we te horen dat onze kinderen misschien toch 
maar beter Latijn zouden  laten vallen, omdat ze niet 
goed  genoeg zijn voor … wiskunde. Ze mogen kiezen 
voor Latijn, maar dan op eigen risico. Wie aan het einde 
van het vierde jaar niet voldoende presteert voor wiskun-
de, mag niet naar Latijn- moderne talen. Taalrichtingen 
zijn in de verdrukking. In de tweede graad blijft er van-
daag eigenlijk maar één taalrichting over: moderne talen. 
 Zowel de klassieke talen, natuurwetenschappen, maar 
ook economische wetenschappen vereisen het zwaarste 
 pakket wiskunde, wat een gerichte keuze bemoeilijkt en 
de interesse voor taal en cultuur versmacht.

Onder druk van de zwakkere Vlaamse prestaties in het 
driejaarlijkse PISA-onderzoek van de OESO dat 15-ja-
rigen test op hun leesvaardigheid, wiskundige en weten-
schappelijke geletterdheid, wordt de wiskundige lat in 
het gemoderniseerde secundair onderwijs steeds hoger 
gelegd. Het vak wordt altijd maar belangrijker geacht 
en vormt de struikelsteen voor de ontwikkeling van de 
leerling die hiervan geenszins zijn hoofdvak wil maken. 
Relativeren we hiermee de waarde van wiskunde? Toch 
niet. Wiskunde schept orde in de chaos van de wereld. 
Ze creëert de basis voor natuurkunde, scheikunde, bio-
logie en economie. Geen computers, geen apps, geen 
mobieltjes, geen ruimtevaart, geen weersvoorspelling, 
geen databeheer zonder wiskunde. Het vak leert pro-
bleemoplossend en logisch te redeneren. Je persoonlijke 
boekhouding en belastingaangifte worden erop afgere-
kend. De wereld biedt echter veel meer en is nauwelijks 
in cijfers te vangen. Gelukkig maar. Laat ook ruimte voor 
het onvatbare.

4544



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

4544



46

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Awel, 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

Op 11 november herdenken we het einde van de 
Eerste Wereldoorlog. Daar zijn alleen nog stille 

getuigen van. Mensen die zich  
WO II nog herinneren, zijn er in België nog wel 
veel. Sommigen spreken er nooit over, anderen 

delen hun verhalen met de generaties  
die na hen komen.

Na de oorlog kwam gelukkig de vrede. Broos, dat 
wel. En actueler dan ooit. De oorlog in Oekraïne 
duwt ons met de neus op de feiten: vrede is niet 
vanzelfsprekend. Net daarom is het belangrijk 

om de herinneringen van zij die de oorlog 
meemaakten levendig te houden.

Op mensenzijnmedia.be vind je onder 
de rubriek Korenbloemblauw boeiende 

oorlogsverhalen, verteld aan en opgetekend door 
Roland Bergeys. Ze zijn trouwens niet alleen 

kommer en kwel. Ook tijdens de oorlog gaan een 
lach en een traan soms hand in hand.

Praat jij veel over oorlog en vrede?
We horen het graag! 
Stuur een mail naar 

redactie@mensenzijnmedia.be.
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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.
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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

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.
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