
TOT €2000 KORTING

TOT €2000 KORTING

Outdoor living

Outdoor living

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

BOONEN 
MECHELSESTEENWEG 476,  2650 EDEGEM 
03 230 19 55

GRATIS MOTOR T.W.V.  €300

Zonwering
10% KORTING

Raamdecoratie

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

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
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

2

FEESTWEEK
19 - 24 septemberBoelaer viert feest

03 431 88 20 Lodewijk van Berckenlaan 361, Borgerhout

Reserveer uw tickets in dienstencentrum Boelaer

Iedereen welkom!Café Chantant
Dansen met Radio Minerva
Petanquetornooi
Buurtbarbecue
Discobaar A Moeder 
en veel meer …

zorgbedrijf.antwerpen.be/feestweekboelaer
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Via Immobiliën is voor haar klanten dringend 
op zoek naar nieuwe panden. Contacteer ons 
voor een vrijblijvende waardebepaling of voor 
een eerste kennisname.

Onze troeven:
• Persoonlijke service door zaakvoerder zelf
• Meer dan 10 jaar ervaring en know how
• Ruim netwerk en passie voor vastgoed
• Via garandeert innovatie, professionaliteit en  

betrouwbaarheid
• Optimale service, duidelijke contracten & correc-

te erelonen

Uw eigendom verkopen/verhuren?
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d e z e  m a a n d

COLOFON

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

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

Uw huis van vertrouwen!

Nieuwstraat 8 - 2630 Aartselaar - 03 877 54 50

AARTSELAAR E 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

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 
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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

Op school vroeger had 
ik het niet makkelijk. 
Bij Ligo leer ik veel.  
Op mijn eigen tempo 
— Wendy, 41 jaar  

Ik kan mijn 
smartphone 

gebruiken om een 
adres te zoeken, 

bijvoorbeeld naar 
VDAB

— Ezatullah, 21 jaar  

Cursussen voor volwassenen, overdag of ’s avonds

 · Werken met de apps op jouw smartphone

 · Berekenen van je budget

 · Vergelijken van energieprijzen

 · Beter leren lezen of schrijven

 · Je kinderen helpen met school

Wil je je inschrijven? Maak nu een afspraak.  
☏ 03 230 22 33

www.ligo.be/antwerpen Leren
Verbinden
Versterken

5
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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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Immo Point Mortsel  I  Liersesteenweg 2  I  2640 Mortsel  I  tel. 03 443 21 15  I  mortsel@immopoint.be
Immo Point Drie Eiken  I  Stri jdersstraat 24  I  2650 Edegem  I  tel. 03 880 50 80  I  edegem@immopoint.be

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

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

MOET IK ÉÉN OF TWEE 
HOORTOESTELLEN DRAGEN?
Hebben beide oren een gehoorverlies, dan is het beter 
twee hoortoestellen te dragen. Een hoortoestel op 
elk oor geeft het voordeel dat je kunt nagaan van 
waar het geluid komt. Dankzij de stereofonische hoor-
toestelaanpassing is het eenvoudiger om geluiden 
te onderscheiden in een rumoerige omgeving, wat een 
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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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
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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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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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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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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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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

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

P L I S S É  H O R D E U R E N 

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

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

Alle ral-kleuren en afwerkingen

TEL. 03 888 95 80

WWW.VLIEGENRAAMEXPERT.BE

VOORJAARSACT IE -10%zomeractie -10%

k i o s k p l a a t s  8 1 - 8 3  ·  2 6 6 0  ·  h o b o k e n  0 3  8 3 0  2 1  1 2  ·  i n f o @ a n n i k d e m e y . b e  ·   ·  d o n d e r d a g  g e s l o t e n

W W W. a n n i k d e m e y. b e

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

De SLIM SOLAR-COLLECTIE 
van Bering, de perfecte 

mix van elegantie, 
minimalisme en 

milieuvriendelijkheid die 
bij elke gelegenheid past
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Intuïtie
Soms overvalt je een onverklaarbaar inzicht dat je iets wel of juist niet moet doen. Een buikgevoel. Intuïtie. 

Daarover bestaan veel misverstanden. Sommigen zeggen: hoofd, buik en ook hart, die zo samenwerken dat je hele ‘systeem’ voelt dat 
‘het klopt’. Het heeft niets te maken met paranormaliteit. Er zit altijd logica in intuïtie. Ook al kunnen we strikt wetenschappelijk niet 
bewijzen dat intuïtie bestaat. Maar het gevoel van ‘Ik wist het’ kent iedereen. Al is het pas achteraf, nadat je in de val bent getrapt en denkt: 

“Ik wist het nochtans, het klopte niet”.

Hebben vrouwen meer intuïtie ? Het is ver-
leidelijk om “ja” te zeggen. Vrouwen hebben 
vaak een grotere sociale en emotionele intel-
ligentie. Dat kan intuïtie ten goede komen. 
Mannen zijn doelgerichter en nemen vaak 
snellere beslissingen, wat intuïtie niet ten 
goede komt en niet als ‘buikgevoel’ herkend 
wordt.

Wanneer zeg je: Ik wist het? Als je signalen 
wel hebt opgepikt, maar niet bewust hebt 
opgenomen. Intuïtie begint bij het breed 
observeren of ‘open’ waarnemen : signalen 
opvangen die soms zeer subtiel zijn. En die 
fragiele informatie die je opvangt, wordt dan 
gefilterd en ‘verwerkt’ door je hele ‘systeem’, 
dus zowel door je brein als door de rest van 
je. Heel belangrijk: intuïtie kan niet werken 
zonder die informatie: als je een goede en 
intuïtieve student bent, die de docent kan 
‘lezen’ en het opmerkt als die lang bij een 
bepaalde leerstof blijft stilstaan of zaken her-
haalt. Dat is informatie die voor sommige 
studenten verloren gaat, maar die anderen 
opnemen. Besef je achteraf pas dat die sig-
nalen er waren, dan denk je: “Verdorie, ik wist 

het nochtans. Waarom heb ik dat hoofdstuk niet 
grondiger gestudeerd ?”

Intuïtie werkt beter als je ontspannen bent. 
Intuïtie heeft soms tijd nodig. Even achter-
over leunen en alles laten binnenkomen. Dat 
proces verloopt beter als je rustig bent. Men-
sen die mediteren ontwikkelen vaak een beter 
intuïtief vermogen. Het kan ook door rustig 
te wandelen, je op een ‘zen’-manier te scheren 
of te gaan lopen. Essentieel schijnt ook om 
geregeld de natuur (= parken of bossen) op te 
zoeken. In de kunstmatige omgeving waarin 
we leven , zijn we veel te veel ‘hoofdmensen’ 
geworden. Een goede tip: als je ergens niet 
uitgeraakt, trek dan de natuur in. Ga wande-
len. Het is de beste remedie om je te ontdoen 
van alle ballast en ongezonde manipulaties 
waarvan je je zelfs niet bewust bent.

Wat is het verschil tussen intuïtie en instinct? 
Instinct heeft te maken met levensbehoud en 
veiligheid. Het is een reactie die zich afspeelt 
in het reptielenbrein, de f ight-flight-or-free-
zereflex. Voor de slimme intuïtie echter 
is het essentieel dat de buik terugkoppelt 

naar hoofd en hart. Dat ‘terugkoppelen’ is 
essentieel. Als piloten niet getraind zouden 
worden om tegen hun instinct in te gaan, 
zouden er veel meer vliegtuigen crashen. 
Maar omgekeerd mag je ook niet te veel in 
je hoofd zitten, want dan verlies je essenti-
ele informatie die je lichaam je probeert te 
geven. Sommige mensen reageren instinct-
matig fysiek op ongemakkelijke situaties. Ze 
krijgen maagpijn of krampen. Of ze moeten 
naar de wc.

Het interessante van “Ik wist het”, is juist dat 
je merkt: ik heb mijn intuïtie niet gevolgd en 
nu zit ik met de gebakken peren. Dus neen, 
intuïtie bedriegt niet.

Kan je intuïtie trainen zodat je vaker ‘juist’ 
zit? Ja, door je waarneming te verbeteren en 
jezelf ‘zuiveren’ van alles wat in de weg zit 
zoals denkfouten en bepaalde emoties. Een 
andere ‘val’ is dat je zo hard focust op één 
aspect van de werkelijkheid, dat je de rest 
niet meer ziet.

• Tekst: dr. apr. Paul Nijs
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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

Op ontdekkingstocht door Antwerpen
Nieuw boek van Freddy Michiels

Op 15 juni 2022 verscheen het 
nieuwe boek van Freddy Michiels: 
Ontdekkingstocht door Antwerpen. 
Zoals de titel het zegt, neemt Freddy 
je mee op 5 uitgestippelde wande-
lingen in historisch Antwerpen. 
Het boek bevat verrassende verha-
len, achtergrondinformatie over 60 
Antwerpse standbeelden en inte-
ressante weetjes. Bij elke wandeling 
staat een handige plattegrond.

Ideaal om op een nuttige, leerzame 
en ontspannende manier kennis te 
maken met alles wat Antwerpen zo 
aantrekkelijk maakt.

Het boek telt 256 bladzijden en ook 
over het formaat is nagedacht. Het 
verschijnt in  handig zakformaat 

(12,5 cm breed en 21,5 cm hoog) met een harde omslag en een leeslint. 
Makkelijk mee te nemen tijdens de wandelingen!

Verkoopprijs: 24,95 euro - Gratis thuisbezorging

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

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

Meer info: Bel Freddy op 0475 69 76 43.

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



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



 
 

NIET MET MIJ HE!  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

van 16 SEPTEMBER t/m 23 OKTOBER 2022  
  

03 324 52 42        www.ewt.be  
 
 

EWT-Theater 
             Hertstraat  2    2100  Deurne-Antwerpen 

NIET MET MIJ HE!  
van vrijdag 16 sept t/m zondag 23 okt 2022
extra voorstelling op maandag 17 okt om 20u15

auteur en regie Frank DE KAEY

De intrede van een nieuwe bewoonster in het chique woon- en 
zorgcentrum ‘Ochtendgloren’ zorgt eindelijk voor terug wat
leven in de brouwerij. Jeanine heeft haar hele leven een café
voor havenarbeiders uitgebaat maar moest op aandringen van 
haar zoon verhuizen naar dit tehuis voor de rijke senioren.
Daar ontmoet ze Gérard, kolonel-op-rust, en Anne-Sophie
gravin Agie de Sandhoven. Beetje bij beetje en met veel humor
groeit er iets moois tussen deze drie aparte karakters en
krijgen onopgeloste vragen uit het verleden uiteindelijk toch
nog een antwoord. 
Frank De Kaey schreef tijdens de lockdown zijn eerste 
komedie vol hilarische situaties, herkenbare gevoelens en 
ontroerende momenten, die U zeker gaan bekoren

Liliane DOREKENS, Anne Mie GILS, Theo VAN BAARLE   
Michaël ZANDERS en Frank DE KAEY                                            

Op vertoon van deze advertentie krijgt U op zaterdagavond 17/9 of 24/9                                                 
1 extra gratis ticket per betaald ticket.

Reservatie verplicht op 03 324 52 42 of via www.ewt.be
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Trio voor oude muziek ARGIMINA
Het ensemble ‘Argimina’ geeft op dinsdag 11 oktober de aftrap van de 42ste cyclus van Cultuurproject Dieseghem. 

Dit trio voor oude muziek, met Nel Vanhee (zang), Nadia Bierinckx 
(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 verheerlijking van koningin 
Isabella, en om het carnaval te vieren. We reizen door naar Frankrijk 
met ‘Mille regretz’ (duizendmaal spijt) en het eindeloos geplagieer-
de ‘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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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. 

48 16 6 29 18 33
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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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Ontdek onze collectie, 
nu ook voor onze 
harige vriendjes

PandoraPandora

Kom naar de cinemastraat
WILRIJK – Tien straten in Wilrijk worden deze zomer omgeto-
verd tot cinemastraten. Je kan daar genieten van een gevarieerd fil-
maanbod. Iedereen is er welkom vanaf 21 uur. De toegang is gratis. 
Je moet wel je eigen stoeltje meebrengen. Zo kan je op vrijdag 23 
september kijken naar ‘The Greatest Showman’ in de Orchidee-
enstraat (Valaar) en op zaterdag 24 september naar ‘Rocketman’ in 
de Koning Leopoldstraat (centrum).  FM

Initiatieworkshop digitale  
fotografie
HOBOKEN - Puntstudio Hoboken vzw organiseert een initia-
tieworkshop digitale fotografie. De workshop omvat 5 dinsdag-
avonden: 27 september (start) en 4, 11, 18 en 25 oktober 2022 in 
de Kapelstraat 64 - lokaal boven de bibliotheek, aanvang om 19.30 
uur. Je leert de mogelijkheden van je digitale fototoestel kennen en 
je gaat aan de slag met praktische oefeningen. Zo wisselen theorie 
en praktijk elkaar voortdurend af. Je werkt in een kleine groep, 
zodat iedereen voldoende aandacht krijgt. Eén vereiste: je beschikt 
over een digitale spiegelreflexcamera of een manueel instelbare di-
gitale camera. Voor de vijf avonden betaal je 40 euro.

Meer info en inschrijven: puntstudiohoboken.be/workshops

         MORTSEL  
   25stejaar werelddans! 

DANS JE FIT EN GEZOND DE WERELD ROND ! 

Zorgenvrij dansen alléén voor je plezier! 
Goed voor je spieren en je humeur! 

Vinnig of rustig bewegen op mooie muziek 
een wekelijkse wereldreis  

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

Wekelijks op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. 
“Den Wolschaerder”, Liersesteenweg 314, Mortsel 

Ruime parking en overdekte fietsenberging bij de zaal 
Halte "Savelkoul" van tram 15 en bus 90 voor de deur 

45 euro per jaar, inclusief verzekering en aansluiting Danspunt 
 

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

V.U. A. Van Doorslaer, Nieuwdreef 87, 2170 Merksem, 03 645 36 63
Vrij van zegel Art. 198.7 
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p o r t r e t

... van klein erfgoed overal te velde
Net zoals de voorbije twee jaar verbleven we in augustus in Verlaine sur Ourthe, een dorp in de gemeente Durbuy in de provincie Luxemburg. 
Vroeger, voor de fusie van Belgische gemeenten, was het een onderdeel van Tohogne. We moeten er niet ver voor reizen en komen toch 

in een voor ons  geheel andere omgeving terecht. Een omgeving waar vooral de rust en de stilte ons opvallen.

Zoals altijd in de Ardennen ontdekken we 
tijdens onze wandelingen ondoordringbare 
bossen en kabbelende riviertjes, verrassend 
mooie vergezichten en pittoreske dorpjes.

Op elke wandeling komen we ook kruisen 
tegen: stenen, bronzen of houten, verankerd 
in de grond of hangende tegen een muur 
of een boom. Soms met een inscriptie op, 
of vergezeld van een tekstje. Vaak is het 
onduidelijk waarom ze er geplaatst werden.

Ik ken het Latijnse kruis, waarbij de ver-
ticale arm langer is dan de horizontale, als 
symbool bij uitstek voor het christendom. 
Ik ben eraan gewend om kruisen in kerken 
of op begraafplaatsen te zien. Maar kwam 
ik ze onderweg tegen, dan vroeg ik me nooit 
af waarom ze daar staan, wat de bedoeling 
of de betekenis erachter is. Ik stond er niet 
bij stil dat het ene kruis het andere niet is.

Dat is nu veranderd. Ik kreeg van onze 
huisbaas in Verlaine een mapje met infor-
matie over de omgeving. Daarin staken ook 

een paar pagina’s met uitleg over de kruisen 
in Tohogne.

De beginzin zei al veel. ‘Of ze nu gemaakt 
zijn van ijzer, brons of hout, de kruisen dragen 
een geheim ... Inderdaad de kruisen langs de 
wegen (en de andere) onthullen de ziel van 
een gelovig volk.’

Na nog wat extra opzoekwerk over dit erf-
goed, werd me vooral duidelijk dat ieder 
kruis zijn eigen geschiedenis kent.

Van houten, verweerde en omgevallen krui-
sen die door personen of verenigingen uit 
vroomheid of respect voor klein erfgoed 
werden vervangen door stenen of metalen 
kruisen met een langere levensduur, kan de 
betekenis vaak niet verklaard worden.

Toch werden kruisen altijd om een bepaal-
de reden geplaatst en de plaats waar ze te 
vinden zijn, geeft soms al verduidelijking.

Zo blijken de kruisen langs wegen en meer 
bepaald op een kruispunt eerder dienst te 

doen als talisman. Kruispunten veroor-
zaakten vroeger angst en kregen daarom 
speciale aandacht. De kruisen op de top-
pen van heuvels, bij bronnen en fonteinen, 
en ook de kruisen die je ziet bij het begin of 
op het einde van een dorp, op de pleinen 
en natuurlijk de begraafplaatsen, hebben 
eerder met de kerstening te maken.

Aan de rand van wegen, maar met uitzicht 
op de weilanden en de gewassen werden ze 
door de boeren geplaatst als bescherming 
tegen een slechte oogst en opdat ze tijdens 
een processie door de priester gezegend 
werden. De priester en de parochianen 
baden dan om de juiste balans tussen de 
regen en de hitte van de zon.

Kruisen, ook wel herdenkingskruisen ge-
noemd, die herinneren aan een conflict, een  
droeve gebeurtenis zoals een plotse dood, 
een moord, een ongeluk of een blijde ge-
beurtenis vinden we meestal op de plaats 
van het voorval.

Er zijn ook kruisen die getuigen van een 
wens. Men vraagt om een gunst door een 
kruis te planten of belooft het te plaatsen 
als men de gunst verkrijgt. Het kruis toont 
dan dankbaarheid of getuigt van een be-
komen gratie.

Wellicht is dit geen volledig overzicht van 
de kruisen die we op een wandeling kun-
nen tegenkomen, maar het toont aan dat 
inderdaad het ene kruis het andere niet is. 
Dat we er niet achteloos moeten voorbij-
wandelen, maar integendeel meer aandacht 
aan dit erfgoed, aan deze spiegel van het 
verleden moeten schenken.

• Tekst en foto’s © Annie Poelmans
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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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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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Geitenstoet
WILRIJK – Op zondag 25 september trekt de Geitenstoet opnieuw door 
Wilrijk. Een schouwspel dat je niet wil missen en dat de geschiedenis 
van Wilrijk en de benaming ‘geitendorp’ schetst. Deze stoet loopt maar 
één keer om de vijf jaar. Het beste zicht op de stoet heb je vanaf een van 
de tribunes die op de Bist worden opgetrokken. Je kan tribunekaarten 
bestellen bij Schouwburg De Kern.  FM

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK
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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.
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Frans Van Der 
Meurenstraat 12 2EV Antwerpsesteenweg 118 R1.3 Antwerpsesteenweg 118 R3.2

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

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

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

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

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

BINNEN, BUITEN OF OP HET DAK: 
MET ONS UITGEBREID ASSORTIMENT

LADDERS EN STELLINGEN
WERK JE OVERAL EN OP ELKE HOOGTE VEILIG EN EENVOUDIG!

Meer dan 65 jaar ervaring

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires, behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

Spijker 34, 2910 Essen - Tel. 03/361.71.00 - E-mail: csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

ONZE VESTIGINGEN: LIER, HOVE, WILRIJK, SINT-LENAARTS EN ESSEN

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

Binnen, buiten of op het dak: 
met ons uitgebreid assortiment 

LADDERS EN STELLINGEN
werk je overal en op elke hoogte 

veilig en eenvoudig !



 BOND ZONDER NAAM

Soms sta je te zingen, zomaar bij de bushalte, en krijg je een warm 
compliment om je vrolijkheid of zachte stem. Je hebt misschien voor 
een gezellig ontbijt gezorgd en iedereen voelde zich welkom. Bij het 
afscheid danken ze je voor je gastvrijheid en generositeit. Of weet je 
nog, die ene begrafenis waar jij degene was die moeiteloos woorden 
van troost bij elkaar schreef én voorlas. Dat je dat kan, dat is zo bijzon-
der, en in die juiste bewoordingen, zeiden ze. Of op het werk waar jij 
degene bent die niet opgeeft en zo graag en goed een project tot in 
de puntjes afwerkt. Knap!

Prijs je gelukkig dat nu en dan iemand dat stille talent in jou herkent.
Want vaak doe je gewoon wat je graag doet.
Woorden vloeien uit je pen.
Zingen is een gewoonte.
Je bent een rots waarop anderen mogen bouwen.
Lief zijn voor mensen gaat vanzelf.
Nooit gedacht dat dat speciaal zou zijn of een talent?
Typisch voor een talent is dat je het makkelijker bij een ander dan bij 
jezelf herkent.

SEPTEMBER 2022

Samen met Luk Dewulf werkt Bond zonder Naam aan een nieuwe vorming: 
‘Kracht van Talent’.
Je leest meer over onze vormingen op www.bzn.be.

Wist je dat …
… Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 gezinnen inspireert met haar maande-
lijkse spreuken? Met jouw steun kan Bond zonder Naam dit blijven doen en ook die mensen 
ondersteunen die weinig of geen kansen krijgen in onze samenleving. Jouw gift maakt wel 
degelijk een verschil en is 45% fiscaal aftrekbaar. Stort je gift op BE33 5230 8009 0046 van 
Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk. Meer info op bzn.be

Eva Traey - mobiles
8 tot 23 oktober 2022
zaterdag - zondag 11 tot 17 uur
KNSTWRK
Fort 5, ingang Vestinglaan 55 2650 Edegem
De natuur is dé inspiratiebron voor Eva Traey. Zij ontwikkelt zowel 
mobiles als ‘immobiles‘ waarvoor ze hoofdzakelijk natuurlijk materiaal 
gebruikt. Het spel van licht en schaduw geeft aan haar werken een 
verrassende extra dimensie.  Eva ziet haar mobiles als een metafoor 
voor de essentie van wat zij in haar leven nastreeft. Creatieve expressie 
betekent voor haar de weg naar een zinvolle communicatie.

KNSTWRK is de nieuwe site voor hedendaagse beeldende kunst in 
de Antwerpse Zuidrand. De 6 compartimenten  worden in situ en 
thematisch per kleur ingevuld en de historische achtergrond van het 
binnenfort voegt een extra dimensie toe aan Eva’s werk.

Natuurlijke materialen

De mobiles van Eva Traey zijn gemaakt met materialen uit de natuur; 
vele zelfs uit haar eigen tuin. Grasstengels (thamnochortus insignis) 
- buigzaam, maar stevig - vormen de basisstructuur, waarin o.m. 
bladeren, vruchten en zaden worden verwerkt. Niet alleen voor hun 
vorm, kleur en elegantie, maar ook door hun stevigheid en besten-
digheid, genieten ginkgoblad en judaspenning haar voorkeur. Die 
laatste zorgt door zijn transluciditeit voor een heldere en levendige 
schittering. Ook het blad van de Japanse esdoorn vindt zijn weg 
naar Eva’s mobiles.

Alle elementen zijn met elkaar verbonden door fijne, goudkleurige 
draad. Alles heeft zijn plaats en functie in een samenhangend geheel. 
De meeste werken zijn ‘mobile’; andere hangen tegen de muur of 
staan op sokkel. Zoals ook in de natuur, zijn alle creaties duurzaam, 
maar niet eeuwig.

Voorstelling fotoboek

Tijdens de tentoonstelling presenteert de kunstenares haar nieuwe, 
luxueuze fotoboek met haar werk.
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va k m e n s e n  i n  j o u w  r e g i o

Beste lezer, 

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

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

HET LOODGIETERKE
sanitaire werken 

onderhoud cv met attest
kleine renovaties 
alle dakwerken

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

WinDistributie bv

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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Wij kijken er naar uit.  New Alpha Green Tuinen, Jozef Feyt

0495 52 61 28

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

WinDistributie bv

schilder-, behang- en  
decoratietechnieken

zowel binnen- als buitenwerk

verftechnieken

wand- en vloerbekleding  

raamgarniering

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

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

Nieuw politiekantoor  
nadert afwerking

Sinds jaren wordt ‘den Oudaan’ als het hoofdkantoor beschouwd van de Antwerpse politie. Maar wegens veiligheidsvoorzie-
ningen en dringende renovatiewerken werd geoordeeld dat het beter was om naar een nieuwe locatie uit te kijken. Er werd een 

masterplan opgesteld voor de Lokale Politie, gebaseerd op het principe ‘centralisatie waar het kan, deconcentratie waar het 
hoort’. Zo werd enerzijds de onthaal- en wijkwerking gedeconcentreerd naar diverse regio- en wijkkantoren. Anderzijds werd 

de werking aangevuld met een sterk gecentraliseerde interventiewerking vanaf één locatie, het mastergebouw. En voor dit 
gebouw werd gekozen voor een nieuwbouw aan de Borsbeeksebrug 8, op de hoek met de Binnensingel, tegenover het station 

Antwerpen-Berchem.

Ondertussen is bekendgemaakt dat in mei 
2023 het nieuwe politiekantoor ‘eindelijk’ 
zijn deuren zal openen. Dat is ruim twee 
jaar na planning wegens een aanhoudend 
geschil tussen verschillende partijen: 
projectontwikkelaar, bouwaannemer en 
opdrachtgever stadsbestuur. Maar dat con-
flict (over geld en keuzes) is ondertussen 
blijkbaar van de baan. 

Het belooft een hele verandering te wor-
den voor de 2200 politiemedewerkers 
die er hun intrek nemen. Alle beleids-
uitvoerende en ondersteunende diensten 
van de Lokale Politie Antwerpen worden 
er gecentraliseerd. Onthaal en wijkwer-
king vormen de uitzondering en blijven 
verspreid over verschillende regio- en 
wijkkantoren in de stad.

Om politiemensen en hun familie te laten 
kennismaken met dit nieuwe gebouw, 

wordt een evenementenbureau onder de 
arm genomen voor het organiseren van een 
info- en toonmoment.

Flexibel en technisch hoogwaardig gebouw

Het gebouw heeft een totale oppervlakte 
van 78.000 m² en telt 10 bovengrondse en 
4 ondergrondse bouwlagen. De modernste 
veiligheidstechnologie maakt er een he-
dendaagse en flexibele werkomgeving van.

Naast uitgebreide kantoren voorziet het 
mastergebouw in verschillende specifieke 
politionele ruimtes zoals gespreks- en ver-
hoorlokalen, sport- en trainingsruimten en 
een arrestantenzone. De publieke ingang 
van het gebouw bevindt zich langs de Sin-
gel. Het semipublieke gedeelte met o.a. de 
gespreks- en verhoorlokalen, de vergader-
zalen, de perszaal en de aula, is centraal 
gelegen in het gebouw, eveneens langs de 

Singel. In de zone langs de Ring zijn de 
briefingruimtes, kleedruimte en sport- en 
trainingsdiensten ondergebracht.

Een ruime patio, centraal in het gebouw, 
doet dienst als politieplein en vormt het 
kloppende hart van het mastergebouw. De 
patio verenigt de keuken en de refter voor 
het politiepersoneel met de rest van het 
gebouw, en zorgt voor een visuele link naar 
de kantoorruimtes.

Het gebouw is ontworpen door de bureaus 
Stéphane Beel Architects en Jaspers-Eyers 
& Partners. Aannemer is Besix.

De verhuizing van de Oudaan naar Ber-
chem gebeurt in fasen en zal zowat vijf 
weken duren.

• Tekst: Freddy Michiels
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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!
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Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50

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



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

Verkeershinder
HOBOKEN -Er worden momenteel ingrijpende werken uitgevoerd 
aan de Louisalei. Bepaalde delen van de straat zijn tijdens de duur van 
de werken (tot eind april 2023) niet toegankelijk. Er wordt onder meer 
gezorgd voor aangepaste riolering, een nieuw wegdek met fietssugges-
tiestroken en ook het voetpad wordt volledig vernieuwd.  FM

Fietsvriendelijkere straten
BERCHEM – De Oogststraat, Kanunnik Peetersstraat, 
Wapenhaghestraat en Florent Baudouinstraat worden fietsvriendelij-
ker heraangelegd. Ze krijgen een fietspad in beide richtingen, waardoor 
de rijweg lichtjes versmald wordt. Ook de voetpaden worden opnieuw 
bekeken en enkele parkeerplaatsen sneuvelen. De werken worden ten 
vroegste dit najaar en ten laatste voor het einde van deze legislatuur 
gepland.  FM

Herfstpoets
BERCHEM – Op zaterdag 22 oktober is het weer tijd voor de jaarlijkse 
Herfstpoets. Hou zeker al een plekje vrij in je agenda. Het district be-
reidt verschillende aanbevelingen voor. Het idee achter deze actie blijft 
natuurlijk hetzelfde: we geven samen de stoep voor onze eigen deur een 
stevige beurt. Zo kan de hele straat netjes de winter in.  FM

Sprekende zitbankjes
HOBOKEN – Wie in Hoboken plaatsneemt op een zitbank kan luis-
teren naar de podcast ‘Het Bankje’. Terwijl je op het bankje zit, kan je 
met je smartphone via een QR-code de  intiemste, bizarste en aangrij-
pendste dialogen beluisteren die zich (misschien) hebben afgespeeld. 
Op verschillende bankjes hangen bordjes met QR-codes. Kunstenaars 
uit Vlaanderen en Brussel werken mee aan dit kunstproject.  FM

Openingsfeest Gravenhof
HOBOKEN – Op vrijdag 16 september om 20.30 uur opent het nieu-
we cultuurseizoen van het Gravenhof met een spetterend dansfeest op 
de muziek van Tim Arisu. Het is muziek die je doet wegdromen naar 
exotische stranden en zwoele strandfeestjes. Entree: 5 euro en 3 euro in 
voorverkoop, iedereen krijgt een gratis drankje.  FM
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LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

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

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

• Ik zoek werk als poetsvrouw: strijken, poetsen enz. Engelstalig, niet 
rookster, eerlijke persoon, tel. +32 465 89 86 99.

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

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

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

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

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

• PRIVELES WISKUNDE, FYSICA EN CHEMIE (nu ook online met 
WHATSAPP), tel. 0496 95 85 91 en 0499 75 41 69.                 (9-12)

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

c o n t a c t e n
• Jongeman wkm aantrekkelijke en charmante dame. Discretie gewenst en 
geboden. 0497 67 28 28.                                                            (9-10)

• 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)

i m m o

• MAGAZIJN 625m2 TE KOOP in HOBOKEN, 0475 91 05 57.

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

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

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

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

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

• Ik zoek werk als gezelschapsdame regio Fruithoflaan/Pulhof, 3 namidda-
gen in de week tegen een kleine vergoeding, tel. 03 239 05 10.

• IK ZOEK OUD SPEELGOED EN FONOPLATEN, LP's en SINGLES, 
tel. 0495 94 09 76.

Plaats  t i jd ig  je  zoeker !
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MIJN WEG NAAR BOVEN

Böcker Belgium nv is op zoek naar een:

AFTER-SALES / 
MAGAZIJNIER BEDIENDE
FUNCTIE

• Prijzen van wisselstukken  
bij leveranciers aanvragen

• Offertes maken aan klanten

• Opvolgen van bestellingen  
bij onze leveranciers

• Ontvangen van deze wisselstukken  
en opsturen naar de klanten

PROFIEL

• Een gemotiveerde zelfstandige 
bediende met een technische 
bagage

• Nederlandstalig, met een kennis 
van Frans

• Kennis van het Engels of Duits is 
een pluspunt.

• Ervaring in het rijden met een 
heftruck (attest is niet nodig)

AANBOD:

• Zeer afwisselende job waar 
individuele prestaties naar waarde 
worden geschat 

• Eerlijk loonpakket op maat van 
jouw ervaring en potentieel

• Pakket van extralegale voordelen: 
hospitalisatieverzekering, 
pensioensparen, dagvergoeding 

• Contract van onbepaalde duur, 
in een dynamische KMO met 
werkzekerheid

• Elektrische wagen met persoonlijke 
laadpaal op de zaak

Böcker GmbH, Duitse fabrikant van aluminium-liften & kranen voor dakdekkers en verhuizers, werd in 1958  
opgericht in Dortmund. Sindsdien is Böcker GmbH uitgegroeid tot wereldleader in de ontwikkeling  

en fabricage van deze producten. In 2003 werd het Belgische filiaal in Aartselaar opgericht.  
Sinds 2003 bouwde Böcker Belgium een ijzeren reputatie op in dienst na verkoop. 

Stuur uw CV 
naar 

eric@boecker.be 

Böcker Belgium NV • Boomsesteenweg 101 • B-2630 Aartselaar • 03 457 62 41

09_2022_BOCKER.indd   109_2022_BOCKER.indd   1 5/09/22   14:445/09/22   14:44
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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.
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DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

bij aankoop van  
een steelstofzuiger

Surf naar miele.be voor meer informatie en voorwaarden.

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

info@miele-meulders.be
www.miele-meulders.be

Miele Meulders
(sinds 1977)

tijdens vakantieperiode enkel 
geopend tussen 10u-12u
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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

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

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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W�  z� n aanwezig voor de deur op de Feestmarkt van Kontich op
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F� ne attent ie  b�  afg i fte  van deze bon
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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.


