
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 1 0 2 0 2 2

BOONEN
KONINGIN ASTRIDLAAN 6, 2550 KONTICH 
03 230 19 55

Maak uw 
thuis nu
winterklaar
Ontdek onze 
raamdecoratie

Geniet van onze najaarskorting
Bestel nu & geniet in het voorjaar
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

O u d  g o u d
Sl o o p g o u d
P u u r  g o u d
Mu n t e n
Ta n d g o u d  ( m e t  o f  zo n d e r  
t a n d )
Al l e  s o o r t e n  zi l v e r
Ho r l o g e s
( Ro l e x ,  B r e i t l i n g ,  P a t e k  e n z. )
Di a m a n t e n  /  b r i l j a n t e n
( v a n a f  0, 5 c t )

Wat wij inkopen: INKOOP OUD GOUD
03 575 54 99
St a t i e l e i  34

2640 MO RTSEL
O p e n :  m a  t o t  v r i j  10 t o t  16 u .

za t e r d a g  v a n  10 t o t  15u .

O O K SC HATTIN GEN  AAN  HU IS O P  AF SP RAAK! !

Wi j  z i j n  o o k  b e r e i k b a a r  n a  d e  o p e n i n g s u r e n :  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?

V ERP LAATSIN GSKO STEN  B U ITEN  MO RTSEL TO T € 50 TERU GB ETAALD

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

Belgische merken en Eigen productie
Statielei 85 - 2640 Mortsel

www.dodoo.be

Toonzaalmodel 180x200nu: €990

Toonzaalmodel 180x200
nu: €1.899Toonzaalmodel 120x200

nu: €399
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GARAGE HOUTMAN NV
Hendrik Kuijpersstraat 7-9-11 • 2640 Mortsel • 03 449 66 68
e-mail: info@garage-houtman.be • www.garage-houtman.be

Openingsuren van maandag tem vrijdag 8.00u – 18.30u en zaterdag van 9.00u-13.00u

Visionair. Ingenieus. Opmerkelijk.
Elke auto laat zijn eigen handtekening na.

Ontdek de Ford Puma en Kuga in ons gamma.
Is uw auto klaar voor de winter?

Sinds 
1989
in Mortsel

VERNIEUWDE 
SHOWROOM

Puma MHEV en Kuga EcoBoost, 
FHEV en PHEV te verkrijgen.



32

GARAGE HOUTMAN NV
Hendrik Kuijpersstraat 7-9-11 • 2640 Mortsel • 03 449 66 68
e-mail: info@garage-houtman.be • www.garage-houtman.be

Openingsuren van maandag tem vrijdag 8.00u – 18.30u en zaterdag van 9.00u-13.00u

Visionair. Ingenieus. Opmerkelijk.
Elke auto laat zijn eigen handtekening na.

Ontdek de Ford Puma en Kuga in ons gamma.
Is uw auto klaar voor de winter?

Sinds 
1989
in Mortsel

Elke auto laat zijn eigen handtekening na.

VERNIEUWDE 
SHOWROOM

Puma MHEV en Kuga EcoBoost, 
FHEV en PHEV te verkrijgen.
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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 € 495.000 AARTSELAAR        € 299.000HEMIKSEM € 215.000

WILRIJK      € 625.000

EDEGEM € 475.000

AARTSELAAR € 389.000 AARTSELAAR € 299.000 AARTSELAAR € 675.000

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

Buizegemlei, rustig gelegen energiezuinig 
opbrengsteigendom/tweewoonst op 212 m²
met garage, tuin en 2 appartementen in 
een rustige buurt, 4 slpk + 3 badk, EPC’s: 
160kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

Hendrik Consciencelaan, zéér goed onder-
houden app. (138m²) op de 2de verdieping (met 
lift) met 2 ondergrondse autostaanplaatsen, living 
(50m²), ing eetkeuken, wasplaats, 2 slpk (25-
13m²), ing badk, zuidwestterras (13m²), EPC: 
175kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

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

James Ensorlaan, volledig vernieuwde poly-
valente halfopen bebouwing op 418m² met 
zonnepanelen en warmtepomp in een rustige
buurt op wandelafstand van het centrum, 4-5 
slpk + 2 badk, EPC: 146kWh/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
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Beste lezer
De buienradar geeft vanaf morgen en voor de rest van de week slecht 
weer aan. Haal je regenjas en rubberlaarzen maar boven, anders hou 
je het niet droog. En nee, het helpt niet om een uur later diezelfde 
radar opnieuw te checken. Het is wat het is.

Dan blijkt dat de volgende ochtend erg mee te vallen. Af en toe een 
spetter, maar meer is het niet. Je kunt bij wijze van spreken tussen de 
druppels door fietsen.

Kijk, dat is voor mij een klein gelukske: een meevaller die je humeur 
instant omhoog krikt. Je geniet er veel meer van dan wanneer dat 
goede weer al werd aangekondigd. Dan vind je het maar normaal; je 
had niet anders verwacht en staat er verder niet bij stil.

Het zijn die kleine gelukskes die het leven zo aangenaam maken. 
Natuurlijk moet je ze wel willen zien. Ben je daarin niet zo goed? 
Dat kan je jezelf aanleren door er aandachtig voor te zijn. Sta wat 
vaker stil bij ‘de gewone dingen’. Je zult zien dat je er veel plezier aan 
beleeft.

•  Marianne Moyson - contentmanager 

Volg Mensen zijn Media op  en 
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WELKOMSACTIE
Wil jij ook gebruik maken van onze 

maaltijdservice aan huis?

Bel ons snel, nieuwe klanten krijgen 
dit jaar hun 5de maaltijd gratis!

03 / 376 71 07 

  17 okt  Peterseliesoep - Gebakken hamburger met ajuinsaus, wortelstoemp en een tomaat uit de oven

18 okt  Tomaat-courgettesoep - Vogelnestje met tomatensaus, groentjes met puree van waterkers 

19 okt  Kervelsoep met balletjes - Belgisch stoofvlees met gebakken witloof en aardappelwedges

20 okt  Pompoen-wortelsoep - Witloof in de oven met ham, kaassaus en gekookte aardappeltjes

21 okt  Bloemkoolsoep -  Snitzel met natuursaus, gestoofde prei en stoemp van andijvie en spek

22 okt  Tomatenroomsoep met balletjes - Gevulde kalfsborst met La Chouffe, boontjes,spek, en gratin 

23 okt  Dagsoep - kipfilet met natuursaus, bloemkool en krieltjes

  17 okt  Peterseliesoep - Gebakken hamburger met ajuinsaus, wortelstoemp en een tomaat uit de oven Peterseliesoep - Gebakken hamburger met ajuinsaus, wortelstoemp en een tomaat uit de oven

GEDAAN MET RUG, NEK EN SPIERPIJNEN
Weg met pijnlijke rugklachten door middel van ergonomie op maat

J&A FLEX • FABRIKANT VAN ZETELS & MATRASSEN
RECHTSTREEKS UIT DE FABRIEK • GRATIS DEMONSTRATIE AAN HUIS ZONDER AANKOOPVERPLICHTING

Mallekotstraat 45 • 2500 LIER • www.jaflex.be • info@jaflex.be
TELEFOON >>> 03 480 98 01

UITVERKOOPTOT EN MET 31/10

Totale uitverkoop van stockmodellen wegens verhuis • 20% KORTING OP STOCKVERKOOP

5
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F I K  B L O G T

Nieuwe rijkdom

“Tijd, vrienden en plezier ...

 zijn dingen die je zelf maakt”

Fik Verbiest

•Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

Hoe je het ook draait of keert, de gemiddelde mens wordt 
zienderogen armer. Door aanhoudende in�atie smelt ons 
spaargeld weg als sneeuw voor de zon, terwijl de kosten voor 
energie en brandstof exponentieel stijgen. Stilaan komt ook de 
lagere middenklasse in de problemen en kloppen steeds meer 
mensen aan bij het OCMW voor hulp. Kortom, we staan on-
der een enorme druk en wie niet leert om te gaan met deze 
‘nieuwe’ situatie, wordt zowel lichamelijk als mentaal 
ziek van de stress.

Nieuwe waarden

“Velen kennen de prijs van alles en de waar-
de van niets …” Wanneer we spreken over de 
waarde van iets dan leggen we vaak automa-
tisch een link naar de kostprijs. Deze manier 
van denken komt voort uit een overdreven 
focus op materie en is allesbehalve verrijkend. 
Nu pijnlijk duidelijk wordt dat de waarde van ons 
geld afhangt van factoren die we niet in de hand 
hebben, is het hoog tijd om op zoek te gaan naar ‘nieuwe 
waarden’.

Tijd

Nieuwe rijken zijn mensen met tijd. Wanneer je vandaag aan 
mensen vraagt hoe het gaat, dan is het antwoord bijna altijd: 
‘Druk. Ik heb het toch zo druk …’ We hollen onszelf voorbij 
in een ratrace zonder einde, terwijl we ons voortdurend afvra-
gen hoe het mogelijk is dat de dagen zo snel voorbijgaan. We 
hebben geen tijd en toch krijgt iedereen exact dezelfde 24 uur 
per dag. Tijd maken voor wat je zelf écht belangrijk vindt, zal 
je leven aanzienlijk verrijken.

Rust

Wijlen John Lennon verwoordt het perfect in een enkele zin: 
“Life is what happens when you’re busy making other plans.” 
We zijn overtuigd dat we van alles ‘moeten’ en dat we voor 
niets tijd hebben. Deze manier van denken en leven holt het 
leven uit tot wijzelf en ons leven letterlijk helemaal leeg zijn. 

Wat we vooral ‘moeten’ is blijven ademen en alleen 
waar rust is, komt ademruimte vrij. Gun jezelf die 

ruimte. Je bent het waard.

Aandacht

Focus op wat jij belangrijk vindt. Maak even 
tijd voor een rustig moment en kijk naar bin-
nen. Bepaal zelf wie of wat jouw aandacht 
verdient en leef ernaar. Wie in zijn hart kijkt 

en eerlijk zegt aan wie of waaraan hij werkelijk 
waarde hecht, geeft onmiddellijk toe dat dit niet 

met geld te betalen is. Waar jouw aandacht naartoe 
gaat, bepaalt hoe waardevol je leven is.

Tijd, rust en aandacht zijn belangrijke nieuwe waarden. Vooral 
wanneer we ze samen met anderen goed gebruiken, hebben ze 
de kracht om ons leven de inhoud en de waarde te geven die 
het uiteindelijk verdient.
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03 870 41 8003 870 41 81
info@roofcover.be
www.roofcover.be

ROOFCOVER
Mastboomstraat 12 unit 4
2630 Aartselaar

st ipt  -  correct  -  deskundig

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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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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
Overleiestraat 18 bus 2 - 8500 Kortrijk
T 056 371 500
hoorcentrumoverleie@veranneman-audio.be
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VEELGESTELDE
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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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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.
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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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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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TEL. 03 888 95 80
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Een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe 
dekbedovertrek. Nu de verwarming een paar 
graden lager staat, gaan we voor een knus en 
zacht materiaal. Katoen beantwoordt perfect 
aan deze verwachting. Bovendien werkt de stof 
ook als een natuurlijke verwarming. Toch is 
niet elke katoensoort dezelfde. 

Een katoenen dekbedovertrek is een 100% 
natuurlijk product. De stof komt van de 
katoenplant uit grotere plantages in warmere 
landen. Het verwarmt je in de winter en houdt 
je koel in de zomer, ideaal voor het hele jaar. 
Katoen neemt zeer goed vocht op. Bovendien 
ademt katoen waardoor het vocht ook weer 
snel weg kan. 

Katoen voelt zacht en soepel aan. Van nature 
is de stof zeer stevig, makkelijk wasbaar en 
gaat deze lang mee. Elke soort katoen heeft 
specifi eke voordelen. De kwaliteit van je 
katoenen dekbedovertrek is afhankelijk van de 
binding (manier waarop draden zijn geweven), 
weefdichtheid (aantal draden) en hoe fi jn de 
garen zijn.

De allerfi jste
sto� en Alexandra, slaapadviseur Bedtime: “Voel het 

verschil. Met zo veel verschillende soorten is 
het soms moeilijk kiezen. Bij ons kan je alle 
materialen voelen en kiezen wat jij fi jn vindt.”

De do’s & don’ts van Alexandra
Bij de keuze van een nieuw dekbedovertrek ...
Do: ... Ga je goed na welk soort katoen 
overeenkomt met jouw slaapvereisten. 
Don’t: ... Kies je beter geen synthetische 
sto� en, want deze zijn minder luchtdoorlatend.   

Katoen

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Katoensatijn

Katoensatijn wordt losser geweven dan 
katoen perkal. De stof voelt hierdoor zachter 
aan en geeft een lichte glans. De lossere 
weving zorgt voor meer contact met je huid 
en dus een iets warmer gevoel. 

Katoen perkal

Katoen perkal is een luxe katoensoort. Het 
is gemaakt met dezelfde platbinding als 
gewoon katoen, maar het aantal draden is 
veel hoger en de garen zijn fi jner bij katoen 
perkal. Daarom is de stof mooier, zachter en 
soepeler dan ‘gewoon’ katoen. Het is ideaal 
als beddengoed voor zij die het sneller warm 
krijgen in bed tijdens de zomermaanden.

Twill & fl anel

Maar voor de echte koude dagen wil je een 
dekbedovertrek dat meteen lekker warm 
aanvoelt wanneer je in bed kruipt. Het zijn 
twee verschillende wevingen van een zachter 
en meer isolerende katoenvezel. Met de 
winter voor de deur hebben we een mooie 
collectie warme dekbedovertrekken.

Sleep&Dream Meilleur

NOMO is een Belgisch merk van luxe bedlinnen. De 
ontwerpen zijn uitermate mooi en nonchalent. De 
verfi jnde details beklemtonen het kwalitatieve en 
luxueuze karakter van het merk. Bedlinnen staan in 
direct contact met je lichaam. Bij Nomo kan je een 
overtrek vinden die voor jou persoonlijk het beste 
aanvoelt: van glad, licht of koel tot knus en warm. 

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: NOMO

“Met de winter voor de deur 
hebben we een mooie collectie 
warme dekbedovertrekken voor 

u uitgekozen.”
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verschil. Met zo veel verschillende soorten is 
het soms moeilijk kiezen. Bij ons kan je alle 
materialen voelen en kiezen wat jij fi jn vindt.”

De do’s & don’ts van Alexandra
Bij de keuze van een nieuw dekbedovertrek ...
Do: ... Ga je goed na welk soort katoen 
overeenkomt met jouw slaapvereisten. 
Don’t: ... Kies je beter geen synthetische 
sto� en, want deze zijn minder luchtdoorlatend.   

Katoen

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Katoensatijn

Katoensatijn wordt losser geweven dan 
katoen perkal. De stof voelt hierdoor zachter 
aan en geeft een lichte glans. De lossere 
weving zorgt voor meer contact met je huid 
en dus een iets warmer gevoel. 

Katoen perkal

Katoen perkal is een luxe katoensoort. Het 
is gemaakt met dezelfde platbinding als 
gewoon katoen, maar het aantal draden is 
veel hoger en de garen zijn fi jner bij katoen 
perkal. Daarom is de stof mooier, zachter en 
soepeler dan ‘gewoon’ katoen. Het is ideaal 
als beddengoed voor zij die het sneller warm 
krijgen in bed tijdens de zomermaanden.

Twill & fl anel

Maar voor de echte koude dagen wil je een 
dekbedovertrek dat meteen lekker warm 
aanvoelt wanneer je in bed kruipt. Het zijn 
twee verschillende wevingen van een zachter 
en meer isolerende katoenvezel. Met de 
winter voor de deur hebben we een mooie 
collectie warme dekbedovertrekken.

Sleep&Dream Meilleur

NOMO is een Belgisch merk van luxe bedlinnen. De 
ontwerpen zijn uitermate mooi en nonchalent. De 
verfi jnde details beklemtonen het kwalitatieve en 
luxueuze karakter van het merk. Bedlinnen staan in 
direct contact met je lichaam. Bij Nomo kan je een 
overtrek vinden die voor jou persoonlijk het beste 
aanvoelt: van glad, licht of koel tot knus en warm. 

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: NOMO

“Met de winter voor de deur 
hebben we een mooie collectie 
warme dekbedovertrekken voor 

u uitgekozen.”
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Bar Madam
HOBOKEN – Sinds 16 september is Bar Madam op het binnen-
plein van de Berkenrodelei 32 opnieuw open op donderdag, vrijdag 
en zaterdag tussen 9 en 17 uur. De keuken gaat open om 11 uur. 
Twee jonge, enthousiaste ondernemers, Eva Daniëls en Zoë Van 
den Bossche, zullen je hartelijk ontvangen. FM

Heraanleg Borsbeeksebrug
BERCHEM – Er is ondertussen gestart met de hernieuwing van 
de Borsbeeksebrug tegenover het station van Berchem. Er worden 
nieuwe ªetspaden en voetpaden aangelegd. Er komt een dubbel-
richtingsªetspad aan de zuidzijde (kant Post X) en het ªetspad aan 
de noordzijde wordt breder. Het wegdek wordt ook vernieuwd en er 
komen bomen op de middenberm. Er komt ook een voetgangers-
zone in de strook naast het nieuwe politiegebouw. Als alles volgens 
plan verloopt, zijn alle werken tegen het voorjaar van 2023 afge-
rond.  FM

Steun de lokale handelaars
AARTSELAAR – De gemeente heeft een waardebon in het leven 
geroepen ter waarde van 10 euro die alleen bij de lokale handelaars 
van de gemeente kan ingeruild worden. Iedereen kan zo’n waarde-
bon aankopen tegen de prijs van 9 euro, maar die heeft wel degelijk 
een aankoopwaarde van 10 euro. De handelaar krijgt van de ge-
meente 11 euro als hij de ontvangen bons inruilt in het gemeen-
tehuis. Een prima manier om de lokale handelaars een schouder-
klopje te geven. De bon wordt verkocht bij de onthaalbalie van het 
gemeentehuis en blijft één jaar geldig. Bij het ter perse gaan waren 
er al 25 handelaars bij wie deze bon ingeruild kan worden. FM

Heropening zwembad 
Sorghvliedt
HOBOKEN – Als alles volgens plan verloopt, zal het zwembad 
Sorghvliedt de deuren (her)openen begin oktober 2022. Onderzoek 
had uitgewezen dat het plafond (door een verzakking) volledig ver-
nieuwd moest worden. Van die gelegenheid werd gebruikgemaakt 
om verlichting in het plafond aan te brengen. FM

Brasserie Tomorrowland
DE SCHORRE – De mensen van Tomorrowland zetten een vol-
gende stap in hun horecaverhaal. Nadat ze in de Antwerpse Kroon-
straat al restaurant Mesa overnamen, plannen ze in De Schorre een 
brasserie met speeltuin die het hele jaar open zal zijn. De huidige, 
verouderde brasserie wordt in oktober afgebroken en wordt vervan-
gen door een modernere constructie die tegen de zomer 2023 klaar 
moet zijn. FM

Zuidrand klassiek! 
Dorine Mortelmans & 
Barbara Baltussen brengen 
Blumenstrauß

In het concert Blumenstrauß brengen sopraan Dorine Mortelmans en 
pianiste Barbara Baltussen een boeket van liederen en pianosolowerken 
uit het wondermooie repertoire van onder andere Richard Strauss, Hugo 
Wolf en Edvard Grieg.

Elke bloem uit het boeket heeft haar eigen verhaal.

Een verhaal over dromen en ontroering, over de onvoorwaardelijke liefde 
van de roos, over een orchidee die er hartstochtelijk naar verlangt dichter 
bij de lelie te komen, over viooltjes die nieuw leven aankondigen ...

Sopraan Dorine Mortelmans en pianiste Barbara Baltussen gaan op ont-
dekking in het rijke repertoire voor lied en piano solo. Daarbij schuwen ze 
de klassiekers niet, maar exploreren ze ook nieuwe en onbekende werken. 
Ze nemen hun publiek mee in hun passie voor muziek, gekaderd door 
een thema, een rode draad.

Info & reserveren: info@orfeo.be of 03 449 16 27

Tickets: 16 euro, 5 euro voor -26 j. - Een abonnement kost 80 euro.

Meer info op orfeo.be

Uw reservering is definitief na betaling op rekeningnummer BE11 3630 
0198 9348 van Orfeoproducties vzw in Edegem. Gelieve de datum van 
het concert en het aantal tickets te vermelden.

Zuidrand Klassiek! is een samenwerkingsverband tussen Streekvereniging 
Zuidrand en de gemeenten Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, 
Kontich, Lint en Mortsel en wordt ondersteund door de Vlaamse 
gemeenschap.
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g e l u k k i g  g e z o n d

Beroertes

Weet u welke de grootste doodsoorzaken 
ter wereld zijn? De kans is groot dat uw 
antwoord kanker of hartfalen is. Toch is 
een hersenberoerte één van de belang-
rijkste oorzaken van sterfte en invalidi-
teit wereldwijd. Een beroerte wordt in 
het jargon CVA (cerebrovasculair acci-
dent) genoemd en komt voor wanneer de 
bloedvoorziening naar de hersenen plots 
geblokkeerd wordt. In 80 procent van de 
gevallen is dit door een bloedklonter of 
een vernauwing van de aders door een 
cholesterolophoping. In 20 procent van 
de gevallen is het plotseling openbarsten 
van een bloedvat in of rond de hersenen 
de oorzaak. In beide gevallen krijgen de 
hersencellen of neuronen te weinig zuur-
stof en sterven ze af. De zone direct rond 
de blokkade gaat onmiddellijk en onher-
roepelijk verloren, de omgevende cel-
len kunnen alleen gered worden als het 
slachto³er tijdig start met therapie.

“Tijdig” is cruciaal. Strikt genomen is er 
een strak tijdskader van 4,5 tot (soms!) 6 
uur na het ontstaan van de klachten, om 
in te grijpen. Er mag dus niet veel tijd 
verloren gaan om de patiënt naar het zie-
kenhuis te vervoeren, de diagnose vast 
te stellen, een hersenscan te nemen enz. 
Soms moet de patiënt zelfs doorverwe-
zen worden naar een ander ziekenhuis 
dat wel over een stroke unit beschikt. 
Kortom, vier uur is erg weinig om dit al-

lemaal te doen. Vaak worden de sympto-
men van een beginnende beroerte slecht 
herkend, waardoor er niet snel gehandeld 
kan worden. De drie meest voorkomende 
symptomen bij een beginnend hersenin-
farct zijn een scheve mond of aangezicht, 
een verlamde arm en verwarde spraak. 
Die indicaties zijn, samen met tijd, ge-
makkelijk te onthouden door het Engelse 
woord FAST, wat staat voor face-arm-
speech-time.

Een hersenberoerte is zoals gezegd een 
van de grote doodsoorzaken. Wie over-
leeft (een op drie patiënten) houdt er een 
blijvende beperking aan over. Tegenwoor-
dig bestaat de behandeling erin om het 
bloedstolsel zo snel mogelijk te verwijde-
ren, door medicatie via een infuus of door 
een chirurgische ingreep (= trombecto-
mie). De therapie is niet gericht op het 
herstellen van afgestorven hersencellen, 
maar op het vermijden van grotere schade. 
Er is dus een dringende nood aan nieuwe 
innovatieve therapieën.

Onze hersenen zijn opgebouwd uit maar 
liefst 100 miljard neuronen (= hersencel-
len) die met elkaar communiceren via een 
supercomplex netwerk van verbindingen. 
Men heeft momenteel al een beter in-
zicht in het functioneren van hersencel-
len dan tien tot twintig jaar geleden. Zo 
zorgt het zuurstoftekort bij een beroerte 

voor een hele serie kwalijke biochemische 
processen, waarvan het intieme mecha-
nisme helaas nog onbekend is.

Wel is duidelijk dat een hersenberoerte 
een complex proces is dat meer weten-
schappelijk onderzoek vraagt. Alleen zo 
kan men aangrijpingspunten vinden voor 
nieuwe medicijnen. Helaas knelt ook hier 
het schoentje. Het nieuws dat farmareus 
Pªzer stopte met het onderzoek naar ge-
neesmiddelen tegen alzheimer en parkin-
son veroorzaakte in 2018 heel wat ophef. 
Nog maar weinig farmaceutische bedrij-
ven en overheidsinitiatieven investeren in 
onderzoek naar beroerte en het huidige 
onderzoek is ondergeªnancierd. Dit zou, 
door het stijgende aantal patiënten en de 
enorme impact op de gezondheidszorg, 
voor een schokgolf moeten zorgen. Quod 
non. Door de toenemende vergrijzing 
neemt het aantal gevallen van hersenbe-
roerte alleen nog maar toe. Jaarlijks krij-
gen 17 miljoen (!) mensen in de wereld 
te maken met de aandoening. In België 
gaat het over 19.000 nieuwe gevallen, 
maar liefst 52 mensen per dag! Twintig 
procent van de patiënten overlijdt binnen 
de maand, vijftig procent binnen het jaar. 
Dit bewijst de ernst van het probleem.

•Tekst: dr. apr. Paul Nijs
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C O M P U T E R H E R S T E L L I N G E N 
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V O O R  PA R T I C U L I E R E N  E N  B E D R I J V E N

 Laptop- en desktopherstellingen
 Verkoop van nieuwe computers
 Opkuis en onderhoud
 Hard- en softwareproblemen
 Verwij deren van virussen en spyware
 Netwerken en cloudoplossingen

Flor Alpaertsstraat 14R  •  2600 Berchem
03 440 68 25

info@cdsnv.be  •  www.cdsnv.be

Bakkerij Michielsen
te Mortsel zoekt 

WINKELBEDIENDE

te Mortsel zoekt 

WINKELBEDIENDE
Wij zijn op zoek naar een winkelbediende voor warme bakker in Mortsel.
Je staat in voor de verkoop van broden, koeken, gebak en patisserie.
Je start de dag met het aanvullen van de toonbank en rekken, bedienen van de 
klanten, bestellingen klaarzetten en opnemen.
Chocoladeproducten, koekjes, enz. verpakken en etiketteren.
Onderhoud van de winkel, afwas.
Advies geven aan de klanten.

Je werkt op woensdag voormiddag, vrijdag namiddag en zaterdag 
(1 op de 2)
Feestdagen en vervanging ben je ook bereid te werken.
We bieden je een mooie verloning, uren zijn bespreekbaar.
Op zondag en maandag is de winkel gesloten.
Winkel in Mortsel, makkelijk bereikbaar.
Je komt terecht in een leuke werkomgeving, met een familiale sfeer.

Je bent klantvriendelijk, en je kan zelfstandig werken.
Je kan vlot Nederlands.
Ervaring in de verkoop/sector bakkerij is een pluspunt.
Je bent bereid vroeg te starten.

Solliciteren per mail op banketbakkerijmichielsen@gmail.com 
of 0476 33 05 16 

Chocoladeproducten, koekjes, enz. verpakken en etiketteren.
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bekijk de digitale
maquette van dit
project in één van

de 6 habicom
kantoren!

E XC LU S I E F

V E R K O O P  D O O R :

Interesse? Surf dan snel naar habicom.be/stadsterras of bel naar 03 449 42 41

1 tot 3 slaapkamers

Centrale ligging

2.5 hectare groen

Ondergrondse parkings

BEN-appartementen
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Faculteit voor vergelijkende Gods-
dienstwetenschappen wijst de weg 

naar inzicht en verbondenheid
In 1980 voelen meerdere religieus geïnteresseerden van universitair niveau de noodzaak van een instelling die religies en wereldbe-

schouwingen grondig en objectief zou bestuderen. Zij richten de Faculteit voor vergelijkende Godsdienstwetenschappen op. De FVG 
wil zonder uitsluitsel en vooringenomenheid inzicht verwerven in de veelheid van religies, wereld- en levensbeschouwingen. 

Onafhankelijkheid, objectiviteit, tolerantie 
en respect

‘Onze FVG beperkt haar onderzoek niet tot 
wereldgodsdiensten. We hebben ook oog voor 
kleinere religieuze groeperingen met lokale be-
tekenis’, zegt coördinator Ernie Vonck. ‘Boven-
dien stelt onze faculteit zich onafhankelijk op 
van elke ideologie, omdat we overtuigd zijn dat 
je religies niet grondig kan bestuderen vanuit 
het gezichtspunt van één bepaalde geloofsover-
tuiging.’

Om dit unieke inzicht te verwezenlijken ont-
wikkelt de FVG haar eigen methodiek. Recht-
streeks contact met de godsdiensten en levens-
beschouwingen is belangrijk en daarom kiest 
men docenten die behoren tot de verschillende 
levensbeschouwingen. Zij verstrekken informa-
tie ‘van binnenuit’ en dit garandeert gelijkwaar-
digheid en pluralisme. Vanuit hun eigen religie 
en cultuur brengen zij naast theoretische kennis 
ook inzicht in de praktische beleving.

‘FVG doceert elke levensbeschouwing en reli-
gie los van elkaar. Zo nemen we geen conver-
gerend theologisch of ªlosoªsch standpunt in. 
Binnen de faculteit benaderen wij levensbe-
schouwingen en godsdiensten empirisch, als 
een uiting van menselijk gedrag. In die zin kan 
ook de inhoud van theologie voorwerp zijn van 
godsdienstwetenschappelijk onderzoek’, aldus 
Ernie Vonck.

Inhoudelijke zuiverheid, actieve tolerantie, 
objectiviteit en enthousiasme

Het FVG-team is evenwichtig samengesteld 
uit personen van uiteenlopende geestelijke of 

maatschappelijke stromingen. Elk van hen is 
vanzelfsprekend begaan met de eigen religieuze 
of ªlosoªsche opvatting, maar doet dit in diepe 
en bewuste eerbied voor alle andere wereldbe-
schouwingen. Dit geheel in de geest van Sir 
Francis Younghusband, die in 1934 het ‘World 
Congress of Faiths’ oprichtte. De FVG doceert 
volgens diezelfde principes van inhoudelijke 
zuiverheid, actieve tolerantie, objectiviteit en 
enthousiasme. 

Meer inzicht zorgt voor meer respect en ver-
bondenheid

De faculteit organiseert onderricht via lezin-
gen, cursussen, seminaries en workshops. Zo 
verspreidt en verbetert de kennis en versterkt 
meteen ook het begrip tussen de verschillen-
de partijen in onze maatschappij. ‘We willen 
vooral een ontmoetingsplaats zijn voor de ver-
schillende levensbeschouwingen en culturen en 
via een open dialoog bruggen bouwen tussen 
de verschillende gemeenschappen’, zegt Ernie 
Vonck. ‘Mensen van verschillende levensbe-
schouwingen bijeenbrengen en aantonen dat 
we meer gemeenschappelijk hebben dan an-
dersom. Daarin geloven we.’

Pluralistisch, objectief en wetenschappelijk 
onderbouwd

De Faculteit van vergelijkende Godsdienstwe-
tenschappen is pluralistisch en spreekt geen 
oordeel uit. Het onderricht is wetenschappelijk 
onderbouwd en gebeurt door vertegenwoor-
digers van de betre³ende religie of levensbe-
schouwing. Verder hangt de FVG geen enkele 
ideologie, kerk of ªlosoªsche overtuiging aan. 

‘Er is duidelijk een groeiend contact tussen di-
verse wereldbeschouwingen en uiteenlopende 
culturen. Verschillende gebruiken en rituelen 
kunnen een voedingsbodem zijn voor con-
frontatie’, zegt Ernie Vonck. ‘Te vaak staan we 
vreemd en onwetend tegenover hoe anderen het 
leven cultureel en spiritueel beleven. Dit gebrek 
aan kennis leidt tot misverstanden en geschil-
len. Hierin ligt vaak de basis van onverdraag-
zaamheid, negatieve beeldvorming, polarisering 
en zelfs radicalisme. Meer inzicht in de religi-
euze en culturele achtergrond van de medemens 

draagt bij tot meer begrip, een betere verstand-
houding en dus een harmonieuze samenleving. 
Correct onderricht is essentieel om de interre-
ligieuze en culturele uitdagingen van vandaag 
aan te gaan.’

Een vreedzame samenleving door meer kennis 
over en inzicht in elkaars cultuur

Het aanbod en de expertise van de FVG komen 
duidelijk tegemoet aan de behoeften die in onze 
samenleving bestaan, dit zowel naar existentiële 
als naar pragmatische antwoorden op tal van 
levensbeschouwelijke vragen.

‘Onderwijs en kennisoverdracht zorgen ervoor 
dat we elkaar beter begrijpen’, zegt Ernie. ‘We 
willen vooroordelen uit de wereld helpen en het 
eens zijn dat we agree to disagree. Zo zorgen 
o.a. onze educatieve werkko³ers dat scholen en 
verenigingen kennismaken met ‘voorwerpen’ uit 
tal van religies; en dit zowel van erkende ge-
loofsgemeenschappen als van nieuwe religieuze 
bewegingen, etnische volkeren, …’

Toekomstplannen 

In de nabije toekomst wil de FVG haar on-
derwijsmodules verder uitbouwen. Bovendien 
wil men inzetten op de praktische bruikbaar-
heid van de aanwezige kennis. ‘We focussen op 
groepen die regelmatig contacten onderhouden 
met mensen met een andere achtergrond. Be-
leidsmedewerkers, vormingswerkers, journalis-
ten, studenten, ... willen we informeren over hoe 
om te gaan met mensen met een andere cultuur 
en religie’, zegt Ernie Vonck. ‘Verder zullen we 
onze digitale capaciteit verder uitbouwen en 
naast fysieke contacten ook digitale opleidin-
gen aanbieden.’

We wensen FVG alvast veel succes in haar strijd 
voor meer tolerantie, respect en verbondenheid 
en nodigen je van harte uit om eens kennis te 
gaan maken. 

FVG - Goudenregenlaan 2 | 2610 Wilrijk | 
werkdagen van 9.00 tot 13.00 en op afspraak
03 830 51 58 - secfvg@yahoo.com - 
www.anwterpfvg.eu  - gratis nieuwsbrief
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IMMO COPPIETERS - Landstraat 71, 2560 Kessel - G 0478 88 60 55
E marc@immocoppieters.be - www.immocoppieters.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 - 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 - LIER
Lintsestnwg 27 - Luxe penthouse in residentie
Pullaer. Liv. in L, inger. kk. + toest. + toegang 
naar dakterras ± 20m². 2 slpk., afz. was- en 
bergruimte, 2 x gar.box mglk. Instpkl.

425.000 EUR (excl. gar.box)

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 - 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

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

TE KOOP - LIER
Adres op aanvraag - Luxe EGW bij centrum.
Liv. in L, nwe kk. + veranda, 3 tot 4 slpk. Afz. 
wasruimte, aangelegde tuin, garage 2 W. 
Bij Delhaize en Nete op wandelafst.

575.000 EUR

wasruimte, aangelegde tuin, garage 2 W. 

TE KOOP - EKEREN
De Beukelaerlaan 55 - Charmante EGW 
op ± 400m2. Bij natuurgebied De Oude 
Landen (Veltwijckpark). Rme liv + veranda, 
3 tot 4 slpk, kldr, tuin, parking (2W).

335.000 EUR

Landen (Veltwijckpark). Rme liv + veranda, 

naar dakterras ± 20m². 2 slpk., afz. was- en 
bergruimte, 2 x gar.box mglk. Instpkl.

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

TE HUUR - MORTSEL
Koeisteerthofdreef 48 - Luxe en volledig 
vernieuwd appt. 1ste vd. ± 90m², 2 slpk., nwe
kk en badk., liv.+parket. Lage gem.k. €30/m 
(gn li� ). Zonnig terras + zicht op groen.

895 EUR/m
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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

Horizontaal
1 grote vloot 5 gemalen steen 10 Bijbelse priester 11 roem 
12 droevig 15 aldoor 17 plechtige gelofte 18 chocoladepoe-

der 19 Europeaan 20 familielid 21 schoolbehoefte 
23 individualist 25 uitholling door stromend water 27 soort 

hert 28 familielid 29 label 32 cel 34 eigenwaarde 35 op 
leeftijd 36 Turks bevelhebber 38 beneden 39 afbakening 
41 netjes 43 stierenvechter 45 afzonderlijk 46 voorgevel 

47 medemens 48 dal

Verticaal
1 deel v.e. toneelstuk 2 jonge vrouw 3 Engels bier 

4 werpschijf 6 terugreis 7 oppervlaktemaat 8 in grote mate 
9 zware vracht 13 verslag 14 gevoel 15 overgeleverd verhaal 
16 lengtemaat 20 patiënt 22 geweldsdelict 24 dakbedekking 

26 kous 30 zelfzuchtig mens 31 platvis 32 watervogel 
33 werelddeel 36 pl. in Duitsland 37 gehoorzaal 39 geluk 

40 hok met tralies 42 viervoeter 44 los
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Horizontaal: 1 grote vloot 5 gemalen steen 10 Bijbelse
priester 11 roem 12 droevig 15 aldoor 17 plechtige gelofte
18 chocoladepoeder 19 Europeaan 20 familielid
21 schoolbehoefte 23 individualist 25 uitholling door
stromend water 27 soort hert 28 familielid 29 label 32 cel
34 eigenwaarde 35 op leeftijd 36 Turks bevelhebber
38 beneden 39 afbakening 41 netjes 43 stierenvechter
45 afzonderlijk 46 voorgevel 47 medemens 48 dal.

Verticaal: 1 deel v.e. toneelstuk 2 jonge vrouw 3 Engels
bier 4 werpschijf 6 terugreis 7 oppervlaktemaat 8 in grote
mate 9 zware vracht 13 verslag 14 gevoel 15 overgeleverd
verhaal 16 lengtemaat 20 patiënt 22 geweldsdelict
24 dakbedekking 26 kous 30 zelfzuchtig mens 31 platvis
32 watervogel 33 werelddeel 36 pl. in Duitsland
37 gehoorzaal 39 geluk 40 hok met tralies 42 viervoeter
44 los.
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stromend water 27 soort hert 28 familielid 29 label 32 cel
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45 afzonderlijk 46 voorgevel 47 medemens 48 dal.

Verticaal: 1 deel v.e. toneelstuk 2 jonge vrouw 3 Engels
bier 4 werpschijf 6 terugreis 7 oppervlaktemaat 8 in grote
mate 9 zware vracht 13 verslag 14 gevoel 15 overgeleverd
verhaal 16 lengtemaat 20 patiënt 22 geweldsdelict
24 dakbedekking 26 kous 30 zelfzuchtig mens 31 platvis
32 watervogel 33 werelddeel 36 pl. in Duitsland
37 gehoorzaal 39 geluk 40 hok met tralies 42 viervoeter
44 los.
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• Ik heb een hobby. Ik bezit de grootste collectie schelpen ter wereld. 
Ik bewaar ze verspreid over alle stranden ter wereld. Misschien heb 
je er al gezien?
Steven Wright

• Niemand gaat vóór zijn tijd - tenzij de baas eerder weg is.
Groucho Marx

• Waarom hebben ze het Wereldoorlog I genoemd? Toch omdat zij 
wisten dat het de eerste van een serie was!
Paul Krassner

• Wat seks betreft, zullen de mannen blijven liegen en de vrouwen 
nooit ophouden de waarheid te vertellen.
Robert W. Krepps

• Wanneer je ogen verblind zijn door de zorgen, kan je de schoonheid 
van de zonsondergang niet zien.
Krishnamurti

• Ik shop dus ik ben.
Barbara Kruger

• Ook het donkerste uur telt slechts zestig minuten.
Morris Mandel

• Beklemtoon alles en je beklemtoont niets.
Herschell Gordon Lewis

• Begin nooit een zaak als je niet weet hoe je ze moet runnen.
Robert W. Johnson

• Voorsteden zijn rijke achterbuurten.
Joseph Wood Krutch

• Iemand wordt oud wanneer hij meer bezig is met zijn herinnerin-
gen dan met zijn ambities.
Navin Kulkarni

• Mensen die op hun lauweren rusten, dragen ze aan de verkeerde 
kant.
Malcolm Kushner

• Ik stuur mezelf voortdurend e-mails, zodat ik me populair kan 
voelen. Ik gebruik natuurlijk een schuilnaam, want ik wil niet 
psychotisch overkomen.
Jody LaFerriere

De oplossing vind je op 
www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK
IN UW BUURT!

ma - vr 10u00 - 12u00
13u30 - 17u30

zaterdag op afspraak
zondag gesloten

Stof, maak kennis met onze meest krachtige stofzuiger

Surf naar miele.be voor meer informatie en voorwaarden.

krachtige stofzuiger

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

Park Hof van Mols
Boomsesteenweg 94 | 2610 Wilrijk
03/827.25.20 | school@lohrangrin.be

www.lohrangrin.be

lohrangrin_adv_184x82.indd   1 3/10/2022   10:06

uw verkoopkantoor te Mortsel vlakbij het project
Kantoor Mortsel: Antwerpsestraat 75                                                                              Laat je individueel rondleiden via de virtuele maquette op kantoor

MORTSEL

03 449 49 77
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Dichter Peter Mangel Schots
We staan er amper bij stil, maar jaarlijks wordt er een groot aantal mensen begraven zonder dat iemand naar hen omkijkt. 
Bij ‘De eenzame uitvaart’ schrijven dichters een gelegenheidsgedicht voor de overledene dat zij voorlezen op de uitvaart. 

Het is een sociaal project waarbij het respect en de solidariteit voor medeburgers centraal staan, 
omdat de deelnemende dichters erin geloven dat niemand zomaar mag begraven worden.

In Antwerpen werd het project ruim tien jaar geleden opgestart door schrijver Maarten Inghels. 
Het eerste gedicht was van toenmalig stadsdichter Joke van Leeuwen, geschreven voor mevrouw J. V. L. 

Het werd voorgedragen bij haar uitvaart op 23 januari 2009 op begraafplaats Schoonselhof. Sinds een aantal jaren 
coördineert dichter Peter Mangel Schots voor Leuven het collectief.

Hoe ontstond de idee voor ‘De eenzame 
uitvaart’?

“De idee is afkomstig uit het Nederlandse 
Groningen, waar de toenmalige stadsdichter 
Bart FM Droog de eenzame uitvaarten in 
zijn stad bijwoonde en opluisterde met een 
gedicht wat hij tot zijn taak als stadsdichter 
rekende. Sinds 2002 brengen dichters ook in 
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, 
Nijmegen en andere Nederlandse steden een 
bijzonder saluut aan overledenen die anders 
geen bezoek op de uitvaart hebben. In België 
zijn we al zo’n tien jaar actief. In Antwerpen 
en in Leuven verzorgen wij ruim zes jaar 
eenzame uitvaarten. In Brusselse gemeenten 
wonen vrijwilligers eenzame uitvaarten bij. 
Zo zorgt bijvoorbeeld het Collectief Straat-
doden voor een gedicht bij de uitvaart van 
daklozen. Ook in Oostende en Gent worden 
gelijkaardige initiatieven ontplooid.”

Waaruit bestaat je coördinerende rol?

“Ik word op de hoogte gebracht door bijvoor-
beeld het OCMW, een woonzorgcentrum 

of de begrafenisondernemer 
die de stadsbegrafenissen re-
gelt. Zij melden mij dat er een 
uitvaart zal plaatsvinden waar-
bij niemand aanwezig zal zijn. 
Dat zijn er zo’n viertal per jaar. 
Vervolgens ga ik op zoek naar 
wat meer info over de overle-
dene. Gaat dit over iemand die 
in een woonzorgcentrum over-
leed? Dan kan ik veelal terecht 
bij het personeel. Als 
iemand thuis wordt 

gevonden, is dat wat moeilijker en 
doe ik vaak een soort buurtonder-
zoek. In Leuven zijn we met zes 
dichters die om de beurt een ge-
dicht schrijven en het voordragen 
tijdens de begrafenis. Dit alles moet 
telkens snel gaan, meestal zitten er 
maximum twee dagen tussen het 
contact met mij en de begrafenis 
zelf.”

Vinden dichters vlot de weg naar 
het collectief ?

“Het is een sociaal en literair pro-
ject waarvoor niet iedere dichter in 
aanmerking komt. Daarvoor zijn 
strikte regels die werden vastgelegd 
in onze statuten. We willen immers 
niet dat de eerste de beste zelfver-
klaarde dichter onder de noemer 
van ‘De eenzame uitvaart’ begra-
fenissen kan bijwonen. Zo komen 
bijvoorbeeld alleen die dichters in 
aanmerking die al publicaties op 
hun naam hebben.”

Als je een kistje uit de lijkwagen ziet komen 
dat niet groter is dan een schoendoos dan 
blijft dat aan de ribben kleven. Ik schreef er 
het gedicht ‘Schaapjes’ over, als eerbetoon. 
Meestal zijn onze eenzame overledenen een 
heel stuk ouder.

Helden zijn vrouwen en mannen met 
een passie. Een passie voor sport, 
ondernemen, reizen, literatuur, mu-
ziek, wetenschap, design … ‘Mensen 
zijn Media’ wil Vlamingen inspireren, 
daarom komt in deze rubriek elke keer 
een held aan het woord.
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Je bent niet alleen coördinator, maar je draagt 
ook zelf voor. Welke begrafenis bleef je het 
meeste bij?

“Dat is onvermijdelijk die van een baby van 
twee weken oud, waarvan de ouders afkomstig 
zijn uit Oost-Europa en hier in Luik op be-
zoek waren bij familie. Het kindje wordt tijdens 
dat familiebezoek geboren en blijkt een zware 
hartafwijking te hebben. Het wordt nog naar 
het Leuvense ziekenhuis Gasthuisberg gevoerd, 
maar het mocht niet baten. De ouders hebben 
het kind nog laten dopen, maar in hun gemeen-
schap houdt het dan op. Bovendien konden zij 
niet langer in ons land blijven. Als je een kistje 
uit de lijkwagen ziet komen dat niet groter is 
dan een schoendoos, dan blijft dat aan de rib-
ben kleven. Ik schreef er het gedicht ‘Schaapjes’ 
over, als eerbetoon. Meestal zijn onze eenzame 
overledenen een heel stuk ouder.”

Wat bracht je ertoe om eenzame uitvaarten 
te verzorgen?

“Ik zie het als een manier om iets voor de 
maatschappij te doen en tegelijkertijd om 
poëzie een rol te geven in die samenleving. Je 
hoort weleens dat poëzie iets voor een kleine 
minderheid is, dat het iets volstrekt nutteloos 
is. Toch grijpen mensen op belangrijke le-
vensmomenten terug naar poëzie. Ik denk dat 
dat onze gemeenschappelijke motivator is. De 
bedanking die achteraf vaak volgt, is fijn, maar 
het is bovenal een eer om zo’n betekenisvolle 
rol te kunnen spelen.”
Ik zie het als een manier om iets voor de maat-
schappij te doen en tegelijkertijd om poëzie een 
rol te geven in die samenleving.

De zoektocht naar informatie over de eenza-
me overledene blijkt soms moeilijk?

“In Leuven zijn er intussen een dertigtal uit-
vaarten geweest, waarvan toch twee derde van 
de overledenen in een woonzorgcentrum ver-
bleef. Dat zijn niet altijd tragische verhalen. 
Ook weduwen of weduwenaars zonder kinde-
ren, zonder broers of zussen of netwerk worden 
alleen begraven. Zoals ik al zei, kan ik dan altijd 
bij het personeel terecht, al wordt de persoon in 
kwestie dan wel wat gereduceerd tot wat over 
hem of haar geweten was tijdens de periode dat 
die persoon in het woonzorgcentrum verbleef, 
bijvoorbeeld dat iemand graag vanillepudding 
eet. Toch proberen wij ook voor die mensen 
een gepersonaliseerd gedicht te schrijven en een 
verslag van ons onderzoek te maken dat wij op 
onze website publiceren.”

Waarom is het verslag dat jullie achteraf op de 
website publiceren zo belangrijk?

“Door het verslag hopen we dat de lezer er even 
bij stilstaat dat een eenzame uitvaart eender wie 
kan overkomen. Het zou dus zomaar je buur-
man kunnen zijn.”

Doet een eenzaam afscheid je stilstaan bij je 
eigen afscheid?

“Ik denk dat eender wie die een begrafenis 
bijwoont, altijd wel reflecteert over zijn eigen 
sterfelijkheid. De dood is een onderwerp dat 
mij sowieso bezighoudt en waarrond ik ook 
naast de gedichten voor ‘De eenzame uitvaart’ 
heb gewerkt.”

Word je niet zelf door je emoties overmand 
bij zo’n begrafenis?

“Emoties zijn er tijdens zo’n begrafenis altijd 
wel, al is dat doorgaans beperkt. Als coördinator 
probeer ik altijd zelf mee te gaan, ook al schreef 
ik niet zelf het gedicht. Als ik dat wel doe, dan 
ben ik precies wel langer in het gezelschap van 
de overledene geweest en voel ik me uiteraard 
meer betrokken. Het blijven natuurlijk men-
sen die je bij leven nooit hebt gekend, dus wat 
dat betreft is er een zekere afstand. Die moet 
er zijn en zorgt ervoor dat dit niet tot diepe 
emotionaliteit leidt.”

Schaapjes

– voor baby F.
Eén bladzij omgeslagen en je boek is uit
lang en gelukkig lezen hadden we 
je graag gewenst 
beginnend met verhalen van een eerste kerst 
en knuistjes die naar vlekken kaarslicht grijpen 
en dan de lente, zomer, nog een zomer 
tot je je opricht zonder handen als een koning 
de wereld balancerend aan je voetjes 
het coolste jochie van de peutertuin

Maar onder ijzig ziekenhuislamplicht 
ben je geboren met een hart dat klappertandt 
je ouders ver van huis, jij ongeteld, 
uitgekwartierd,
geen tijd gekregen voor een hashtag 
om de wereld 
te vertellen over ieder kind dat in je leeft: 
ik ben Omran, ik ben Julie, ik ben Aylan, 
ik ben Melissa, 
ik ben De Kleine Thomas uit de 
vondelingenschuif, ik ben 
het kindje Jezus dat versmacht onder een berg 
geschenkpapier

Verkruimelt in een land ver weg 
van hier je mama 
van verdriet? Gaat elke spadesteek je papa 
door het hart? 
Zal volgend jaar rond deze tijd 
een ander broertje 
in jouw sokjes slapen? Het zal je naam zijn 
die je in je laatste uren kreeg die hen verbindt 
met deze stad, dit lapje grond dat zij alleen 
vermoeden 
en waarop wij staan als een reserveteam – 
vrees niet, 
we zullen op de uitkijk blijven, schaapjes tellen 
tot je slaapt

Ook verschenen in: Peter Mangel Schots, 
Synchroonliefde (Poëziecentrum, Gent)



20

p o r t r e t

... van een ‘droom’reis
Eventjes lag het reizen stil tijdens corona, maar nu gebeurt het weer volop. ‘Waar ga jij naartoe deze zomer?’ Frankrijk, Kroatië, Italië, 
Spanje, Oostenrijk, ... maar ook Zweden, Thailand, Amerika, China en zelfs Oekraïne krijg je dan als antwoord. Sommigen blijven in 
eigen land en trekken naar de Ardennen, de kust, de Voerstreek, of ... Maar of het nu het binnenland of het buitenland wordt, het wordt 

alleszins een tijd om uit te rusten, te genieten, te ontdekken, cultuur op te snuiven, te sporten ...

Ook mijn echtgenoot en ik kijken er elk jaar 
naar uit om een tijdje naar andere oorden te 
trekken. Wij blijven wel meestal in Europa, 
maar om de zoveel jaar zoeken we het ook wat 
verder.

We maken dan zowaar een reis rond de wereld, 
waarbij we verschillende werelddelen aandoen: 
Europa, Afrika, Azië, Amerika en Oceanië. 
Dat deden we ook weer vorige maand. Op een 
doordeweekse dag vertrokken we op wat wij 
een ‘airtrip’ noemen. Vermits we niet echt veel 

tijd hebben, kiezen we vooraf uit wat we in elk 
continent willen beleven, wat we willen zien ...
Omdat onze trip start in Europa en we daar al 
veel gezien hebben, blijven we er niet zo lang. 
We focussen ons meer op de andere wereld-
delen. Daar zoeken we meestal niet de grote 
steden op, maar trekken we liever de natuur in 
of zoeken ons heil in kleinere dorpen. Azië was 
eerst aan de beurt. We zagen heel veel boeddha’s, 
reden er in een tuktuk en een fietsriksja en be-
wonderden de kolam* voor een schooltje, dat 
ik vanwege mijn achtergrond als onderwijzeres 
absoluut wou bezoeken. Ook gingen we naar 

een olifantenpark, waar gelukkig geen olifan-
tenritjes werden aangeboden, maar waar je deze 
imposante dieren van dichtbij kon bewonderen.
Na Azië was Oceanië aan de beurt. In Austra-
lië leerden we omgaan met een boemerang en 
maakten we kennis met het symbool bij uitstek, 
de kangoeroe. Die kunnen echt wel heel ver en 
heel hoog springen. Ook de koala, een ander 
zeer bekend buideldier in Australië, kon op 
onze belangstelling rekenen. Deze buidelbeer 
leeft bijna uitsluitend van voedingsarme euca-
lyptusbladeren en dan nog maar van een paar 
soorten eucalyptusbomen. Het is een bedreigde 
diersoort, maar gelukkig zagen wij de dieren in 
een goed beschermde omgeving. Van Australië 
naar Afrika om de Nijl af te varen en de mooie, 
indrukwekkende piramides te bewonderen. Ook 
een safari in een onmetelijke savanne stond op 
ons programma. Daar gingen we op zoek en 



20 21

•Tekst en foto’s © Annie Poelmans

vonden we de big five (leeuw, olifant, neushoorn, luipaard en buf-
fel). Bij een bezoek aan Madagaskar brachten we een hele tijd door 
bij de ringstaartmaki’s en de lemuren. Dat zijn toch echt grappige 
beestjes! Ons laatste continent was Amerika. We kozen ervoor om 
daar te overnachten in een huifkar in de buurt van een nationaal 
park. Dat was een geweldige belevenis. De huifkar toverde ons 
naar het Wilde Westen, zeker daar in de nabijheid van de ruige 
natuur! Maar we lieten ons ook betoveren door de grote groepen 
pinguïns en flamingo’s.
Na onze uitstap in Amerika keerden we terug naar Europa. Het 
waren telkens korte bezoekjes aan de verschillende continenten, 
maar toch hebben we er weer heel erg van genoten.

We gingen niet direct naar huis, maar besloten in Europa, nabij 
de ingang van Zoo Planckendael, eerst nog rustig een koffietje te 
drinken om over alles wat we gezien en beleefd hadden tijdens 
onze ‘airtrip’ nog even rustig na te praten.
Ja, het doorkruisen van de continenten in Planckendael had ons 
weer doen wegdromen naar verdere oorden ... We gaan zeker nog 
eens terug om weer andere dingen te ontdekken!

*Een geometrische lijntekening bestaande uit rechte lijnen, ron-
dingen en een patroon, getekend rond een raster van stippen. De 
tekening wordt gemaakt met rijstmeel, wit steenpoeder of krijt van 
krijtpoeder samen met natuurlijke of synthetische kleurpoeders 
voor de ingang van een huis.

Eindelijk regen

na verschroeiend zomeren.

Hemel baart leven.

HAIKU

door Frank Kloeck
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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: Wo-Do-Vrij: 13:00 u - 17:00 u    Za: 10:00 u - 14:00 u
Zo-Ma-Di: Gesloten
Wij denken met u mee! Afspraken op andere tijdstippen mogelijk 
na telefonisch overleg.

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_oktober2022_2pages_400x264mm.indd   2 7/10/2022   10:37
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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 
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maken ons moe en veroor-
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en lichamelijk welzijn. 
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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?
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onze Health Mate® verkooppunten.
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is mijn natuurlijke 
pijnstiller.” 
Marc Herremans

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

Dit is wat hij ons toen vertelde:

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

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

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

Het is mijn natuurlijke pijnstiller!”
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g e w i k t  e n  g e w o g e n

Willem Elsschot leerde 
ons met plezier lezen

Dit jaar is het precies 140 jaar geleden dat in Antwerpen Willem Elsschot geboren werd. Na Hendrik Conscience was hij de vader 
van de Nederlandse, moderne literatuur. Zowel zijn poëzie als zijn romans zijn vandaag nog altijd – zonder bewerking – aangenaam 
en boeiend om te lezen. De literatuur van Willem Elsschot is altijd een inspiratiebron geweest voor de moderne generatie schrijvers, 

zowel in Vlaanderen als in Nederland. We kunnen hem dus maar beter in ere houden.

Willem Elsschot was de schrijversnaam 
(pseudoniem) van Alphons de Ridder. Voor 
hij naam maakte als schrijver oefende hij in 
Antwerpen en Brussel (maar ook in Parijs, 
Rotterdam en Schiedam) verschillende be-
roepen uit, waaronder handelscorrespondent, 
hulpverlener en reclameverkoper. Die beroe-
pen dienden als achtergrond en inspiratiebron 
voor zijn romans. Hij specialiseerde zich in 
gedenkboeken, die hij met reclame-inkomsten 
financierde. Zo was hij ook reclameverkoper 
van het jaarboek Snoecks, dat tot enkele jaren 
geleden enorm populair was in Vlaanderen 
en Nederland. Na Willem Elsschot nam zijn 
zoon (Walter de Ridder) deze activiteit over.

Uitzonderlijk schrijf- en verteltalent
Zijn schuilnaam bedacht hij tijdens een zo-
mervakantie bij zijn oom in het landelijke 
Blauberg in het gebied Helschot.

Het schrijf- en verteltalent van Willem Els-
schot kwam tot uiting met aanvankelijk alleen 
gedichten. Tijdens zijn verblijf in Rotterdam 
ontpopte hij zich als schrijver van verhalen, 
eerder novellen, zoals Villa des Roses (1910), 
Een ontgoocheling (1921), Lijmen (1924), Kaas 
(1933), Tsjip (1934) en Het been (1938). De 
novellen Lijmen en Het been werden later 
verwerkt tot een roman die de inventieve za-
kenwereld op de korrel nam. In 2000 werd dit 
verhaal succesrijk verfilmd door een van zijn 

fans (Robbe De Hert) met Koen De Bouw, 
Mike Verdrengh, Willeke Van Ammelrooy en 
Sylvia Kristel in de voornaamste rollen. Ook 
bijna al zijn andere novellen werden verwerkt 
tot een tv-film of miniserie.

Als auteur van gedichten en romans was Wil-
lem Elsschot het grote voorbeeld voor veel 
naoorlogse schrijvers. Hugo Claus, Simon 
Carmiggelt en tijdgenoten staken hun be-
wondering niet onder stoelen of banken voor 
het moderne taalgebruik, de vlotte vertelstijl 
met korte zinnen en herkenbare verhaallij-
nen van de auteur. De man overleed op 31 
mei 1960 in Antwerpen aan de gevolgen van 
een hartinfarct (of huidkanker volgens andere 
bronnen). Hij was 78 jaar.

Zijn echtgenote Josephine Van Schuerwegen 
overleed een dag later, naar het schijnt van ver-
driet. Voor velen was dat best verwonderlijk, 
omdat Willem Elsschot zeker niet de kampi-
oen van huwelijkstrouw was. Er zijn meerdere 
buitenechtelijke relaties van hem bekend (o.a. 
met de dichteres Liane Bruylants), maar die 
stonden blijkbaar nooit de relatie met zijn 
vrouw in de weg. Elsschot werd gecremeerd 
en zijn as – samen met het lichaam van zijn 
echtgenote – werd begraven op het Schoon-
selhof in Antwerpen op het erepark. Hij kreeg 
postuum de Staatsprijs voor de Literatuur 
toegekend.

Fier standbeeld van Wilfried Pas
Kort na zijn dood werd door enkele van zijn 
vrienden en navolgers het ‘Willem Elsschot 
Genootschap’ opgericht met als doel: de studie 
van de persoon Alfons de Ridder en van het werk 
van de auteur Willem Elsschot, het ontsluiten van 
het literaire en zakelijke archief en de bekendma-
king van zijn werk.

In 1994 kreeg Willem Elsschot een bronzen 
standbeeld op het Mechelseplein, naast het 
café Den boer van Tienen en tegenover het 
Herman Teirlinck Instituut. Het beeld is een 
creatie van Wilfried Pas. De auteur wordt er 
in een zittende houding weergegeven. Het 
beeld werd gefinancierd dankzij Radio 2 en 
de Kamer van Koophandel, met de steun 
van BBL (nu ING). Het werd ingehuldigd 
op 28 juni 1994 in aanwezigheid van prins 
Laurent. Bij een wandeling in Antwerpen 
loont het de moeite even bij dit standbeeld 
stil te staan.

In het verleden hebben meerdere mensen 
een inspanning gedaan om de nagedachte-
nis van Willem Elsschot te eren. Zo werd 
een straat naar hem genoemd in 2050 Ant-
werpen (Linkeroever) en aan zijn woning 
in de Lemméstraat is een herinnerings-
plaquette aangebracht.

•Tekst: Freddy Michiels
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antwerpen
Boomsesteenweg 422, Uiterst charmante en 
energiezuinige woning met 3-4 slpks.
EPC: 121kWh/m² VP: €420.000

te
koop

Pastoor Bauwenslaan 30 2eVR, Lichtrijk 
appartement met 3 slpks. 
EPC: 156kWh/m² VP: €227.000

wilrijk

te
koop

wilrijk
Kernenergiestraat 13, Ruim 2 slpk appartement 
met garage én 2 terrassen! 
EPC: 90kWh/m² HP: €875

antwerpen
Lange Kievitstraat 24, 2 slpk woning met groot 
terras én garage! 
EPC: 184kWh/m² HP: €1.100

borsbeek
Schanslaan 15, HOB met 3 slaapkamers, grote 
tuin en garage! 
EPC: 265kWh/m² HP: €1.350

schoten
Wijngaardlaan 43, Vrijstaande woning in 
Amerlo-wijk op westgericht perceel van bijna 
1000 m² EPC: 587kWh/m² VP: €575.000

te
koop

te
huur

te
huur

mortsel
Heilig-Kruisstraat 20, Volledige gerenoveerde 
woning met 4 slaapkamers. 
EPC: 274kWh/m² HP: €1.850

te
huur

te
huur

laat je overtuigen door onze expertise
en haal habicom in huis!

gratis schatting
mét advies!

(grens berchem)
mortsel antwerpsestraat 292 | kontich antwerpsesteenweg 55 |  boechout a. franckstraat 2 | wilrijk boomsesteenweg 281 | antwerpen paleisstraat 2 | edegem strijdersstraat 13

hallo@habicom.be

kontich
Hoogbunderlaan 30, Gunstig gelegen te 
renoveren EGW met tuin.
EPC: 572kWh/m² VP: €299.500

te
koop

deurne
Waasdonk 66, Te moderniseren bel-étage in 
kindvriendelijke buurt.
EPC: 234kWh/m² VP: €339.500

te
koop

bereikbaar
van 8u tot 8u!03 449 42 41

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

boom
Rubensstraat 65, Instapklare woning met garage 
en tuin! 
EPC: 178kWh/m² VP: €299.000

te
koop

      Professionele aanpak, correcte 
begeleiding, vlotte en duidelijke 
communicatie, realistische benadering 
en schatting. Prettige samenwerking!

Review van Familie VE
via Trustpilot
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•Roland Bergeys 

‘Joséphine’ is de nieuwe thriller van 
Mortsels auteur Anne-Laure Van Neer. 
Het selecte vriendengroepje uit rust-
huis Den Groenen Hof heeft één wens: 
het levenseinde zelf te bepalen. Een 
gezamenlijk giftuintje dat ingrediënten 
levert en een boekje met fatale recepten 
garanderen een snelle oplossing wan-
neer de tijd rijp is. En dan onthult de 
directeur van het rusthuis zijn plannen 
om een nieuwbouw neer te zetten, juist 
in de tuin. Joséphine en haar vrienden 
doen er alles aan om de tuin en hun 
laatste wil te redden. Dat is de rode 
draad van het verhaal.

Anne-Laure Van Neer, eerder een fan 
van Quentin Tarantino dan van Agatha 
Christie, creëert de spanning niet in ge-
welddadige scènes, maar in onverwachte 
wendingen en in de dreiging die in de 
lucht hangt, het gevaar om de hoek. De 
humor is soms zwart en spruit voort uit 
absurde situaties. Het is niet haar eerste 
boek, en dat voel je aan alles. Het is een 
gave om heikele thema’s op een ludieke 
wijze aan te pakken en toch je medemens 
aan het denken te zetten. Anne-Laure 
Van Neer doet dat met verve. Over haar 
verteltechniek gingen we graag met haar 
in gesprek.

Je boeken hebben allemaal de naam van een 
persoon als titel, Anne-Laure. Is een reeks je 
ultieme doel?
Nee, maar alles is eigenlijk begonnen met Justine, 
een personage waarmee ik gedurende een jaar of 
twee in mijn hoofd heb samengeleefd, zij gaf mij 
een beeld van een echt levende persoon. Ik heb 
geprobeerd een hoop andere titels op mijn boek 
te plakken, maar vond dat personage van Justi-
ne zo tof, dat ik dacht van ja, ik ga gewoon voor 
haar naam als titel. Dat maakte het ook heel leuk 
omdat ik bijvoorbeeld op de Boekenbeurs bij sig-
neersessies het gevoel had dat Justine en ik samen 
op pad waren. Dat heb ik dan doorgetrokken naar 
andere personages in mijn andere boeken.

Bedenk je het verhaal rond het karakter van je 
hoofdpersonage, of puzzel je eerst, heb je een 
planning?
Ik plan sowieso heel veel vooraf, de verhaallijn, 
het karakter van het personage moet in con�ict 
staan met het probleem dat zich in het boek stelt. 
Je moet over alles nadenken, anders krijg je geen 
con�ict in het boek, krijg je geen boek tout court.

Je schrijft in de ik-vorm, brengt je dat dichter 
bij je personage?
Dat is gemakkelijker, vooral omdat ik veel in de 
gedachtewereld zit van mijn personage. Ik ga op 
zoek naar de reden waarom die persoon bepaalde 
absurde beslissingen neemt bijvoorbeeld. Schrij-
ven in de ik-vorm lijkt me alvast het beste voor 
het personage en voor mezelf.

Vele personages in je boeken zijn bejaard. 
Heeft dat een bepaalde reden?
Ik vind het altijd bijzonder als ik zo ou-
dere mensen tegenkom, ze hebben alles al 
gehad, hebben alles al gezien, maken zich 
niet zo druk meer over de grote, zware 
dingen des levens. Maar ze kunnen wel af 
en toe in een kramp schieten omdat het 
menu van de week veranderd is, omdat er 
geen tomatensoep meer is, maar kervel-
soep bijvoorbeeld, dan kan het wel lastig 
worden. Maar globaal gezien stralen ze 
rust uit. Het is aantrekkelijk om vanuit dat 
perspectief te schrijven.
Je boeken getuigen steevast van respect 
voor ouderen. Ondertussen ben je al en-
kele keren genomineerd voor de Hercule 
Poirot-prijs. Dat is niet niks!
Ik debuteerde met ‘Justine’ in 2015 en een 
maand later werd ik genomineerd. Ik wist 
toen eigenlijk niet goed wat die prijs juist 
inhield - een heel mooie erkenning dus - 
anderzijds is de druk vergroot en is de lat 
hoger komen te liggen.

Afstand nemen van een verhaal, hoe doe 
je dat? Blijven je personages nog lang in 
je leven?
De personages blijven eigenlijk het langste 
leven, het verhaal begint wel af en toe een 
beetje uit je gedachten te verdwijnen, de 

details toch. Dat is soms grappig, want als ik een 
antwoord moet geven en iemand heeft bijvoor-
beeld juist ‘Maurice’ of ‘Justine’ gelezen, boeken 
die al zeven jaar geleden zijn uitgebracht, ken ik 
die details niet altijd nog even goed, en dan sta 
je er weleens van ‘oei’, dan weet ik eigenlijk zelf 
niet meer wat ik daar heb geschreven. Dat creëert 
soms bizarre situaties.

We hopen alleszins dat ‘Joséphine’ en met haar 
heel haar verhaal nog lang in je gedachten blijft 
en dat je er prijzen mee in de wacht sleept. An-
ne-Laure, dank voor dit gesprek.
‘Joséphine,’ de vierde spannende, ludieke thriller 
van Anne-Laure Van Neer is een pageturner en 
een aanrader voor liefhebbers van het genre, uit-
gegeven bij Vrijdag.

Joséphine - Anne-Laure Van Neer Uitgeverij Vrijdag, 
263 bladzijden Productcode (EAN): 9789464341119

b o e k e n f o y e r

Joséphine - 
- Anne-Laure Van Neer -
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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.

G arage J .  J anssens bvba
Reigersmolenstraat 31 - 25 31 V remde ( Boechout)  

03 4 5 5  25  29 - info@ garagejanssens. be - www. garagejanssens. be

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

G arage V . D . M .  nv 
L iersesteenweg 266 - 264 0 M ortsel

03 4 5 4  10 4 4  - garagevdm@ sk y net. be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

ALPHA BVBA
- Nieuwbouw, renovatie, kleine en dringende herstellingen
- Pannen, leien, roo�ng, ...
- 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

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

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

W inD istributie 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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be

D o o rn laarlei 3  2840 R um st  I   H o ve straat 1 4  2650 E d eg em

0475 50 08 32
in f o @ g een select ro servi ce . b e
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Vliegen naar de Dolomieten
LUCHTHAVEN – De Italiaanse vliegtuigmaatschappij SkyAlps 
start op 21 december 2022 met een lijndienst vanaf Luchthaven 
Antwerpen naar Bolzano. Deze Italiaanse stad in Zuid-Tirol zal 
driemaal per week (woensdag, zaterdag en zondag) aangevlogen 
worden tot midden april 2023. De vluchten worden uitgevoerd met 
een De Havilland Dash die plaats biedt aan 78 passagiers. FM

Prijzen vanaf 164 euro, enkele reis (taksen inbegrepen) - Info over 
de vluchten: www.luchthaven-antwerpen.com/bolzano

One flew over the cuckoo’s nest
ANTWERPEN – Van 6 tot en met 29 oktober brengt ¿eater 
Zeemanshuis in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater de langver-
wachte voorstelling ‘One �ew over the cuckoo’s nest’ naar het boek 
van Ken Kesey, de theaterversie van Dale Wasserma en de ªlmver-
sie van Milos Forman met een verblu³ende Jack Nicholson in een 
glansrol. De Antwerpse acteur/regisseur Alex Van Haecke maakte 
begin 1990 een nieuwe bewerking van het iconische verhaal en si-
tueerde het in Antwerpen. Echt een versie om niet te missen! FM

Plaatsen reserveer je via www.theaterzeemanshuis.be.

Het spook van de Operette
ANTWERPEN – Vanaf 7 oktober (tot 30 oktober) brengt Back-
stage de klucht ‘Het spook van de Operette’ naar ¿eater Elckerlyc. 
Het is een hilarische klucht met in de hoofdrollen Luc Caals & 
Dirk Van Vooren, bijgestaan door Hugo Sigal, Celien Hermans, 
Dirk Lavrysen, Martine De Jager, Maarten Bosmans en Bert Cose-
mans. FM

Info en reserveren: www.backstage-producties.be

 BOND ZONDER NAAM

Vandaag is jouw dag.

Sta op, de zon schijnt.

De wereld wacht op jou.

Iemand heeft jou ooit bedacht.

Dit is jouw plek onder de zon.

Ik ben blij dat je er bent.

Menslief, ik hou van je.

Je bent een wandelend wonder op deze aarde.

Je bent uniek, je bent mooi.

Je krijgt tijd om je leven te leven.

Tijd om gelukkig te zijn met wie je bent.

Tijd om je geluk te delen met anderen.

Menslief, ik hou van je. Geloof je wat ik zeg?

Zeg het dan voort aan anderen: “Menslief, ik hou van je!”

OKTOBER 2022

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% �scaal aftrekbaar. Stort je gift op BE33 5230 8009 0046 van 
Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk. Meer info op bzn.be
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G l o b e t r o t t e r  G u s t

Romantisch Rothenburg 
ob der Tauber

Steden die aan een rivier liggen, kom je in Duitsland veel tegen. Je herkent ze aan an der of am in de benaming: Frankfurt am Main, 
Limburg an der Lahn of Dillingen an der Donau. In Beieren, langs de Romantische Strasse, kom je een buitenbeentje tegen: Rothenburg. 
Hier spreken ze over Rothenburg ob der Tauber. De kronkelige Tauber zelf stelt niet zoveel voor, op sommige plaatsen amper 30 cm diep, 

maar hoog boven de rivier ligt de erg romantische stad Rothenburg. 

Het is een levende stad met een fascinerende, 
middeleeuwse charme - geen museum voor 
overdag. Ook de stenen spreken hier. Het deel 
dat in Wereldoorlog II vernield werd, is weer 
prachtig opgebouwd. De architectonische 
oorspronkelijkheid is beschermd en bewaard. 
Het grootste deel van de binnenstad is autovrij, 
grote parkings zijn er rond de stad. Je kan alles 
prima te voet doen, wat de ongeveer 11.000 
inwoners van deze stad meestal ook doen.

Om een mooi idee van de stad te krijgen, begin 
je best met de wandeling over de borstwering. 
De ongeveer 4 km lange trip kreeg de naam 
Turmweg Rothenburg. Je bekijkt de Altstadt 
via verschillende torentjes. De Altstadt is een 
heerlijk geheel van smalle straatjes en vak-
werkhuizen, puntdaken en klokkentorens. De 
wandeling geeft mooie uitzichten op de vallei 

en je komt de enige wijngaard van Rothenburg 
tegen. We zijn hier in Frankenland, een van de 
wijnstreken in Duitsland. De familie Thürauf 
is eigenaar van het wijndomein Glocke sinds 
1998. Glocke vind je op Plönlein, een histo-
risch pleintje in het centrum. Het wijndomein 
beschikt over een hotel en wijnrestaurant.
www.glocke-rothenburg.de

Om de binnenstad te verkennen, start je best 
op het marktplein. Op de Marktplatz is de 
toeristische dienst gevestigd (zeer handig) en 
kom je ook het stadhuis tegen. Het Rathaus 
bestaat uit een gotische sectie en het latere 
renaissancistische gebouw uit 1681. De toren 
van het stadhuis kan je mits een kleine vergoe-
ding beklimmen. Boven wacht een prachtig 
panorama over de stad met de oude daken en 
je ziet de contouren van de stadswallen aan 

alle kanten. Opgelet, er zijn ongeveer 220 
trappen. Het merendeel is vlot te nemen, de 
laatste twee sessies van ongeveer 20 trappen 
gaan bijna loodrecht naar boven en dat is niet 
voor iedereen een makkie. Het uitkijkplatform 
staat op een hoogte van 60 meter.

Achter het stadhuis bevindt zich de St.-Ja-
kobs-Kirche, een middeleeuwse kerk met 
gotische torens. Naast de 700 jaar oude 
glas-in-loodramen heeft de kerk weinig 
originele kenmerken. De belangrijkste be-
zienswaardigheid bevindt zich op de eerste 
verdieping: een prachtig retabel dat versierd 
is met houtsnijwerk uit het begin van de 16de 
eeuw. Het stelt het Laatste Avondmaal voor. 
Let zeker op de gespannen gezichten van 
de apostelen. Buiten heeft de kerk nog iets 
speciaals: door een als tunnel gemaakt gewelf, 
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kom je in het volgende steegje. Ook het gotische deel van het stadhuis 
heeft zulke gewelven die als passage gebruikt worden. Beide gewelven 
komen het beste tot uiting wanneer je ’s avonds een rondleiding met de 
‘Nachtwacht’ boekt. Elke avond vertrekt hij voor een uur met jou door 
het doolhof van steegjes met hun plaveisel van kinderkopjes en de pit-
toreske vakwerkhuizen. In het licht van zijn lantaarn, steunende op zijn 
hellebaard, vertelt de ‘Nachtwacht’ speciale verhalen over de stad. Er zijn 
twee rondleidingen, een in het Duits en een in het Engels, gewoon aan 
te vragen bij de toeristische dienst.

In Rothenburg kom je verschillende musea tegen. De voormalige domini-
canenabdij huisvest sinds 1935 een museum, gewijd aan de geschiedenis 
van de stad. Dit gaat van enorme sculpturen uit de 13de eeuw tot een ferme 
collectie wapens. Er is veel aandacht voor het porselein uit de omgeving 
en voor allerlei stenen bierkruiken. Er zijn gereconstrueerde vertrekken 
uit het verleden, zoals de apotheek van het klooster. Paradepaardje is de 
kloosterkeuken uit de 12de eeuw die de oudste in Duitsland is.

Een ander oud gebouw is dan weer het ‘Middeleeuws Criminologisch 
Museum’. In een expositieruimte van 3000 m² toont men de rechtsont-
wikkeling van de late middeleeuwen tot de 19de eeuw. Je krijgt een bijna 
complete uitleg over de marteltechnieken die toen tot de wettelijke maat-
regelen behoorden voor schuld en onschuld in Europa. Dat de mens op 
dat vlak duidelijk nooit een gebrek aan fantasie heeft gehad, merk je hier 
voortdurend: van schandmaskers, duimschroeven, hakbijlen tot de ijzeren 
maagd (een ijzeren sarcofaag met vanbinnen pinnen). Verder is er veel 
aandacht voor rechtssymbolen en rechtsgeschiedenis, heksen en handel.

In de binnenstad zijn er veel leuke gelegenheden om te eten en te drinken. 
Bij heel wat bakkers vind je de ‘Schneeballen’, een lokale specialiteit. Het 
is een soort oliebol in een jasje van chocolade, of suiker. Het is een redelijk 
zwaar te verteren lekkernij die de lokale bevolking blijkbaar niet zo erg lust.

Rothenburg is natuurlijk ook Kerstmis. De kerstmarkt is met zijn 500 
jaar oude traditie een van de oudste in Duitsland. Dankzij het ‘Weih-
nachtsmuseum’ in de Herrngasse voelt het elke dag aan alsof het Kerstmis 
is. De expositie vertelt hoe de rituelen en decoraties door de eeuwen heen 
ontwikkelden. De winkel zelf is een streling voor het oog: kerstballen, 
slingers, houten speelgoed, maar opgepast zeer duur!

Nog enkele leuke adresjes om af te sluiten
Hotel Sonne in het oude stadscentrum: www.hotel-sonne-rothenburg.com
Je kan ontbijten in een brocanterie. En vind je je ontbijttafel mooi? Dan 
kan je ze gewoon kopen!

www.cafe-einzigartig-rothenburg.de
Alle verdere stadsinfo: www.rothenburg-tourismus.de
https://www.allkindsofeverything.be

•Tekst en foto’s: A. Charrin

50 jaar geleden verscheen Menslief, ik hou van 
je! Dit iconische roze boek van Phil Bosmans, 
stichter en bezieler van Bond zonder Naam, 
bevat prachtige teksten die doen nadenken, die 
troosten, die aanmoedigen. Het is een boek vol 
levenswijsheden.

Dit jaar zou Phil Bosmans 100 geworden zijn. 
10 jaar geleden overleed hij. Hoog tijd om zijn 
nog altijd actuele werk opnieuw uit te brengen. 
Met herwerkte teksten, in een nieuw jasje. 
Maar nog steeds helemaal Phil!

Te koop bij de boekhandel en via www.bzn.be.
€ 21,99 - paperback, 112 pagina’s

03 440 20 02
Strijdersstraat 10 - 2650 Edegem
info@verzekeringen-edegem.be
www.verzekeringen-edegem.be

Bent u particulier of ondernemer?
Voor al uw verzekeringen kan je bij ons terecht.
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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

• 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)

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

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

• IK ZOEK OUD SPEELGOED EN OUDE HORLOGES: werkend of 
niet-werkend, Tel. 0495 94 09 76.

• 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.             (10-3)

• 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)

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

• Leuke dame van 44 zoekt vaste relatie - sms KLARA naar 7400
(€2 verz/sms)

• Dame (31) afkomstig uit Colombia zoekt man - sms LILY naar 7400
(€2 verz/sms)

• Wil je een leuke tijd voor een fijne ontspanning, bel naar 0483 34 88 24
voor afspraak met een leuke dame.                                           (10-12)

• 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)

• Op zaterdag 26 en zondag 27 november 2022 houden wij na de 
coronajaren weer eens een vogeltentoonstelling. “Wij”, dat is de Konink-
lijke Ornithologische Vereniging Martin Weyling”. De tentoonstelling heeft 
plaats in Zaal Moretus, Berkenrodelei 32, 2660 Hoboken. En zal open 
zijn van 10h00 tot 20h00. Inkom is gratis.                                  (10-11)

p e r s o n e e l
• HAIRLOOK EDEGEM, op zoek naar een medewerker/ster voor het 
dames en heren kapsalon. Kennis van het beroep vereist, 03 449 13 22.

i m m o

W I E  L E E R T  M I J  F R A N S ?
Ik ben 12 jaar en ben op zoek naar een leraar Frans 

die me bijles Frans kan geven.
Vooral Frans van in het begin, vervoeging werkwoorden enz. 

Graag wil ik dringend mijn kennis opschalen 
door regelmatige bijscholing.

Uren en verloning zijn overeen te komen. 

Bent u de geschikte persoon om me te helpen?

Bel 0477 73 40 00 of mail 
stephie_verhelst@hotmail.com

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

De PeCeloog

Bel 0489 30 37 62
Maria-Henriëttalei 74 - 2660 Hoboken

Windows probleem? Internet probleem? 
Email probleem?

Gebruiksklare laptop of desktop nodig?
Overzetten foto’s en documenten?

Andere computer problemen?
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Meer info?
Scan mij

VERKOCHT BIJ
LANCERINGWacht niet te lang en vind 

ook jouw droomappartement 
in het groene hart van Mortsel.

 BEN-appartementen

 Afwerking naar eigen smaak

 Zonnige leefruimtes, ruime terrassen

 Groene toplocatie in het centrum 
én bij park Oude God

 Uitstekende vastgoedinvestering

www.stadsterras.be

45% VERKOCHT BIJ
LANCERING
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Syndroom

“Zelfvertrouwen is geloven dat je een kracht bezit 
die sterker is dan je angst.” 

(pinterest.com)

•Marc van Riel

De populaire reeks ‘Clark’ op Net�ix verwijst naar Clark 
Olofsson, een beruchte Zweedse gangster en vader 
van het Stockholmsyndroom. Olofsson pleegde vanaf 
de jaren ‘60 een serie misdaden, maar hij wist telkens 
te ontsnappen uit de gevangenis of de instelling. Zijn 
charisma was zo overweldigend, dat zelfs de slachto³ers 
van een bankoverval waarbij hij betrokken was aan hem 
gehecht raakten. Het Stockholmsyndroom is de naam 
van een weliswaar niet oÂcieel erkende psychiatrische 
aandoening, genoemd naar de plaats waar de bankover-
val plaatsvond. Op 23 augustus 1973 overviel een zekere 
Janne Olsson een bank in de Zweedse hoofdstad. Eén 
van zijn eisen was, dat zijn vriend Olofsson werd vrijge-
laten uit de gevangenis. Dat gebeurde en Olofsson sloot 
zich aan bij de gijzeling in de bank.

Ze hielden er vier mensen vast, onder wie Kristin En-
mark. Zij was aanvankelijk heel bang voor de gevaar-
lijkste crimineel van Zweden, maar tijdens de gijzeling 
veranderde haar houding. Clark liet haar en de andere 
gijzelaars immers geloven dat zij ‘de goede partij’ waren 
en de politie en het gerecht ‘de slechte’. Er ontstond een 
band tussen gijzelnemers en gijzelaars. Zo sterk dat En-
mark zelfs besliste om te telefoneren met de Zweedse 
premier. Ze vroeg de premier om in te stemmen met de 
eisen van de gijzelnemers, maar die weigerde. Toen de 
politie op dag zes de bank bestormde, liepen Enmark en 
de andere gijzelaars als eersten naar buiten om te vermij-
den dat de politie op de twee gangsters kon schieten. Er 
werd zelfs geknu³eld voor ze zich overgaven. Enmark en 
Olofsson kregen achteraf nog een korte relatie.

Ellen Giebels, de Twentse hoogleraar psychologie, ge-
specialiseerd in gijzelingen, wijst op twee processen: er 
ontwikkelen zich positieve gevoelens voor de gijzelne-

mers en anderzijds negatieve gevoelens tegenover de po-
litie en de overheid. Die dubbele attitude is niet alleen 
verbonden met de situatie zelf, maar blijft ook gehand-
haafd na het incident. De gevoelens tijdens de gijzeling 
zijn begrijpelijk door de acute levensbedreiging en de 
extreme stressreactie. De gegijzelden vertoeven in iso-
lement en hebben vooral contact met de gijzelnemer. 
Positieve interactie – je mag blijven leven en je krijgt 
drank en voedsel – leidt tot dankbaarheid. Hoe positie-
ver je bent en je je gedraagt tegenover de dader, hoe meer 
die dader geneigd is zich positief tegenover jou te ge-
dragen. Dat vergroot je overlevingskansen. De overheid 
is overigens vooral met de daders bezig en toont weinig 
interesse voor de slachto³ers. Nog verbazender was de 
ontvoering in de V.S. van Patricia Hearst, de kleindoch-
ter van miljonair William Randolph Hearst. Zij werd in 
1974 gegijzeld door een links-extremistische groep die 
opkwam voor de armen. Door de gesprekken die ze met 
de criminelen had, ging zij zich daarmee identiªceren. 
Patricia sloot zich uiteindelijk bij de groep aan en pleeg-
de mee overvallen.

Wat is goed en wat is kwaad? Een spel van normen en 
waarden, van emoties, empathie, sympathie, antipathie 
en situationele druk. De mens is beïnvloedbaar en laat 
zijn keuzes afhangen van omstandigheden en korte, 
eenmalige ervaringen. Welke e³ecten heeft een toxische 
relatie, een gewelddadige opvoeding of kindermisbruik? 
Waarop zijn je vriend- en vijandschappen, je reactiepa-
tronen en netwerkactiviteiten gebaseerd? Waarom kies je 
voor precies die ene politieke partij of politicus? Een syn-
droom combineert verschillende en soms tegengestelde 
verschijnselen. Toch proberen een zekere rechtlijnigheid 
aan te houden? Zo niet wordt samenleven onmogelijk.
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Meer dan 25 jaar ervaring

Vestigingen in SCHOTEN en WILR�K

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

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

Dynamicalaan 21 • 2610 Wilr�k • 03 877 99 97 • info.wilr�k@profshop.be

Open: ma t.e.m. vr� van 6u30 tot 17u30 • WWW.PROFSHOP.BE

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT AAN PROFES
SIONEEL GEREEDSCHAP VOOR ALLE PLEISTER, 
VLOER EN VOEGWERKEN!
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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

mensenzijnmedia.be/winkel

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •    •  

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

Oké, het jaar is nog niet om. Toch is het 
de volgende maand november en komen de 

feestdagen in zicht. Verschillende winkels zijn 
nu al goed gevuld met chocoladeletters 

en kerstdecoratie. Sommige mensen vinden 
dat veel te vroeg, maar die producten worden 
goed verkocht, dus waarom zou de handelaar 

ze dan niet aanbieden?

Door de hoge energieprijzen denken sommige 
gemeenten misschien wel even na over de 

sfeervolle straatverlichting tijdens de donkere 
maanden. Zal die even uitbundig schijnen 

als andere jaren? De ene burger vindt het een 
niet te missen traditie, de andere hecht er 

geen belang aan.

Kijk jij uit naar de feestdagen? 
En hoe vier jij die? 

Elk jaar hetzelfde of juist niet?

We horen het graag! Stuur een mail naar 
redactie@mensenzijnmedia.be.

In augustus vroeg MzM:  Heb jij kleine (duur-
zaamheids)tips die een groot verschil maken?

Lezer Ronny uit Mortsel stuurde ons het volgen-
de door:  “Wij geven bij de slagerij (Muyshondt in 
Mortsel) onze vleeswarendoos af en daarin weegt de 
slager onze charcuterie. Zo sparen we het papier dat 
anders rond de vleeswaren zit en dat we anders on-
middellijk bij het thuiskomst weggooien. Ook voor de 
slaatjes brengen we herbruikbare plastic potjes mee.”

Wat ons betreft een perfect voorbeeld van een 
haalbaar initiatief en van vele kleintjes die samen 
een groot verschil maken! We zijn er quasi zeker 

van dat ook andere slagers hiervoor te vinden 
zijn. Je kan het allicht eens vragen!
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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.

INFOMOMENT

Elke donderdag
tussen 16u en 19u
in de Grand Café

op Elysia Park.
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CORNELIS       JANSSENS
- U I T V A A R T V E R Z O R G I N G - 

UITVAARTCENTRUM
      AULA - FUNERARIUM & AFSCHEIDSLOUNGE
             Kontichsesteenweg 46 - 2630 Aartselaar

FILIAAL AARTSELAAR

           

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

CONTACT
             online condoleren en
             meer informatie kan u vinden op

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

         03 844 84 02

Nu de avonden weer vroeger vallen

het licht van de straatlamp binnen schemert
het stil is in huis

verlang ik naar je stem en warmte

Dan droom ik weg in mijn gedachten
naar het pad van het licht

waar jij met jouw glimlach en open armen
mij staat op te wachten

Dan fluister je in mijn oor
wees niet somber 

maar net dankbaar
dat we elkaar ooit hebben gevonden

Dan voel ik je terug in mijn hart
afscheid neem ik nooit

ik ervaar je liefde nog steeds 
in al haar pracht

- Rik Cornelis -
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