
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 1 2 0 2 2

Elke dag
autoloze
zondag

•	 Grote,	lichtrijke	appartementen	met	2-	of	3-	slaapkamers	vanaf	€ 259.500	(zonder	kosten)
•	 Duurzaam	project	verweven	met	de	natuur,	vlak	bij	de	dorpskern	en	invalswegen
•	 Verschillende	woontypes	in	een	uitzonderlijke	landschapstuin	met	weids	uitzicht.	
•	 Autovrije	wijk	om	veilig	te	spelen,	fietsen	en	vertoeven	voor	jong	en	oud
•	 Collectieve	oase	van	rust,	groen,	luxe	en	comfort
•	 Privatieve	staanplaatsen	voor	(bak)fiets	en	auto

TE KOOP IN SCHELLE: UNIEKE	NIEUWBOUWAPPARTEMENTEN	MET	BIJZONDERE	TUIN.

INTERESSE?	KIJK	OP	DE-BLOESEMS.BE	OF	BEL	03 285 95 00

NIEUW PROJECT AAN
LANCERINGSVOORWAARDEN
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MORTSEL Statielei 34
BRENG UW GOUD NAAR

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

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

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

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

zaterdag van 10 tot 15u.

OOK SCHATTINGEN AAN HUIS OP AFSPRAAK!!

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

C
METEEN
CONTANT
GELD!

METEEN
CONTANT
GELD!

B
WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

WIJ ONDERZOEKEN 
EN TAXEREN UW 

SIERADEN

A
BRENG UW
GOUD NAAR

Hoe werkt het?

VERPLAATSINGSKOSTEN BUITEN MORTSEL TOT €50 TERUGBETAALD

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

2
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www.OneDayShower.be

Bij OneDayShower plaatsen we uw nieuwe 
douche in een mum van tijd met een maximum 
aan kwaliteit en een minimum aan hinder. In 
slechts 1 dag vervangen we uw bad of oude 
douche door een veilige en toegankelijke 
douche! Bekijk alle mogelijkheden op: 

VRAAG EEN GRATIS EN 
VRIJBLIJVENDE OFFERTE AAN:
+32 475 91 57 40
info@OneDayShower.be

Veilig douchen 
binnen 1 dag!
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berchem
Henri Prostlaan 7 bus 4, App aan Brilschanspark 
met terras van 12m²! 
EPC: 597kWh/m² VP: €310.000

te
koop

Pastoor Bauwenslaan 23, Ruim te renoveren 
appartement met 2 slpks 
EPC: 196kWh/m² VP: €180.000

wilrijk

te
koop

wilrijk
Oversneslaan 16, Luxueus 2 slpk appartement 
met 2 garages en zonnige tuin 
EPC: 91kWh/m² HP: €1.350

edegem
Valentina le Delierstraat 19, Energiezuinige 
woning met 4 slpk's en 2 badkamers te Edegem 
EPC: 292kWh/m² HP: €2.500

berchem
De Roest d'Alkemadelaan 4 bus 7C, Appartement 
met 2 ruime slpks en terras 
EPC: 134kWh/m² HP: €690

mortsel
Stadsterras, BEN-nieuwbouwappartementen 
tussen park en stad
E-peil 30kWh/m² VP: VANAF €253.575

te
koop

te
huur

te
huur

mortsel
Antwerpsestraat 288 bus 8, Nieuwbouwapperte-
ment met 1 slaapkamer! 
EPC: 64kWh/m² HP: €795

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

mortsel
Hof van Riethlaan 84, Op te frissen EGW met 
garage en tuin! 
EPC: 600kWh/m² VP: €335.000

te
koop

kontich
Keizershoek 188, Te renoveren gezinswoning met 
3 slaapkamers in een groene omgeving 
EPC: 549kWh/m² VP: €265.000

te
koop

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

edegem
Willem Herreynsstraat 28 bus 5, Op te frissen 
appartement met 2 slpks, grote garagebox en 
oprit EPC: 617kWh/m² VP: €205.000

te
koop

      Mijn ervaring is alleen maar positief. 
Habicom is niet alleen uiterst 
vriendelijk, maar vooral erg 
professioneel en correct. Ik zou hun 
service aan iedereen willen aanraden.

Review van Ingrid
via Trustpilot
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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

SCHELLE E 245.000 BOOM E 245.000HEMIKSEM E 215.000

WILRIJK       E 625.000

EDEGEM E 475.000

AARTSELAAR  E 439.000 AARTSELAAR E 299.000 AARTSELAAR E 645.000

Tuinlei, te vernieuwen HOB op 122m² nabij 
centrum, living, ing keuken & badk, veranda, 
tuintje, garage met oprit, 3 slpk, droge kelder, 
EPC: 679kWh/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

Wolffaertshoflaan, volledig vernieuwde 
woning op 204m² in rustige buurt met garage 
& oprit, living met open ing keuken, tuin,  
5 slpk, 2 badk, EPC: 133 kWh/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

Kerselaarlaan, vernieuwd app. (76m²) op 
de 2de verdieping zonder lift nabij A12 met 
garage, oprit en tuintje, living (32m²) met 
open ing keuken, ing badk, 1 slpk, EPC: 
299kWh/m², VG/WG/GMO/GVKR/GVV

REEDS MEER DAN 50% VERKOCHT

verlaagd BTW-tarief van 6% mogelijk

5

Beste lezer
Eind oktober was het nog terrasjesweer. Onze lavendel ging zelfs 
opnieuw in bloei! Ik weet dat die in de Provence meestal twee keer 
per seizoen bloeit, maar hier is dat toch uitzonderlijk. Met de veran-
dering van het klimaat komen er ook veranderingen bij de flora. Als 
je door de Antwerpse Zuidrand fietst of wandelt, waan je je soms in 
Toscane of in de Languedoc; de wijnstokken gedijen de laatste jaren 
goed in onze contreien.

Tijdens de herfstvakantie was de zon iets minder van de partij. Maar 
hoort dat in november niet zo te zijn? Een druilerig regentje, blij zijn 
dat je na een wandeling door het bos weer binnen zit met een warme 
chocolademelk? Het is de beste tijd van het jaar om gezelschaps-
spelletjes te spelen, om samen naar een film te kijken, of om gezellig 
onder een dekentje te genieten van een goed boek.

Laat de donkere maanden maar komen, ik ben er klaar voor!

•  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 (2022) hun 5de maaltijd gratis!

03 / 376 71 07 

 Ma 14 nov
 Tomaat-courgettesoep 
 Chipolata met vleesjus, schorseneren in béchamel en naardappel

 Di 15 nov
 Minestronesoep met vermicelli
 Sliptongetjes smet peterseliesausje, warme herfst groentjes en broccolipuree

 Wo 16 nov
 Wortelcrèmesoep 
 Hertenragout met appel, veenbessen en knolseldergratin

 Do 17 nov
 Witloofsoep 
 Kalkoengebraad met knolselder, champignons en aardappel uit de oven  

 Vr 18 nov
 Preisoep met hamblokjes 
 Kabeljauwhaasje met mosterdsausje, gestoofde prei en spinaziepuree

 Za 19 nov
 Waterkerssoep 
 Vogelnestje in tomatensaus, warme groentjes  en gekookte aardappeltjes

 Zo 20 nov  Dagmenu

€ 11
per menu,

inclusief 

dessertje

20220922 - Periodiekske 1/2 pagina.indd   120220922 - Periodiekske 1/2 pagina.indd   1 19-10-2022   10:5619-10-2022   10:56

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

Dreefvelden 12 • 2860 Sint-Katelijne-Waver • www.jafl ex.be • info@jafl ex.be
TELEFOON >>> 03 480 98 01

GEDAAN MET RUG, NEK EN SPIERPIJNEN
WIJ ZIJN VERHUISD!NIEUWE TOONZAAL

15% korting
Hiernaast is er een extra kennismakingskorting van 50 € per aankoop van 1000 euro bij afgifte van deze advertentie (alleen geldig op relaxzetels en matrassen)

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

5
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F I K  B L O G T

Verbonden na afscheid

“Tijd, vrienden en plezier ...

 zijn dingen die je zelf maakt”

Fik Verbiest

• Fik Verbiest - Mensen zijn Media

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

Samen met vele anderen slenterde ik begin november met 
Allerheiligen over enkele kerkhoven. Plaatsen die er meest-
al erg sober en zelfs wat verwaarloosd bijliggen, veranderen 
op enkele dagen tijd in een zee van bloemen en prachtige 
bloemstukjes. Heel wat gedenkstenen krijgen een grondige 
poetsbeurt en originele grafschriften en kleine details maken 
pijnlijk duidelijk hoezeer dierbaren worden gemist.  

Rust in vrede

De laatste woorden die we tot iemand rich-
ten, komen vaak uit het diepste van ons hart. 
Helaas zijn deze woorden niet alleen ‘de laat-
ste’, maar komen ze vaak ook ‘te laat’. Net 
zoals de bloemen, bloemstukjes en andere 
grafstukjes, die we met veel liefde en respect 
neerleggen ter nagedachtenis van wie ons lief 
is. 

Een dame van meer dan 90 jaar jong vertelde me 
dat ze tegen haar kinderen en kleinkinderen regelmatig 
zegt dat ze geen bloemen bij haar graf wil. “Als iemand me 
bloemen wil geven, dan moeten ze dat maar doen, terwijl 
ik leef.” Een andere hoogbejaarde dame gaf de notaris op-
dracht om in een lokaal blad de volgende tekst te plaatsen: 
“Na de uitvaartplechtigheid is er geen koffietafel voorzien. Ik 
ben 86 jaar geworden, dus jullie hebben tijd genoeg gehad 
om met mij koffie te komen drinken.”

Iedereen is palliatief

Het is een heel mooi gebaar om overledenen te laten rusten 
in vrede. 

Nog mooier is het wanneer we met elkaar samenleven op 
een manier die toelaat om in vrede verder te leven, nadat we 
elkaar hebben moeten loslaten. 

Tijdens mijn bezoek aan het kerkhof, keek ik voortdurend 
naar de geboorte- en sterftedata op de grafstenen. Het is op-
vallend hoeveel mensen ik als 56-jarige al heb mogen overle-

ven. Wanneer men iemand moet loslaten omdat een 
leven abrupt en veel te vroeg eindigt dan is dat 

vreselijk. Afscheid nemen is altijd pijnlijk ... 

Soms werd een leven echter volledig geleefd 
en dooft een mensenleven uit als een kaars. 
Er is nauwelijks nog sprake van levenslust, 
laat staan van levenskwaliteit. In deze geval-
len kan afscheid nemen ook een verlossing 

betekenen. Vooral voor wie ongeneeslijk ziek 
is en voortdurend afziet. Het leven is nu een-

maal eindig en hoe gezond we ook zijn, we zijn 
allemaal ‘palliatief’. 

Zeg en doe het nu

Niemand weet hoeveel tijd ons nog gegeven is om elkaar te 
laten weten en voelen hoe graag we elkaar zien. Wacht niet 
tot morgen om te zeggen wat iemand voor jou betekent. En 
wacht zeker niet met iets voor iemand te betekenen. Want 
alleen zo blijven we verbonden ... zelfs na afscheid. 
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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

TA
LL

IE
U

 &
 T

A
LL

IE
U

 - 
W

W
W

.T
N

T.
BE

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

15 %
korting bij

aankoop van
een hoortoestel*

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

* op eigen opleg
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Grote Steenweg 680
2600 Berchem

Tel. 03 458 62 14

Maantjessteenweg 54
2170 Merksem

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

BERCHEM

MERKSEM

OPENDEURDAG
MERKSEMMERKSEM

DONDERDAG 20/04DONDERDAG 20/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

OPENDEENDEURDAG
BERCHEMBERCHEM

WOENSDAG 19/04WOENSDAG 19/04/2017

van 10u00 tot 17u00van 10u00 tot 17u00

HOORCENTRUM BERCHEM
VERANNEMAN

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

HOORCENTRUM MERKSEM
VERANNEMAN

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

BERCHEM
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FAQ.
VEELGESTELDE
VRAGEN & ANTWOORDEN

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

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

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

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

HOORCENTRUM OVERLEIE
VERANNEMAN
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BERCHEM
Grote Steenweg 680

2600 Berchem
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LIER
Mechelsesteenweg 2

2500 Lier 
Tel. 03 480 86 68

DEURNE

OPBRENGSTEIGENDOM; 2 APPARTEMEN-
TEN. Grondopp: 250m², per app: leefruimte, 
2 slpks, kkn, badk, terras. App glvl + 1e; 
bijkomend garage en tuin. Rendement 3,1%.

EPC: 215 kWh/m2

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

EDEGEM

RUIM 2 SLAAPKAMERAPPARTEMENT IN 
RUSTIGE WIJK. Bew. opp. 115m²: inkomhal met 
gastentoilet, lichte leefruimte, keuken, berging, 
2 ruime slaapkamers met terras, badkamer, 
kelderberging en garage.
EPC: 234 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 269 000

BEL-ETAGE IN WIJK MOLENVELD. Bew. opp. 
139m²: Inkomhal, badkamer, garage, woon- 
kamer, 3 slaapkamers, bureau, opbergzolder, 
tuin met jacuzzi en tuinhuis.

EPC: 194 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 474 900

EDEGEM MORTSEL

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

EPC: 147 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 215 000

KEN UW MEERWAARDEKEN UW MEERWAARDE!!
www.immopoint.be

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



Je staat er waarschijnlijk niet echt bij stil, 
maar de vulling van je dekbed heeft ook een 
invloed op je slaap. Onder dons is het heerlijk 
knus slapen op koude dagen. 

Ben je iemand die geniet van het zware gevoel 
van helemaal bedekt te zijn onder een wollen 
deken of dekbed? Of houd je eerder van een 
vederlicht dekbed dat zachtjes op je lichaam 
valt? De voorkeur van vulling voor een dekbed 
verschilt van persoon tot persoon. We gaan 
even in op de voordelen van dons!

Slaap knus
onder dons Axel, slaapadviseur Bedtime: “Niets zo fi jn als 

op een winteravond knus onder een klassevol 
donzen dekbed te kruipen. Wij helpen je om 
de juiste kwaliteit en warmteklasse te kiezen. 
Kom langs en voel het verschil.”

De do’s & don’ts van Axel
Als je zacht en knus wil slapen in de winter ...
Do: ... neem je dons. 
Don’t: ... kies je niet voor een te warm dekbed. 
Een medium dekbed is vaak al voldoende in 
een goed geïsoleerde slaapkamer. 

Dons

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

De donzen dekbedden van Brinkhaus zijn 
geschikt voor mensen die allergisch zijn aan 
huisstofmijt. De dichtgeweven Nomite hoes 
helpt e� ectief tegen het binnendringen 
van de huisstofmijt zodat de mensen met 
huisstofallergie kunnen genieten van de luxe 
van een donzen dekbed. 

Dons is een duurzame keuze, mits goed 
onderhoud. Schud dagelijks even het dekbed 
op en laat het minstens één uur luchten. Zo 
behoudt het dekbed haar frisheid en volume. 
Vermijd zitten of liggen op je dekbed, want 
dan kunnen de donsveertjes te snel afbreken. 
Verlucht ook je dekbed regelmatig buiten en/
of was het zachtjes in de wasmachine.Sleep&Dream Meilleur

Brinkhaus is al sinds 1847 producent van 
hoogwaardig beddengoed. Dankzij hun innovaties 
en ervaring blinken hun dekbedden, donsdekens en 
hoofdkussens uit in kwaliteit. Ze schenken in het 
bijzonder aandacht aan het gebruik van natuurlijke 
materialen. Ervaar het aan de lijve, je zal er 
ongetwijfeld deugd van hebben. 

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: Brinkhaus

“Onze donzen dekbedden zijn zo 
licht als een veer tot zo zacht 

als een wolkje. Je slaapt eronder 
als een prins(es).”

Dons bevindt zich aan de buik van vogels, 
tussen de veren. De kern is zo goed 
als onzichtbaar. Dons heeft een hoge 
isolatiewaarde. Dat betekent dat je weinig 
donsvulling nodig hebt om jezelf warm genoeg 
te houden. Daarnaast vangt dons vocht goed 
op. Overdag geeft het dons het vocht weer 
snel af aan de omgeving. Dons is volumineus. 
Hoe hoger de vulkracht, hoe lichter en warmer 
het dekbed aanvoelt. 

De soorten dons die wij aanbieden zijn 
eenden-, ganzen- en eiderdons. Het juiste 
donzen dekbed kiezen doet je op een roze wolk 
slapen deze winter. 

Onderhoud

Allergie

Je staat er waarschijnlijk niet echt bij stil, 
maar de vulling van je dekbed heeft ook een 
invloed op je slaap. Onder dons is het heerlijk 
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Dons

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be
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onderhoud. Schud dagelijks even het dekbed 
op en laat het minstens één uur luchten. Zo 
behoudt het dekbed haar frisheid en volume. 
Vermijd zitten of liggen op je dekbed, want 
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Heraanleg  
Kanunnik Peetersstraat
BERCHEM – Het district is van plan om de buurt Kanunnik Peeters-
straat, Wapenhaghestraat en Florent Bauduinstraat een groene opfris-
beurt te geven die aansluit bij de groene zones van het Brilschanspark 
en de wijk De Veldekens. Het begin van de eigenlijke werken is gepland 
voor de zomer van 2023. Het oogt allemaal zeer veelbelovend, te oorde-
len naar het ontwerp hierbij. FM

Winterrevue
ANTWERPEN – Vanaf 6 december pakt Theater Elckerlyc voor de 
zevende keer uit met een winterrevue, onder regie van Stany Crets. Spe-
ciale gast is deze keer Margriet Hermans. Zij wordt omringd door Dirk 
Van Vooren, Patrick Onzia, Ann Van den Broeck, Helle Vanderheyden 
en Laurenz Hoorelbeke. Dit jaar krijgt deze winterrevue de titel: An 
Evening With The Six Pack. Het wordt dus een gespierde revue met 
een knipoog naar The Rat Pack, de legendarische groep entertainers uit 
de jaren ‘50 en de sfeer van Hollywood en Las Vegas.  FM

Toegangsprijzen: van 31 tot 69 euro 
Ticketinfo: www.backstage-producties.be   

De Grote Schijn

RIVIERENHOF – Ondanks de energiecrisis komt het klank- en 
lichtspel ‘De Grote Schijn’ van 27 oktober tot 20 november terug naar 
het Rivierenhof. Het is een verrassend spektakel waarbij decorstukken 
en installaties zo op elkaar worden afgesteld dat ze een geheel vormen 
met metershoge fonteinen, wisselende kleuren op het gebladerte van de 
bomen en met honderden verschillende geluiden: ritselende blaadjes, 
dierengeluiden, een krakende stoel, tintelende ijsblokjes in een kan vol 
bruiswater én een beatboxer. Een ticket kost 17 euro, kinderen (tot 12 
jaar) en 65-plussers betalen 14 euro. FM

Kinderzwembad gesloten
BERCHEM – Het kinder- en instructiebad van zwembad Groenen-
hoek aan het Orpheusplein is voor onbeperkte tijd gesloten. Er is een 
lek vastgesteld die niet meteen gedicht kon worden. Het is niet duide-
lijk wanneer het kinderbad opnieuw opengesteld wordt. Het grote bad 
in Groenenhoek blijft wel open. FM 
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Eerste digitale 
habicom-vastgoedshop

Bij het binnenkomen in de ge-
meente Kontich, op de hoek van 
de Antwerpsesteenweg en de 
Koningin Astridlaan, bereiden de 
vastgoedexperten van habicom hun 
eerste digitale vastgoedshop voor. 
Begin 2023 nemen ze samen met 
Hypotheekwinkel Kontich hun 
intrek in residentie Gonthier. De 
werken hiervoor zijn volop aan de 
gang.

‘Het zal het eerste gedigitaliseerde kantoor van habicom zijn’, be-
vestigt Naranjo Decamps, bestuurder van habicom. ‘Dit is ons 
pilootproject. Nadien zullen we van onze 6 vastgoedkantoren, di-
gitale vastgoedshops maken. Weg met de papieren brochures en 
zoveel mogelijk bewegende beelden, zodat je bij een bezoek aan 
ons kantoor niet één, maar meerdere panden tegelijkertijd kan 
bekijken’, zegt Naranjo.

‘In 2023 opent onze nieuwe digitale habicom-vastgoedshop en kan 
je zelfs vanaf de parking van Delhaize en Aldi (aan de overzijde) 
huizen & appartementen bij habicom shoppen. Hoe we dat zullen 
realiseren? Onze etalage wordt één groot bewegend beeld door 
middel van een transparant ledscherm. We gaan hiervoor in zee met 
de enige verdeler van dit soort schermen in België. Het idee heb ik 
opgedaan in New York. Buiten kan je jouw nieuwe thuis bekijken. 
Binnen kijk je door het scherm gewoon naar buiten. Echt uniek!’

‘Bewegende beelden zullen de aandacht van voorbijgangers trekken 
en hen een greep uit ons aanbod woningen en appartementen 
tonen’, licht Naranjo verder toe, ‘en we gaan nog een stap verder. 
Ook in ons kantoor zal de digitalisering zich verderzetten. Op 
een muur met bewegende beelden vind je een overzicht van alle 
gemeentes waar we actief zijn. Bij elke gemeente zal een scherm 
aanwezig zijn waar je alle aanbod uit die gemeente kan bekijken. 
Misschien heb ik mij - een beetje - laten inspireren door de su-
permarkten aan de overzijde. Vanaf 2023 kan je bij ons, in de 
letterlijke zin van het woord, jouw nieuwe thuis komen shoppen’, 
lacht Naranjo.

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

03 449 42 41 hallo@habicom.be

habicom Boechout A.Franckstraat 2

telefonisch en elektronisch bereikbaar van 8u tot 8u.

habicom Wilrijk Boomsesteenweg 281

habicom Kontich Antwerpsesteenweg 55
habicom Mortsel Antwerpsestraat 292

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

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

te
koop

 

 

te
koop

te
koop

boechout kontich kontich

schilde

edegem

lint mortsel mortsel

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

De Loock 22

Prins Boudewijnlaan 237

Crauwelshoeve 44 Deurnestraat 170 1EV Mechelsesteenweg 191

Volledig gerenoveerd appartement te Boechout.

EPC: 518 kWh/m² VP: €163.000

‘Project Gonthier’ Energiezuinig 1 slaapkamer 
nieuwbouwappartement. 

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €203.000 

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

E-Peil: 30 kWh/m² VP: €324.000

Gerenoveerde villa op een perceel van 3896m².

EPC: 266 kWh/m² VP: €1.280.000

Charmante vrijstaande woning met mooie tuin.

EPC: 471 kWh/m² VP: €475.000

Rustig gelegen half open bebouwing.

EPC: 302 kWh/m² VP: €339.000

Vernieuwd 3-slaapkamer hoekappartement.

EPC: 174 kWh/m² VP: €214.500

Charmante te renoveren eengezinswoning.

EPC: 663 kWh/m² Biedingsprijs: €235.000

Samenleven in een appartementsgebouw wordt eenvoudiger.

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

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

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

Naranjo Decamps

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

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

Naranjo Decamps 

 
 

DE SCHEVE SCHAATS  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

van 11 NOVEMBER t/m 18 DECEMBER 2022  
  

03 324 52 42        www.ewt.be  
 
 

EWT-Theater 
             Hertstraat  2    2100  Deurne-Antwerpen 

DE SCHEVE SCHAATS   
 

van vrijdag 11 nov t/m zondag 18 dec 2022 
 

extra voorstelling op maandag 12 dec om 20u15 
 

auteur en regie Jeroen MAES 
 
 
 

Tot grote vreugde van Marcel zijn alle vijvers dichtgevroren en wil hij samen 
met zijn goede vriend Theo gaan schaatsen. Eenmaal bij Theo valt de afspraak 
echter in het (ijskoude) water: wegens een dringende zakelijke verplichting kan 
hij niet mee. Regine, de vrouw van Theo, voelt de ontgoocheling bij Marcel en 
stelt voor dat zij met hem gezellig mee gaat schaatsen. Het duurt niet lang of 
de twee schaatsen scheef.              

Hilariteit verzekerd met deze dolle komedie van Jeroen Maes!!! 

 

 

Maarten BOSMANS, Frank DE KAEY                                            
Maike BOERDAM, Thomas VAN GOETHEM, Gerdy SWENNEN                   

 
 
 

Op vertoon van deze advertentie krijgt U op zaterdagavond                                                   
1 extra gratis ticket per betaald ticket. 

Reservatie verplicht op 03 324 52 42 of via www.ewt.be 
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Je woning energievriendelijk maken? 
Laat Credishop je dan helpen.

Wil je jouw woning renoveren en je EPC 
verbeteren? Wil je dus je energiefactuur 
onder controle krijgen? Laat Credishop 
je hierbij helpen met een interessante 

renovatielening.

Op zoek naar een interessante renovatie- 
lening? Bij Credishop kan je terecht voor :

Een snelle en discrete behandeling van je aanvraag

Vergelijking van meerdere kredietgevers

Je hoeft niet van bank te veranderen

Wacht niet langer en vraag nu je lening  
aan op credishop.be!

Credishop NV – www.credishop.be 
Fruithoflaan 21/1 – 2600 Berchem –  T 03 366 03 63 

M vlaanderen@credishop.be – BE0447.111.503

Let op, geld lenen kost ook geld.

25 november
2022

bestelwagen De Belie v8.indd   1 3/12/15   15:31bestelwagen De Belie v8.indd   1 3/12/15   15:31

BIG

PROMO

OPENINGSUREN:
Maandag: 08u00 - 13u00 & 14u00 - 18u00
dinsdag: 08u00 - 13u00 & 14u00 - 18u00

woensdag: gesloten
donderdag: 08u00 - 13u00 & 14u00 - 18u00

vrijdag: 08u00 - 13u00 & 14u00 - 18u00
zaterdag: 08u00 - 17u00

zondag: gesloten

keurslager de belie
Jozef Wautersstraat 24

2600 Berchem

tel: 03 230 34 34

www.keurslagerdebelie.be

Pakket enkel verkrijgbaar en te bestellen bij Keurslager De Belie te Berchem. Enkel op 
bestelling ten laatste op dinsdag 22 november (bij voorkeur via de webshop). Afhalen enkel 
op vrijdag 25 en zaterdag 26 november. Niet inwisselbaar in contanten. 1 pakket per klant.

van onze promoties

profiteer tijdens 

750 g 
bolognaisesaus 250 g préparé

1 kg gemengd 
gehakt

200 G 
BEEMSTERKAAS

2 X 2 VERSE 
KIpFILETs 

(vacuüm verpakt/ ± 1 KG)

2 POTJES  
chocomousse

200 g 
GEZOUTEN SPEK 6 EIEREN GRATIS

€ 40€ 40  
per pakketper pakket

25%25%
voordeelvoordeel

25 november
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T +32 (0) 3 230 34 3

K A N T  E N  K L A R E  M A A L T I J D E N ,  
D E S S E R T S ,  D R A N K J E S ,  S P R E A D S ,  . . .  

 
O P E N  V A N  D I  T O T  E N  M E T  V R I J  1 0 - 1 8 U

Z A T  1 0 - 1 6 U
 

W W W . T A R T E L I E S . C O M
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Wat mag je van Credishop verwachten?

• Online zelf je lening aanvragen of via een 
persoonlijk gesprek op kantoor

• Wij gaan op zoek naar de beste oplossing en 
vergelijken meerdere kredietgevers

• Je hoeft niet van bank te veranderen

Wacht niet langer en vraag nu je lening aan 
op credishop.be!

Credishop NV – www.credishop.be 
Fruithoflaan 21/1 – 2600 Berchem – - T 03 366 03 63 
M vlaanderen@credishop.be – BE0447.111.503

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

Zit het even tegen? Onverwachte kosten?  
De hoge facturen beu? Laat Credishop je  
dan helpen.
Het zit je even tegen. Auto in panne, koelkast stuk, 
hoge eindafrekening voor energie, … Je hebt je 
spaargeld al aangeboord of wilt dit net niet aan-
spreken. Overweeg dan een lening op afbetaling 
om deze kosten op je eigen ritme te kunnen terug-
betalen.

Tussen chrysanten
verwijl ik even
bij overleden
verleden.

Bij heengaan
en afscheid
voor altijd –
althans zo lijkt het.

Want door mijn
herinnering
mag ik
vermarmerde tijd
- al was het maar even  -
weer tot leven memoreren.

Allerzielen
allerheiligst
gedenkmoment.

ALLERZIELEN

Frank Kloeck
Foto: Shutterstock
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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 mededinger 5 deel v.e. auto  

10 op de wijze van 11 niets 12 afwezig 15 wegdek  
17 opvulmiddel 18 verder 19 noodsein 20 sjaal 21 zo-even  
23 stiekem 25 staat in Amerika 27 bouwland 28 drinkgerei  

29 dringend 32 doorn 34 grappenmaker 35 rekenteken  
36 even tevoren 38 autocoureur 39 nogmaals 41 uiterst 

43 compacte computer 45 plechtige gelofte 46 ontkenning 
47 plooi 48 speelhuis

Verticaal
1 treffend 2 stellig 3 Engels bier 4 daad van agressie 6 weegtoestel 
7 bedompt 8 watertje 9 soldatenkost 13 hartige snack 14 opgooi 

15 riv. in Italië 16 spraakleer 20 beddengoed 22 signaal 
24 griezelig 26 waagstuk 30 epiloog 31 railvoertuig  

32 bezoedeling 33 hoofdstad van Albanië 36 onvermengd 
37 spraakorgaan 39 zoetwatervis 40 graanafval 42 olm 

44 vlezige vrucht

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

48 29 16 33 6 41 1

Horizontaal: 1 mededinger 5 deel v.e. auto 10 op de wijze 
van 11 niets 12 afwezig 15 wegdek 17 opvulmiddel 18 
verder 19 noodsein 20 sjaal 21 zo-even 23 stiekem 25 staat 
in Amerika 27 bouwland 28 drinkgerei 29 dringend 32 
doorn 34 grappenmaker 35 rekenteken 36 even tevoren 38 
autocoureur 39 nogmaals 41 uiterst 43 compacte 
computer 45 plechtige gelofte 46 ontkenning 47 plooi 48 
speelhuis.

Verticaal: 1 treffend 2 stellig 3 Engels bier 4 daad van 
agressie 6 weegtoestel 7 bedompt 8 watertje 9 
soldatenkost 13 hartige snack 14 opgooi 15 riv. in Italië 16 
spraakleer 20 beddengoed 22 signaal 24 griezelig 26 
waagstuk 30 epiloog 31 railvoertuig 32 bezoedeling 33 
hoofdstad van Albanië 36 onvermengd 37 spraakorgaan 39 
zoetwatervis 40 graanafval 42 olm 44 vlezige vrucht.

4 8 1 2
3 5 7 2

1 9 3 7
9 6 7 5

2 5 4 3
5 9 8 6

6 9 7 5
6 7 4 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

12 13 14 15 16

17 18 19

20 21 22

23 24 25 26

27 28

29 30 31 32 33

34 35

36 37 38 39 40

41 42 43 44

45 46

47 48

www.puzzelpro.nl©

48 29 16 33 6 41 1

Horizontaal: 1 mededinger 5 deel v.e. auto 10 op de wijze 
van 11 niets 12 afwezig 15 wegdek 17 opvulmiddel 18 
verder 19 noodsein 20 sjaal 21 zo-even 23 stiekem 25 staat 
in Amerika 27 bouwland 28 drinkgerei 29 dringend 32 
doorn 34 grappenmaker 35 rekenteken 36 even tevoren 38 
autocoureur 39 nogmaals 41 uiterst 43 compacte 
computer 45 plechtige gelofte 46 ontkenning 47 plooi 48 
speelhuis.

Verticaal: 1 treffend 2 stellig 3 Engels bier 4 daad van 
agressie 6 weegtoestel 7 bedompt 8 watertje 9 
soldatenkost 13 hartige snack 14 opgooi 15 riv. in Italië 16 
spraakleer 20 beddengoed 22 signaal 24 griezelig 26 
waagstuk 30 epiloog 31 railvoertuig 32 bezoedeling 33 
hoofdstad van Albanië 36 onvermengd 37 spraakorgaan 39 
zoetwatervis 40 graanafval 42 olm 44 vlezige vrucht.

4 8 1 2
3 5 7 2

1 9 3 7
9 6 7 5

2 5 4 3
5 9 8 6

6 9 7 5
6 7 4 8

• Een man in een auto is duizend man te voet waard! 
R. A. Lafferty

• Liefde is een ziekte, maar ze is niet levensbedreigend. 
Selma Lagerlöf

• Van belang is niet hoeveel dieren er gedood worden voor hun pels, 
maar met hoeveel beesten een vrouw moet slapen om een bontjas te 
krijgen. 
Angela LaGreca

• Vreugde zit niet in de dingen, ze zit in ons. 
Jesse Lair

• Plannen is de toekomst naar het heden brengen, zodat je er nu iets 
aan kunt doen. 
Alan Lakein

• Engelse dokters doden je, Franse laten je sterven. 
Charles Lamb

• Een kleinkind is als een mooi juweel dat in een oude ring wordt 
geplaatst. 
Anne Lamott

• De dingen zien er beter uit wanneer ze vallen. 
Hanif Kureishi

• Onwetendheid is geen excuus voor om het even welke misdaad, 
behalve popmuziek (en mayonaise in bokaaltjes). 
Irma Kurtz

• De zon vernietigt wat er in de schaduw gebeurt. 
Philip Larkin

• Het is een universele waarheid dat iemand met een vette bankre-
kening iemand anders nodig heeft om die leeg te maken - in naam 
van de liefde - uiteraard. 
Lily Latrobe

• Oh! Het is zalig om ‘s ochtends op te staan, maar het is nog zaliger 
om te blijven liggen. 
Harry Lauder

• Leiders dwingen je niet om te volgen, ze nodigen je uit op een reis. 
Charles S. Lauer

• Bescheidenheid is geen vervangmiddel voor een interessante per-
soonlijkheid. 
Fran Lebowitz De oplossing vind je op 

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

www.mensenzijnmedia.be/puzzel
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* Bij aankoop van een Miele W1 TwinDos®-wasmachine. Geldig t/m 31 december 2022. Info en voorwaarden op www.miele.be

6 maanden

wasmiddelen
gratis*

DÉ MIELE 
SPECIAALZAAK 
IN UW BUURT!

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

Diksmuidelaan 208
2600 Berchem
03/230.67.00

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

Miele Meulders
(sinds 1977)

 KANTOOR MORTSEL

Wil jij ook met succes verkopen?
Wij komen graag bij je langs!

November 2023  
Openingsstunt

Verkoop je woning en ontvang een verhuispakket en een
restaurant bon voor 2 personen

 

*

*Voorwaarden op kantoor

Coprimmo Mortsel: Antwerpsestraat 75                                                                              

03 449 49 77GRATIS SCHATTING

Elektriciteit duur - Gas duur 
Supermarkt duur - Inflatie gaat door het dak

Wij zoeken 
nog een aantal enthousiaste medewerkers voor 
een superleuke en interessante bijverdienste.

 Interesse? 
Bel me 0475 71 20 71 of mail me Guy.bout@telenet.be 

en we maken snel een afspraak.
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... van een achterhuis met allure  
en een ‘uitgelezen’ kleinste kamertje

Op een zekere dag kreeg ik via WhatsApp twee foto’s doorgestuurd met daaronder de tekst ‘Al geweest?
De moeite waard. Beperkte opening, maar echt knap!’

Op de eerste foto kon ik lezen dat 
het om de Hofkamer ging en op 
de tweede foto zag ik een prachtige 
plafondschildering. Vooral die laatste 
foto trok mijn aandacht.

Dus zocht ik op het internet wat in-
formatie en kwam ik te weten waar 
en wanneer je de Hofkamer kon be-
zoeken. Het bleek in de tuin van het 
huis Den Wolsack te zijn in de straat 
‘Oude Beurs’ in Antwerpen. Nu was 
mij het huis wel bekend net als de 
straat, maar van de Hofkamer had ik 
nog niet gehoord.

Om mijn horizon te verruimen, trok 
ik er op een zaterdag naartoe. Ik kon 
er terecht van 14.00 tot 16.00 uur. De 
ontvangst door de mensen van Heri-
ta* was zo spontaan vriendelijk dat 
ik me er dadelijk thuis voelde. Een 
gids, van wie ik de naam niet meer 
weet, nam me eerst weer mee naar 
buiten om wat uitleg te geven over 
de straat, de buurt en het huis zelf. 
Die man wist het goed en met zoveel 
enthousiasme te brengen dat ik nu al 
zeker weet dat ik nooit meer zal ver-
geten wat hij me vertelde. Ik  hoopte 
dan ook dat hij me zou rondleiden in 
de Hofkamer, want een goede gids 
is goud waard! Dat bleek niet zo te 
zijn. In de plaats daarvan was er een 
audiogids, die je met de warme en 
mooie stem van Joren Seldeslachts 
rondleidde. Het moet gezegd, ook dat was een 
voltreffer: het leek precies of de huiseigenaar, 
Franciscus Van den Bogaert - die in de 18de 
eeuw de aanzet gaf om het achterhuis om 
te vormen tot een pronk- en ontvangstzaal - 
me zelf uitnodigde in zijn prachtige gebouw. 
Nog twee pluspunten: de audiogids werkte 
voortreffelijk en de vertellingen waren nooit 
te lang en altijd heel accuraat.

Na wat uitleg over de tuin en de prachtige 
voorgevel van de Hofkamer - met als blik-
vangers de ‘wildeman en wildevrouw’** die 
de deuropening op de eerste verdieping flan-
keren - het geveluurwerk en een armillarium 
(een hemelbol bestaande uit verschillende 
ringen) werd ik het achterhuis binnengeleid. 
In de ontvangstkamer beneden ontdekte ik 

de plafondschildering, die mij 
hier bracht: ‘De Goden op de 
Olympusberg’. Indrukwekkend! 
Het was onmiddellijk duidelijk 
dat dit achterhuis vooral indruk 
moest maken op bezoekers en 
moest aantonen dat de bouw-
heren over veel geld beschikten.

Op de eerste verdieping trok 
vooral het toilet mijn aandacht. 
Dit ‘kabinet’, zoals het klein-
ste kamertje in de achttiende 
eeuw werd genoemd, is een 
echt pronkstuk. Het is volledig 
aangekleed met houten boe-
kenruggen en zelfs de toiletpot 
heeft het uitzicht van een stapel 
boeken. Het is een juweeltje en 
het was zeker heel wat leuker 
om daar je behoefte te doen dan 
in de toen bestaande publieke 
‘kakhuyskens’. Ik las trouwens 
achteraf dat het een unicum is in 
West-Europa. Voor Franciscus 
Adrien Van den Bogaert, die 
op deze verdieping een bureau 
had, was het pure luxe! Ik kon 
het niet nalaten om even weg 
te dromen naar de achttiende 
eeuw en zag in mijn gedachten 
Franciscus opstaan vanachter 
zijn bureau en plaatsnemen op 
het toilet, terwijl hij fier uitkeek 
op zijn tuin.

Via een wat moeilijk te betreden trap kwam ik 
op de zolder, waar zich het mechanisme van 
het geveluurwerk bevindt. Ik was echt onder 
de indruk van al zoveel technische hoogstand 
in die tijd. Verder viel daar nog allerlei oud 
gereedschap te bewonderen.

Die Hofkamer, goed verborgen achter het 
imposante huis ‘Den Wolsack’ is echt het 



16 17
•  Tekst en foto’s: © Annie Poelmans

bezoeken waard. Ik kan de berichtgever, die 
mij er via Whatsapp op attent maakte, alleen 
maar gelijk geven!

Op het einde van mijn bezoek kocht ik nog 
een infoboekje met allerlei leuke weetjes over 
de Hofkamer. Tot mijn genoegen staat er ook 
een wandeling in beschreven met als thema 
‘Statussymbolen’.

Bij het verlaten van het gebouw, keerde ik me 
nog eens om richting de Hofkamer en droomde 
ik ervan zelf zo’n kamer met boekentoilet te be-
zitten. Maar ik weet allang dat dromen bedrog 
zijn en dus ben ik al blij dat ik dankzij Herita dit 
prachtige juweel heb kunnen bezoeken.

* Herita vzw is een onafhankelijke ledenbewe-
ging en een netwerkvereniging, die iedereen 
met een hart voor waardevolle gebouwen, land-
schappen en archeologische sites samenbrengt en 
ondersteunt.

** In de 15de eeuw werden aan het wapen van 
Antwerpen een wildeman en een wildevrouw 
als schildhouders toegevoegd. Volgens een oud 
volksgeloof stelden de wildeman en wildevrouw 
de oorspronkelijke bewoners van het land voor, 
die op primitieve wijze in de wouden woonden. 
Als tekens van het feit dat het wilden zijn, zijn 
ze alleen gekleed met klimopbladeren en dragen 
ze een knots.
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Nello en Patrasche  
blijven toeristen aanspreken

Nello en Patrasche zijn twee romanfiguren uit het Engelse boek ‘A Dog of Flanders’ van Marie Louise de la Ramée, ook bekend onder 
haar pseudoniem Ouida. Zij schreef het verhaal in 1872. Het blijft een wereldhit die zich afspeelt in het Antwerpse en die jaarlijks 

duizenden toeristen naar Hoboken en de O.-L.-Vrouwekathedraal lokt. Wat maakt dit verhaal zo aantrekkelijk?

Het melodramatische verhaal gaat 
over een weesjongen (Nello) uit een 
arm boerendorp aan de rand van de 
stad Antwerpen, later “herkend” als 
Hoboken. Zijn moeder is afkomstig 
uit de Ardennen, maar sterft als hij 
nauwelijks twee jaar oud is. Nello 
wordt opgevoed door zijn grootvader, 
een oude man ( Johan Daas) die veel 
verhalen heeft, omdat hij nog gevoch-
ten heeft in het leger van Napoleon.

Nello vervoert elke dag, samen met 
zijn grootvader, verse melk van de 
boerderij naar de welgestelde bur-
gers van de stad. Wanneer ze onderweg een 
uitgeputte, mishandelde trekhond vinden 
(Patrasche), vangen zij het dier op. Nello 
en Patrasche worden een grote hulp voor de 
almaar ouder en zieker wordende grootva-
der. Zij zijn verplicht de melkhandel over 
te nemen. Ondanks de armoede ontwikkelt 
Nello zich tot een gelukkige jongen, dankzij 
de aandoenlijke vriendschap van zijn hond en 
het dochtertje van de lokale molenaar.

Melodrama dat de wereld ontroert

In zijn vrije tijd ontwikkelt Nello zich als 
een echt tekentalent. Hij is begeesterd door 
het talent van Rubens, wiens werken hij 
regelmatig wil bezoeken in de Onze-Lieve- 
Vrouwekathedraal in Antwerpen, maar hij 
kon de werken niet zien, omdat dit alleen 
tegen betaling kon. Nello doet mee aan een 
tekenwedstrijd in de hoop op deze manier zijn 
talent aan de wereld te kunnen tonen en uit 
de armoede te raken. 

Maar het noodlot slaat ongenadig toe. Nel-
lo’s grootvader overlijdt en wanneer de molen 
afbrandt, krijgt Nello hiervan ten onrechte 
de schuld. Niemand wil nog weten van zijn 
melkbevoorrading. Als hij verneemt dat hij 
ook de tekenwedstijd niet heeft gewonnen, 
stort hij op kerstavond in elkaar in de ka-
thedraal van Antwerpen voor het schilderij 

‘De kruisafneming’ van Rubens. Het was hem 
eindelijk gelukt zijn droom waar te maken en 
dan sterft hij van ontbering, met zijn hond 
in de armen.

Het aandoenlijke verhaal is een bestseller 
in Japan en in de Angelsaksische landen. 
Het is zo populair dat het verschillende 
keren verfilmd werd, als tekenfilm en ook 
als langspeelfilm. Vooral Japanse toeristen 
kwamen naar Hoboken en Antwerpen op 
zoek naar plaatsen die in het verhaal beschre-
ven worden. Het district Hoboken en de stad 
Antwerpen werden haast verplicht aan de 
wensen van de Japanse toeristen tegemoet 
te komen.

In 1985 liet het district Hoboken de perso-
nages Nello en Patrasche vereeuwigen in een 
standbeeld dat vooraan aan de Kapelstraat 
staat. Het is een ontwerp van Paul Geerts, 
uitgevoerd door beeldhouwster Yvonne 
Bastiaens. Het beeld toont een in lompen 
geklede jongeman die weemoedig en liefde-
vol zijn hand op het hoofd van de hond laat 
rusten. Op de sokkel van het beeld wordt ook 
verwezen naar het Suske en Wiske-album 
‘Het Dreigende Dinges’ van Willy Vander-
steen. Yvonne Bastiaens heeft ook het beeld 
‘De Hobokenaar’ op de Kioskplaats in Ho-
boken gemaakt.

Het origineelste standbeeld staat 
voor de kathedraal

De Japanse toeristen die massaal 
het standbeeld in Hoboken komen 
bezoeken, waren aanvankelijk toch 
een beetje ontgoocheld dat er in 
Hoboken  zo weinig te zien was 
van het verhaal van Nello & Pa-
trasche. Er gingen stemmen op om 
het standbeeld te verhuizen naar 
het stadscentrum, tegenover de 
ingang van de O.-L.-Vrouwekathe-
draal. Maar dat was dan weer niet 
naar de zin van de Hobokenaren, 

die geen toeristische trekpleister aan zich 
wilden laten voorbijgaan. Het centrum van 
Hoboken is ondertussen een echt Nello & 
Patrasche-centrum geworden. De naam werd 
gegeven aan de lokale bakkerij, de lokale fri-
tuur, de lokale bierbrouwerij. Maar dat was 
niet wat de ( Japanse) toeristen wilden zien.

Om onenigheid te vermijden, besloot stad 
Antwerpen een wedstrijd uit te schrijven 
voor een nieuw standbeeld dat dan wel 
voor de ingang van de kathedraal kon staan. 
De Gentse kunstenaar Batist Vermeulen 
won de wedstrijd met een bijzonder ori-
gineel en mooi beeld: Nello & Patrasche 
onder een kasseideken in elkaars armen. 
Dit nieuwe beeld werd in december 2016 
officieel onthuld. Het is misschien wel het 
meest creatieve beeld dat Antwerpen te bie-
den heeft: de twee kameraden die vóór de  
Onze-Lieve-Vrouwekathedraal begraven 
liggen onder een tapijt van dezelfde stenen 
als die van het plein.

Merkwaardig detail – Als de Japanse bezoe-
kers voor de kathedraal het liggende beeld 
van Nello & Patrasche wat nader bekijken, 
zijn ze wel enigszins verrast. Op een toe-
lichting van het beeld op een plakkaat staat 
vermeld dat het beeld betaald werd door  … 
Chinezen. Dat is wel even slikken voor hen.

• Tekst: Freddy Michiels
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MIJN WEG NAAR BOVEN

Böcker Belgium nv is op zoek naar een:

ELEKTRO- 
MECHANIEKER

FUNCTIE

• Onderhoud en herstelling  
van liften en kranen,  
zowel in binnendienst  
als in buitendienst

PROFIEL
• Een gemotiveerde technieker die 

op zelfstandige basis kan werken
• Ervaring met het opsporen en 

oplossen van elektrische en 
mechanische storingen

• Inzicht en ervaring in het werken 
met elektrische schema’s 

• Minimum 5 jaar relevante 
werkervaring als 
elektromechanieker

• Woonachtig in een straal van max. 
25 km van Aartselaar

• In het bezit van een rijbewijs-B

AANBOD:

• Zeer afwisselende job waar 
individuele prestaties naar waarde 
worden geschat 

• Eerlijk loonpakket op maat van 
jouw ervaring en potentieel

• Pakket van extralegale voordelen: 
hospitalisatieverzekering, 
pensioensparen, ecocheques en 
een dagvergoeding

• Mobiliteitsoplossing in functie van 
ervaring (fiets,bromfiets of auto)

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

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

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

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

Stuur uw CV 
naar 

eric@boecker.be 
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Het eff ect van De Health Mate® therapeutische 
infraroodsauna op je lichaam

Je interne lichaams-
temperatuur stijgt. 

  Je immuunsysteem wordt 
geactiveerd en krijgt een boost.

   Je bloedvaten gaan openstaan 
en stimuleren een betere 
doorbloeding.

Je hypothalamus 
produceert endorfi ne.

Deze natuurlijke stof werkt 
ontspannend en pijnstillend.

Je hartslag 
stijgt signifi cant.

Dit is vergelijkbaar met 
een cardiologische work-
out, maar dan zonder het 

lichaam te belasten.
Je spieren en pezen 
worden beter 
doorbloed.

   Vlotte aanlevering van 
essentiële bouwstenen 
(aminozuren, suikers, 
zuurstof, …).

  Betere afvoer van 
toxische stoff en.

  Stimulatie van de groei van 
microbloedvaten.

Je huidporiën zetten zich open 
en produceren zweet.

  Je huid wordt gereinigd en 
extra doorbloed.

  Je productie van collageen wordt 
gestimuleerd en zorgt voor een 
strakkere huid.

Vetcellen warmen 
op en scheiden 

toxische stoff en af.

De vetcellen 
heroriënteren 

zich waardoor cellulitis 
vermindert. 

Regelmatig gebruik 
van een Health Mate 

therapeutische 
infraroodsauna: 

  helpt je lichaam bij het 
genezen van infecties 

en letsels 

  bevordert je herstel.

Therapeutische 
sauna

Levenslange  
Garantie

Gepatenteerde 
TecoloyTM

All-in
 prijs  

Zeer laag  elektro-
magnetisch veld

Zeer laag
energieverbruik

Ontdek het therapeutisch eff ect op 
www.healthmateshoplier.be

HEALTH MATE® SHOP LIER
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 Lier

tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be

Vraag je Health Mate brochure 
telefonisch of per mail aan.
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zuurstof, …).

  Betere afvoer van 
toxische stoff en.

  Stimulatie van de groei van 
microbloedvaten.

Je huidporiën zetten zich open 
en produceren zweet.

  Je huid wordt gereinigd en 
extra doorbloed.

  Je productie van collageen wordt 
gestimuleerd en zorgt voor een 
strakkere huid.

Vetcellen warmen 
op en scheiden 

toxische stoff en af.

De vetcellen 
heroriënteren 

zich waardoor cellulitis 
vermindert. 

Regelmatig gebruik 
van een Health Mate 

therapeutische 
infraroodsauna: 

  helpt je lichaam bij het 
genezen van infecties 

en letsels 

  bevordert je herstel.

Therapeutische 
sauna

Levenslange  
Garantie

Gepatenteerde 
TecoloyTM

All-in
 prijs  

Zeer laag  elektro-
magnetisch veld

Zeer laag
energieverbruik

Ontdek het therapeutisch eff ect op 
www.healthmateshoplier.be

HEALTH MATE® SHOP LIER
Hagenbroeksesteenweg 169  |  2500 Lier

tel.: 03 295 50 25  |  info@healthmate.be

Vraag je Health Mate brochure 
telefonisch of per mail aan.
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Nooit meer stiefmoeder
Helden zijn vrouwen en mannen met een passie. Een passie voor sport, ondernemen, reizen, literatuur, muziek, wetenschap, 

design … ‘Mensen zijn Media’ wil Vlamingen inspireren, daarom komt in deze rubriek elke keer een held aan het woord. 

Nooit! Meer! Stiefmoeder! Dat dacht actrice en presentatrice Tatyana Beloy toen er enkele jaren geleden een einde kwam aan 
haar relatie met Adriaan Van den Hoof en ze afscheid moest nemen van twee pluskinderen die ze graag zag.  

Maar liefde laat zich niet leiden. Enige tijd later ontmoette ze Konrad Widelski, de man van haar leven.  
Toen ook die prins op zijn stalen ros een kinderstoeltje bleek te hebben, stond ze voor de keuze: maken dat ze wegkwam,  

of toch maar lang en gelukkig leven met man én zoon. 
Met behulp van gedragstherapeut Erik Franck ontdekte ze dat je de perikelen der plusouderschap ook positief kan aanpakken. 

Samen schreven ze ‘Nooit meer stiefmoeder’, een handleiding voor plusouders waarin Tatyana en Erik tonen hoe ook jouw 
plussprookje dankzij zelfkennis, goede communicatie en duidelijke afspraken een happy end kan krijgen.  

Met een lach en een traan, persoonlijke verhalen en hands-on advies maken ze voor eens en voor altijd komaf  
met het imago van de boze stiefmoeder.

Tatyana, de titel van je boek maakt het 
meteen duidelijk: je hebt het niet zo 
begrepen op de term ‘stiefmoeder’?

“Tik het woord maar eens in op Google. 
Wat je dan te zien en te lezen krijgt, is pre-
cies de reden waarom nog zoveel nieuwe 
partners in onze – zogenaamd moderne 
– maatschappij te kampen krijgen met 
vooroordelen. Het is waarom kinderen 
spontaan beginnen te janken wanneer ze 
het nieuwe lief van hun mama of papa 
moeten ontmoeten: lelijke heksen, gemene 
vrouwen of slechteriken met puistenkop-
pen uit sprookjes zoals Assepoester en 
Sneeuwwitje. In geen enkel kinderver-
haaltje wordt de nieuwe vriend of vriendin 
gespeeld door een mooie, lieve prins of 
prinses die met liefde en aandacht helpt 
te zorgen voor de kleine helden.”

En als je verder zoekt naar de etymologie 
van het woord ‘stiefouder’, dan wordt het 
alleen maar erger?

“Het woord ‘stief ’ had oorspronkelijk een 
andere vorm, namelijk ‘stiep’. Dat woord 
werd al gebruikt in de dertiende eeuw en 
was een afleiding van een oeroud woord 
dat ongeveer klonk als ‘steupa’. Steupa, 
stiep en later stief staat letterlijk voor ‘van 
iets beroofd, iets missend’. Met het woord 
stiep werd bijvoorbeeld een boom met af-
gehakte takken omschreven. Het beeld van 
een afgeknotte, van zijn takken beroofde 
boom stond later symbool voor gezinnen 
waarvan de vader of moeder overleden was 

en de weduwnaar of weduwe hertrouwd 
was. Nog later kregen alle nieuwe partners 
van een moeder of een vader dat vreselijke 
etiket opgeplakt.”

Je pleit ervoor om dat woord dus nooit 
meer te gebruiken?

“Inderdaad, laten we dat negatieve woord 
schrappen uit onze woordenschat en op 
zoek gaan naar een lief en positief alter-
natief.  Ja, er is al de term ‘plusouder’, maar 
ook dat woord wringt nog altijd een beetje 
bij mij.”

Hoezo?

“Ik vind het woordje ‘plus’ wat ongeluk-
kig gekozen, en voel ik me in termen van 
de wiskunde eerder een ‘minmama’, ook 
verdient in mijn ogen alleen een biologi-
sche (of adoptie- of pleeg-)moeder de titel 
‘mama’ echt. Negen maanden lang heeft ze 
haar kindje gedragen. Als een leeuwin zal 
ze zijn hele leven over hem waken en niets 
zal ooit sterker zijn dan hun familieband. 
Ook mijn pluskind zal in mijn ogen dus 
voor altijd maar één mama en één papa 
hebben, en dat respecteer ik ten volle.”

Je pleit onder meer voor meer informatie 
over plusouderschap?

“In een land waar volgens de gezinsen-
quête van het ministerie voor Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin een op de 

tien gezinnen met kinderen nieuw sa-
mengesteld is en er bij twee op de tien 
een alleenstaande ouder aan het roer staat, 
lijkt me dat geen overbodige luxe.”

Meer en betere info zou plusouderschap 
ook bespreekbaarder maken?

“Wat op zijn beurt dan weer leidt tot 
minder imagoproblemen en meer begrip, 
vertrouwen en duidelijkheid voor iedereen. 
Want hoewel elke plussituatie anders is 
en een eenduidige doe-het-zelfhandlei-
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“In geen enkel kinderverhaaltje wordt 
de nieuwe vriend of vriendin gespeeld 
door een mooie, lieve prins of prinses 
die met liefde en aandacht helpt te  
zorgen voor de kleine helden.”

ding er dus niet meteen inzit, zou het al 
een heel pak helpen als er meer bla bla en 
minder boem boem zou zijn. Al was het 
maar opdat ik me bij    de schoolpoort niet 
meer zou moeten afvragen of de juf wel 
weet wie ik ben en of de echte mama’s en 
papa’s het wel zouden appreciëren als ik 
me tussen hen zou mengen.”

Vandaag ben je plusouder, vroeger was je 
zelf pluskind, je spreekt dus uit ervaring?

“Dat klopt, toen ik zeven jaar oud was, gin-
gen mijn ouders uit elkaar. Mijn broer, zus 
en ik woonden grotendeels bij mijn mama, 
haar nieuwe vriend en zijn twee kinderen. 
We vormden dus een nieuw samengesteld 
gezin. Geen onverdeeld succes. 
Hoewel ik het de max vond om er nog een 
stiefbroer en stiefzus bij te krijgen, kon ik 
het helemaal niet goed vinden met mijn 
stiefvader. Dat bemoeilijkte ook de relatie 
met mijn mama. Toen zij een aantal jaren 
later een einde maakte aan dat huwelijk, 
was dat voor mij tegelijk een opluchting 
en een ontgoocheling.”

Die nare ervaring hield je niet tegen om 
op je 27ste zelf plusmama te worden?

“Achteraf bekeken was ik niet klaar om 
me toen als ‘plusouder’ te smijten. Mijn 
toenmalige vriend en ik woonden ook 
niet samen. Versta me niet verkeerd: ik 
was stapelgek op zijn kinderen en had 
een heel fijne band met hen, maar een 
echt ‘gezinnetje’ vormden we niet. Dat 
had verschillende oorzaken. Ik kreeg niet 
echt het mandaat om voor de kinderen te 
zorgen, maar streefde daar op dat moment 
in mijn leven ook niet naar. En achteraf 
beschouwd, schortte er ook wel wat aan de 
basis van onze relatie, wat natuurlijk een 
grote impact had.”

Toen die relatie op de klippen liep, be-
sliste je om plusouderschap voortaan uit 
de weg te gaan, en zie …

“Een paar jaar later sloeg de 
vonk tussen mij en Konrad 
Widelski, mijn prins op het 
stalen ros, toch over. Tijd had 
alle wonden geheeld en ne-
gatieve ervaringen uit mijn 
vorige relatie waren selectief 
uit mijn geheugen gewist. 
Mijn zus trok toen aan de 
alarmbel en raadde me aan 
een vrijblijvend bezoekje aan 
een therapeut te brengen. En 

zo belandde ik een keer per maand in de 
praktijk van psycholoog Erik Franck.”

Wat maakt de aanpak van Erik zo uniek?

“In tegenstelling tot wat je zou kunnen 
verwachten, schuilt het antwoord niet 
in kant-en-klare tips om de biologische 
moeder of vader van je pluskind te paaien, 
je pluskoters met zoetigheid te vriend te 
houden, of alle complexe situaties die je 
als plusouder tegenkomt met een vinger-
knip op te lossen. Waar het in de praktijk 
van Erik wel om draait? Simpel: aan jezelf 
werken. 

Foto Tatyana Beloy: Koen Bauters

Lees verder op blz. 24
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Want als je op lange termijn op een con-
structieve manier aan een succesvolle 
plussituatie wil bouwen, zijn zelfkennis, 
zelfbewustzijn en zelfcontrole de beste 
tools in je gereedschapskist.”

Het lijkt een garantie op 
succes?

“Sorry, nope. Elke plussituatie is anders, en 
in sommige gevallen gaan de problemen 

verder dan dagelijkse perike-
len. Zoveel mensen als er zijn, 
zoveel uitzonderingen, con-
texten en verschillen bestaan 
er immers ook. Kant-en-klaar, 
cut-and-dry en perfectie zijn 
concepten die niet bestaan als 
het om mensen gaat. De ad-
viezen uit het boek zijn input, 
feedback en aanmoediging 
om net als ik wat vaker aan 
zelfreflectie te doen. Voor de 

ene biedt het misschien alle antwoorden, 
voor de andere kan het een eerste stap in 
de goede richting zijn.”

En dat investeren in jezelf heeft geloond?

“Geloof me vrij: op sommige momenten 
zit ik nog altijd met de handen in het haar, 
plusouderschap voelt soms verdomd een-

zaam aan en alle therapie op de wereld kan 
niet meteen een antwoord bieden op de 
vraag: ‘Waarom moet dit nu juist mij over-
komen?!’ Maar als datzelfde lieve, schattige 
jongetje ‘s morgens aan de rand van het 
bed staat, zijn tekentabletje omhooghoudt 
en met het liefste stemmetje aller tijden 
zegt: ‘TatyWaty, ik tekende acht hartjes 
voor jou, omdat je mijn beste vriendje 
bent’, weet ik weer waarom het elke dag 
de moeite is om te blijven streven naar 
een betere, constructievere en positievere 
versie van mezelf: voor de liefde, voor dat 
kereltje, voor het grote geluk.”

Nooit meer stiefmoeder van Tatyana Beloy 
in samenwerking met prof. dr. Erik Franck 
werd uitgegeven bij Borgerhoff & 
Lamberigts en kost 22,99 euro.

“Als je op lange termijn op een con-
structieve manier aan een succesvolle 
plussituatie wil bouwen, zijn zelfken-
nis, zelfbewustzijn en zelfcontrole de 
beste tools in je gereedschapskist.”

• Tekst: TV - Mensen zijn Media 
Foto Tatyana Beloy: Koen Bauters  
Shutterstock

Vervolg van blz. 23
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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.

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 droomwoningHET LOODGIETERKE

sanitaire werken 
onderhoud cv met attest

kleine renovaties & alle dakwerken
www.het-loodgieterke.bewww.het-loodgieterke.be

schepersr@skynet.be GSM 0483 20 7676
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Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

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

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

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

0495 52 61 28

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

WinDistributie bv

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 

Doornlaarlei 3  2840 Rumst  I  Hovestraat 14  2650 Edegem

0475 50 08 32
info@geenselectroservice.be
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In liefde afscheid nemen 
van wie je dierbaar is … 
Uitvaartondernemers Rik en Jens van Cornelis-Janssens 

maken er met hart en ziel werk van.

Vroeg of laat wordt iedereen gecon-

fronteerd met het verlies van een 

dierbare. Begin deze maand herinner-

de Allerheiligen ons aan de vele dier-

baren die ons zijn voorgegaan. Tege-

lijk herinnert deze periode ons eraan 

dat ook wijzelf vroeg of laat afscheid 

nemen van deze wereld. 

Twee jonge uitvaartondernemers, Rik 

Cornelis en Jens D’Aes vertellen hoe 

zij hun beroep ervaren en welke visie 

zij hebben ontwikkeld. Hoe hun lief-

de en creativiteit hand in hand gaan 

wanneer ze mensen helpen tijdens 

de moeilijke periode van een onver-

mijdelijk afscheid. Cornelis & Janssen 

ontzorgt de nabestaanden met alle 

praktische zaken die een overlijden 

met zich brengt. Daarnaast willen Rik 

en Jens met hun uitvaartonderneming 

ook sociaal en maatschappelijk veel 

betekenen.

Het geheime recept van onze
uitvaartzorg is liefde
“Met liefde begint en eindigt alles …,” zegt Rik. “Uitvaarton-
dernemer is voor ons veel meer een roeping dan een beroep. 
Het is zeker geen nine-to-fi ve job en weekends kennen wij 
niet. Mensen overlijden op elk moment en dan willen wij er 
zijn voor de nabestaanden. Al is het maar om hen gerust te 
stellen dat ze nog even de tijd hebben voor we alles prak-
tisch gaan regelen. Alleen met veel liefde en overtuiging 
hou je dit beroep vol … Mensen voelen dat onmiddellijk 
en verdienen op pijnlijke momenten juist de beste zorg.”

“Vaak krijgen we de opmerking: ‘Hoe kan je dat nu graag 
doen?’ Wij zijn in de eerste plaats een aanspreekpunt en 
vertrouwenspersoon op een heel ingrijpend moment. Wan-
neer we dat vertrouwen kunnen omzetten in een onverge-
telijk afscheid dan staat daar meestal veel dankbaarheid 
tegenover. De voldoening die dat geeft, is onbetaalbaar.”

Ervaring en creativiteit zorgen 
voor een heel eigentijds en persoonlijk afscheid

“Rik en ik kunnen terugvallen op een ervaren team van uit-
vaartbegeleiders, die perfect aanvoelen wat de noden zijn 
van de dierbaren die achterblijven. Afhankelijk van de ver-
wachtingen van de familie en van de wensen van de over-
ledene organiseren wij het afscheid. Zo bieden wij zo-
wel traditionele als creatieve uitvaarten aan. Voor deze 
laatste zien we de vraag alsmaar toenemen” zegt Jens. 

“Als moderne en eigentijdse uitvaartondernemer blijven we niet 
hangen in de traditionele aanpak,” bevestigt Rik. We denken 
graag mee met de nabestaanden over hoe ze een gepaste vorm 
kunnen geven aan het afscheid. Het ontwerp van de rouwbrief 
en het gedachtenisprentje, een unieke locatie die belangrijk 
was voor de overledene, creatieve bloemstukken, een zelf-
gemaakte urne, aangepaste muziek, … zijn zaken die hierbij 

aan bod komen. Voor de inhoud van de plechtigheid 
luisteren wij aandachtig naar het levensverhaal van de 
overledene en de wensen van de nabestaanden. Wan-
neer de invulling van de plechtigheid het levensverhaal 
duidelijk vertelt, krijgt de hele uitvaart een unieke en 
persoonlijke vorm. Een mooi afscheid is vaak een grote 
troost voor de nabestaanden … en daar gaan we voor.”

Uitvaartzorg Cornelis – Janssens
 is deel van een groter geheel

Rik en Jens beseffen dat hun onderneming deel uit-
maakt van de lokale gemeenschap. Ze nemen graag 
initiatieven die deze gemeenschap ten goed komen. 

“We vinden maatschappelijk ondernemen belangrijk. 
Daarom steunen wij veel lokale verenigingen
zoals harmonieorkesten, parochies, sportverenigingen 
en vzw’s. Lokaal ondernemen houdt in dat je mee in-
staan voor de diversiteit en mogelijkheden biedt in de 
regio waar je actief bent. Het sociale weefsel van ver-
enigingen verbindt mensen en is de lijm van de samen-
leving,” aldus Jens.

“Dat klopt,” zegt Rik. “Wij willen dat lokale verenigin-
gen verder kunnen blijven bestaan en mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Zeker in tijden van crisis heeft men 
meer dan ooit nood aan sociaal contact, een activi-
teit of een verzetje. Gelukkige mensen vinden elkaar … 
ook op moeilijke momenten, zoals bij een afscheid.”  

De kostprijs van een afscheid 
moet vooraf duidelijk zijn!

Transparantie en duidelijke communicatie vinden Rik 
en Jens enorm belangrijk, ook wanneer het over het 
kostenplaatje gaat.

“Ieder mens heeft volgens ons recht op een mooie, ver-
zorgde en respectvolle uitvaart,” zegt Jens. “We luiste-
ren aandachtig naar de wensen van de nabestaanden en 
bespreken met hen wat budgettair kan. Bij een confron-
tatie met een overlijden zijn mensen vaak van de kaart 
en wij willen hen van meet af aan volledig en correct in-
formeren. We willen absoluut vermijden dat we de fami-
lie achteraf onverwachte kosten moeten aanrekenen.”

“Vaak krijgen we telefoon van mensen die vra-
gen wat een uitvaart kost. Ik begrijp deze men-
sen, want door de huidige energiecrisis en infl atie 
willen ze zich op voorhand goed informeren. Een 
uitvaart is geen product, maar wel een zeer per-
soonlijke vorm van dienstverlening. Daarom is een 
standaardprijs geven niet wenselijk”, zegt Rik Cornelis.

“Wat wensen de nabestaanden en de overledene juist? 
Waar willen ze de uitvaart laten doorgaan? Dienen we 
een koffi etafel te voorzien of niet? Kiest men voor be-
graven of cremeren? Voorzien we drukwerk of commu-
niceren we alleen digitaal? ... Dat zijn allemaal zaken 
die bepalend zijn voor de eindfactuur. Daarom nodi-
gen we de mensen graag uit voor een gesprek waar-
in we al deze vragen nauwgezet behandelen. Pas dan 
kunnen we een correcte en transparante prijs maken. 
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Wat kost een uitvaart bij Cornelis-Janssens?
Een mooie verzorgde uitvaart is iets waar iedereen recht op heeft.
Daarom vinden wij transparantie en open communicatie zeer belangrijk, ook als het op budget aankomt.
Samen met de nabestaanden bespreken wij de wensen, luisteren wij wat budgettair kan en informeren wij correct
zodat er nadien geen onverwachte kosten worden aangerekend. 

Vaak krijgen we telefoon van mensen die vragen wat een uitvaart kost. Ik begrijp deze mensen, door de huidige
energiecrisis en inflatie worden mensen zich bewuster van hun financiën en willen ze zich op voorhand goed
informeren voor zij een keuze maken. Het is wel moeilijk om hier dan een gepast antwoord op te geven, daar het 
hier niet gaat over een bepaald product, maar over een dienstverlening.

Wat zijn de wensen? Waar wil je de uitvaart laten doorgaan? Wil je wel of geen koffietafel? Begraven of cremeren?
Drukwerk of digitaal? ... Allemaal zaken die bepalend zijn voor de eindfactuur.

Daarom dat wij graag deze mensen uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek zodat we kunnen luisteren en
aan de hand daarvan een correcte en transparante prijs kunnen maken. 

Heb je vragen?
Heb je nood aan een gesprek, zit je met vragen, of wil je zelf al een deel van je eigen uitvaart voorbereiden,
wij staan steeds open voor een vrijblijvend gesprek van mens tot mens. De koffie staat klaar.Het geheime recept van ons beroep is liefde

“Liefde“ daar begint en eindigt het mee. Omdat ’uitvaartondernemer’ zijn meer een roeping is dan een beroep. 
Het is zeker geen Nine to Five job en weekends kennen wij niet. Mensen overlijden op elk moment 
en dan moeten wij er zijn voor de nabestaanden. Al is het maar
om hen gerust te stellen dat ze nog even tijd hebben voor we alles praktisch gaan regelen.
Als je de uitvaartzorg niet met liefde en overtuiging doet, hou je dat ook niet vol en mensen voelen dat onmiddellijk.
Vaak krijgen we dan de opmerking, hoe kan je dat nu graag doen? Wij zijn in de eerste plaats een aanspreekpunt,
een vertrouwenspersoon op zo’n ingrijpend moment in de mensen hun leven. 
Hier staat dan weer dankbaarheid en voldoening tegenover en dat is onbetaalbaar.

Deel uitmaken van de lokale gemeenschap
Het is belangrijk dat je ook maatschappelijk kan ondernemen. Zo ondersteunen wij vele lokale verenigingen
zoals harmonieorkesten, parochies, sportverenigingen en VZW’s. Lokaal ondernemen is ook mee instaan voor 
de diversiteit en mogelijkheiden in de regio waar je actief bent. Het sociale weefsel van verenigingen verbindt mensen
en is de lijm van de samenleving. Dit wordt vaak onderschat.  Daarom dat wij veel steun geven aan de lokale 
verenigingen, zodat zij verder kunnen blijven bestaan en elkaar kunnen opzoeken. Zeker nu in tijden van crisis hebben 
mensen nog meer nood aan sociaal contact, een activiteit, een verzetje. 
Niemand heeft iets aan een samenleving met ongelukkige mensen.

Foto links Rik Cornelis -  °1985
Uitvaartondernemer en zaakvoerder bij Cornelis-Janssens sinds 2016.
Actief en ervaring in het beroep sinds 2006

Foto rechts Jens D’Aes - °1993
Uitvaartbegeleider bij Cornelis-Janssens sinds 2019
Actief en ervaring in het beroep sinds 2011 

Open gesprek met uitvaartondernemers
Rik en Jens van uitvaarten Cornelis-Janssens
Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met het verlies van een
dierbare. Omdat het recent nog 2 november was, de dag dat we 
onze overledenen herdenken, laten we graag 
twee jonge uitvaartondernemers, Rik en Jens aan het woord. 
Hoe zij hun beroep ervaren en welke visie zij
hebben ontwikkeld. Hoe hun liefde en creativiteit hand in hand gaan
met mensen helpen afscheid te nemen van hun dierbare tot het 
ontzorgen van alle praktische zaken. Maar ook hoe zij met hun
onderneming sociaal en maatschappelijk iets willen betekenen
voor de samenleving.  

Ervaring en creativiteit
Met ons ervaren team van uitvaartbegeleiders voelen wij aan wat
de noden zijn van onze families. Zo bieden wij traditionele, maar ook zeer
creatieve uitvaarten aan. Voor deze laatste wordt de vraag alleen maar
groter. Als moderne eigentijdse uitvaartondernemer blijven we niet bij
het oude en denken we mee met onze families om een gepaste vorm 
te geven aan het afscheid van hun dierbare. Dit gaat over het ontwerp van 
de rouwbrief en gedachtenisprentje, een unieke locatie die belangrijk was 
voor de overledene, creatieve bloemstukken, een zelfgemaakte urne,  
maar vooral door de inhoud van de plechtigheid zelf. Zo luisteren wij naar 
het levensverhaal van de overledene en de wensen van de nabestaanden,
zodat de invulling van de plechtigheid het verhaal van de overledene
vertelt. Zo krijgt de gehele uitvaart een eigen persoonlijke vorm.

UITVAARTEN
ANNO 2022

Foto links Rik Cornelis -  °1985
Uitvaartondernemer en zaakvoerder bij Cornelis-Janssens sinds 2016.
Actief en ervaring in het beroep sinds 2006

Foto rechts Jens D’Aes - °1993
Uitvaartbegeleider bij Cornelis-Janssens sinds 2019
Actief en ervaring in het beroep sinds 2011

Cornelis – Janssens informeert

Zit je met vragen of heb je nood aan een ge-
sprek? Wil je zelf al een deel van je eigen uitvaart 
voorbereiden? Rik en Jens van Cornelis-Janssens 
zijn altijd bereikbaar voor een vrijblijvend ge-
sprek van mens tot mens. De koffi e staat klaar … 
Je bent welkom. 

Meer informatie vinden en online condoleren kan 
via www.cornelisjanssens.be 
24/24 en 7/7 bereikbaar op 03 844 84 02
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In liefde afscheid nemen 
van wie je dierbaar is … 
Uitvaartondernemers Rik en Jens van Cornelis-Janssens 

maken er met hart en ziel werk van.

Vroeg of laat wordt iedereen gecon-

fronteerd met het verlies van een 

dierbare. Begin deze maand herinner-

de Allerheiligen ons aan de vele dier-

baren die ons zijn voorgegaan. Tege-

lijk herinnert deze periode ons eraan 

dat ook wijzelf vroeg of laat afscheid 

nemen van deze wereld. 

Twee jonge uitvaartondernemers, Rik 

Cornelis en Jens D’Aes vertellen hoe 

zij hun beroep ervaren en welke visie 

zij hebben ontwikkeld. Hoe hun lief-

de en creativiteit hand in hand gaan 

wanneer ze mensen helpen tijdens 

de moeilijke periode van een onver-

mijdelijk afscheid. Cornelis & Janssen 

ontzorgt de nabestaanden met alle 

praktische zaken die een overlijden 

met zich brengt. Daarnaast willen Rik 

en Jens met hun uitvaartonderneming 

ook sociaal en maatschappelijk veel 

betekenen.

Het geheime recept van onze
uitvaartzorg is liefde
“Met liefde begint en eindigt alles …,” zegt Rik. “Uitvaarton-
dernemer is voor ons veel meer een roeping dan een beroep. 
Het is zeker geen nine-to-fi ve job en weekends kennen wij 
niet. Mensen overlijden op elk moment en dan willen wij er 
zijn voor de nabestaanden. Al is het maar om hen gerust te 
stellen dat ze nog even de tijd hebben voor we alles prak-
tisch gaan regelen. Alleen met veel liefde en overtuiging 
hou je dit beroep vol … Mensen voelen dat onmiddellijk 
en verdienen op pijnlijke momenten juist de beste zorg.”

“Vaak krijgen we de opmerking: ‘Hoe kan je dat nu graag 
doen?’ Wij zijn in de eerste plaats een aanspreekpunt en 
vertrouwenspersoon op een heel ingrijpend moment. Wan-
neer we dat vertrouwen kunnen omzetten in een onverge-
telijk afscheid dan staat daar meestal veel dankbaarheid 
tegenover. De voldoening die dat geeft, is onbetaalbaar.”

Ervaring en creativiteit zorgen 
voor een heel eigentijds en persoonlijk afscheid

“Rik en ik kunnen terugvallen op een ervaren team van uit-
vaartbegeleiders, die perfect aanvoelen wat de noden zijn 
van de dierbaren die achterblijven. Afhankelijk van de ver-
wachtingen van de familie en van de wensen van de over-
ledene organiseren wij het afscheid. Zo bieden wij zo-
wel traditionele als creatieve uitvaarten aan. Voor deze 
laatste zien we de vraag alsmaar toenemen” zegt Jens. 

“Als moderne en eigentijdse uitvaartondernemer blijven we niet 
hangen in de traditionele aanpak,” bevestigt Rik. We denken 
graag mee met de nabestaanden over hoe ze een gepaste vorm 
kunnen geven aan het afscheid. Het ontwerp van de rouwbrief 
en het gedachtenisprentje, een unieke locatie die belangrijk 
was voor de overledene, creatieve bloemstukken, een zelf-
gemaakte urne, aangepaste muziek, … zijn zaken die hierbij 

aan bod komen. Voor de inhoud van de plechtigheid 
luisteren wij aandachtig naar het levensverhaal van de 
overledene en de wensen van de nabestaanden. Wan-
neer de invulling van de plechtigheid het levensverhaal 
duidelijk vertelt, krijgt de hele uitvaart een unieke en 
persoonlijke vorm. Een mooi afscheid is vaak een grote 
troost voor de nabestaanden … en daar gaan we voor.”

Uitvaartzorg Cornelis – Janssens
 is deel van een groter geheel

Rik en Jens beseffen dat hun onderneming deel uit-
maakt van de lokale gemeenschap. Ze nemen graag 
initiatieven die deze gemeenschap ten goed komen. 

“We vinden maatschappelijk ondernemen belangrijk. 
Daarom steunen wij veel lokale verenigingen
zoals harmonieorkesten, parochies, sportverenigingen 
en vzw’s. Lokaal ondernemen houdt in dat je mee in-
staan voor de diversiteit en mogelijkheden biedt in de 
regio waar je actief bent. Het sociale weefsel van ver-
enigingen verbindt mensen en is de lijm van de samen-
leving,” aldus Jens.

“Dat klopt,” zegt Rik. “Wij willen dat lokale verenigin-
gen verder kunnen blijven bestaan en mensen elkaar 
kunnen ontmoeten. Zeker in tijden van crisis heeft men 
meer dan ooit nood aan sociaal contact, een activi-
teit of een verzetje. Gelukkige mensen vinden elkaar … 
ook op moeilijke momenten, zoals bij een afscheid.”  

De kostprijs van een afscheid 
moet vooraf duidelijk zijn!

Transparantie en duidelijke communicatie vinden Rik 
en Jens enorm belangrijk, ook wanneer het over het 
kostenplaatje gaat.

“Ieder mens heeft volgens ons recht op een mooie, ver-
zorgde en respectvolle uitvaart,” zegt Jens. “We luiste-
ren aandachtig naar de wensen van de nabestaanden en 
bespreken met hen wat budgettair kan. Bij een confron-
tatie met een overlijden zijn mensen vaak van de kaart 
en wij willen hen van meet af aan volledig en correct in-
formeren. We willen absoluut vermijden dat we de fami-
lie achteraf onverwachte kosten moeten aanrekenen.”

“Vaak krijgen we telefoon van mensen die vra-
gen wat een uitvaart kost. Ik begrijp deze men-
sen, want door de huidige energiecrisis en infl atie 
willen ze zich op voorhand goed informeren. Een 
uitvaart is geen product, maar wel een zeer per-
soonlijke vorm van dienstverlening. Daarom is een 
standaardprijs geven niet wenselijk”, zegt Rik Cornelis.

“Wat wensen de nabestaanden en de overledene juist? 
Waar willen ze de uitvaart laten doorgaan? Dienen we 
een koffi etafel te voorzien of niet? Kiest men voor be-
graven of cremeren? Voorzien we drukwerk of commu-
niceren we alleen digitaal? ... Dat zijn allemaal zaken 
die bepalend zijn voor de eindfactuur. Daarom nodi-
gen we de mensen graag uit voor een gesprek waar-
in we al deze vragen nauwgezet behandelen. Pas dan 
kunnen we een correcte en transparante prijs maken. 
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Wat kost een uitvaart bij Cornelis-Janssens?
Een mooie verzorgde uitvaart is iets waar iedereen recht op heeft.
Daarom vinden wij transparantie en open communicatie zeer belangrijk, ook als het op budget aankomt.
Samen met de nabestaanden bespreken wij de wensen, luisteren wij wat budgettair kan en informeren wij correct
zodat er nadien geen onverwachte kosten worden aangerekend. 

Vaak krijgen we telefoon van mensen die vragen wat een uitvaart kost. Ik begrijp deze mensen, door de huidige
energiecrisis en inflatie worden mensen zich bewuster van hun financiën en willen ze zich op voorhand goed
informeren voor zij een keuze maken. Het is wel moeilijk om hier dan een gepast antwoord op te geven, daar het 
hier niet gaat over een bepaald product, maar over een dienstverlening.

Wat zijn de wensen? Waar wil je de uitvaart laten doorgaan? Wil je wel of geen koffietafel? Begraven of cremeren?
Drukwerk of digitaal? ... Allemaal zaken die bepalend zijn voor de eindfactuur.

Daarom dat wij graag deze mensen uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek zodat we kunnen luisteren en
aan de hand daarvan een correcte en transparante prijs kunnen maken. 

Heb je vragen?
Heb je nood aan een gesprek, zit je met vragen, of wil je zelf al een deel van je eigen uitvaart voorbereiden,
wij staan steeds open voor een vrijblijvend gesprek van mens tot mens. De koffie staat klaar.Het geheime recept van ons beroep is liefde

“Liefde“ daar begint en eindigt het mee. Omdat ’uitvaartondernemer’ zijn meer een roeping is dan een beroep. 
Het is zeker geen Nine to Five job en weekends kennen wij niet. Mensen overlijden op elk moment 
en dan moeten wij er zijn voor de nabestaanden. Al is het maar
om hen gerust te stellen dat ze nog even tijd hebben voor we alles praktisch gaan regelen.
Als je de uitvaartzorg niet met liefde en overtuiging doet, hou je dat ook niet vol en mensen voelen dat onmiddellijk.
Vaak krijgen we dan de opmerking, hoe kan je dat nu graag doen? Wij zijn in de eerste plaats een aanspreekpunt,
een vertrouwenspersoon op zo’n ingrijpend moment in de mensen hun leven. 
Hier staat dan weer dankbaarheid en voldoening tegenover en dat is onbetaalbaar.

Deel uitmaken van de lokale gemeenschap
Het is belangrijk dat je ook maatschappelijk kan ondernemen. Zo ondersteunen wij vele lokale verenigingen
zoals harmonieorkesten, parochies, sportverenigingen en VZW’s. Lokaal ondernemen is ook mee instaan voor 
de diversiteit en mogelijkheiden in de regio waar je actief bent. Het sociale weefsel van verenigingen verbindt mensen
en is de lijm van de samenleving. Dit wordt vaak onderschat.  Daarom dat wij veel steun geven aan de lokale 
verenigingen, zodat zij verder kunnen blijven bestaan en elkaar kunnen opzoeken. Zeker nu in tijden van crisis hebben 
mensen nog meer nood aan sociaal contact, een activiteit, een verzetje. 
Niemand heeft iets aan een samenleving met ongelukkige mensen.

Foto links Rik Cornelis -  °1985
Uitvaartondernemer en zaakvoerder bij Cornelis-Janssens sinds 2016.
Actief en ervaring in het beroep sinds 2006

Foto rechts Jens D’Aes - °1993
Uitvaartbegeleider bij Cornelis-Janssens sinds 2019
Actief en ervaring in het beroep sinds 2011 

Open gesprek met uitvaartondernemers
Rik en Jens van uitvaarten Cornelis-Janssens
Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met het verlies van een
dierbare. Omdat het recent nog 2 november was, de dag dat we 
onze overledenen herdenken, laten we graag 
twee jonge uitvaartondernemers, Rik en Jens aan het woord. 
Hoe zij hun beroep ervaren en welke visie zij
hebben ontwikkeld. Hoe hun liefde en creativiteit hand in hand gaan
met mensen helpen afscheid te nemen van hun dierbare tot het 
ontzorgen van alle praktische zaken. Maar ook hoe zij met hun
onderneming sociaal en maatschappelijk iets willen betekenen
voor de samenleving.  

Ervaring en creativiteit
Met ons ervaren team van uitvaartbegeleiders voelen wij aan wat
de noden zijn van onze families. Zo bieden wij traditionele, maar ook zeer
creatieve uitvaarten aan. Voor deze laatste wordt de vraag alleen maar
groter. Als moderne eigentijdse uitvaartondernemer blijven we niet bij
het oude en denken we mee met onze families om een gepaste vorm 
te geven aan het afscheid van hun dierbare. Dit gaat over het ontwerp van 
de rouwbrief en gedachtenisprentje, een unieke locatie die belangrijk was 
voor de overledene, creatieve bloemstukken, een zelfgemaakte urne,  
maar vooral door de inhoud van de plechtigheid zelf. Zo luisteren wij naar 
het levensverhaal van de overledene en de wensen van de nabestaanden,
zodat de invulling van de plechtigheid het verhaal van de overledene
vertelt. Zo krijgt de gehele uitvaart een eigen persoonlijke vorm.
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Foto links Rik Cornelis -  °1985
Uitvaartondernemer en zaakvoerder bij Cornelis-Janssens sinds 2016.
Actief en ervaring in het beroep sinds 2006

Foto rechts Jens D’Aes - °1993
Uitvaartbegeleider bij Cornelis-Janssens sinds 2019
Actief en ervaring in het beroep sinds 2011

Cornelis – Janssens informeert

Zit je met vragen of heb je nood aan een ge-
sprek? Wil je zelf al een deel van je eigen uitvaart 
voorbereiden? Rik en Jens van Cornelis-Janssens 
zijn altijd bereikbaar voor een vrijblijvend ge-
sprek van mens tot mens. De koffi e staat klaar … 
Je bent welkom. 

Meer informatie vinden en online condoleren kan 
via www.cornelisjanssens.be 
24/24 en 7/7 bereikbaar op 03 844 84 02

2022_11_PUBLI_Cornelis_Janssens.indd   12022_11_PUBLI_Cornelis_Janssens.indd   1 7/11/22   19:167/11/22   19:16
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OPENDEUR
Dagen

m2
incl.
btw€14,99

Durbuy Gris

Cemento Cloud

60x60 cm

60x60 cm

m2
incl.
btw€12,99

NIEUWE TEGELS? NIEUWE BADKAMER?

Woodside Chestnut Lakewood Nature
20x120 cm 20x120 cm

m2
incl.
btw

€14,99
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BEZOEK ONZE VERNIEUWDE TOONZAAL IN AARTSELAAR!
Boomsesteenweg 20

Véél meer Deals op VANCALSTER-VLOEREN.BE

Gratis
patroontegels
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AFVALCONTAINERS
RESTAFVAL - GFT - PAPIER

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

GRATIS

levering

in Hoboken

en Wilrijk

Always on the move 
for you!

Verhuur bestelwagens 

Verhuizingen

Ladderliften 

Self-storage

www.deroeck.be

Filiaal Aartselaar
Kontichsesteenweg 60      

2630 Aartselaar

Filiaal Antwerpen 
Straatsburgdok NK 22    

2030 Antwerpen

@ info@deroeck.be         
T 03 369 37 50

Mendelssohn Ensemble met strijkkwintetten 
van Beethoven, Boccherini en Schubert
Op donderdag 24 november 2022 om 20.15 uur brengt het Mendelssohn Ensemble strijkkwintetten van Beethoven, Boccherini en Schubert 

in de Sint-Antoniuskerk in Edegem.

Het ensemble Mendelssohn, opgericht in 2002, concentreert zijn ac-
tiviteiten rond de rijke, maar vaak onontgonnen strijkkwintetten en 
sextettenliteratuur, en werkt ook samen met gastmusici in een uitge-
breid repertoire. In bijna 20 jaar hebben ze maar liefst 70 kwintetten 
en sextetten uitgevoerd, waarvan sommige in wereldpremière.

De laatste jaren toerde het ensemble vaak in Japan en ook in Turkije, 
op Cyprus, in Frankrijk …

In Edegem spelen ze drie strijkkwintetten met twee cello’s van Ludwig 
van Beethoven, Luigi Boccherini en het beroemde kwintet D956 
van Franz Schubert. Het Mendelssohn ensemble bestaat uit: Daniel 
Rubinstein, viool; Sophie Ackermann, viool; Vincent Hepp, altvi-
ool; Clement Holvoet, altviool; Johannes Burghoff, cello; Catherine 
Lebrun, cello

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

Info en reserveren bij Orfeoproducties via info@orfeo.be of 03 449 16 
87, of via de cultuurdienst van de gemeente Aartselaar 

Een organisatie van de Streekvereniging Zuidrand en Orfeoproducties
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Elke herfst herdenken we heel bewust  
wie er niet meer is.

We voelen het gemis van wie ons nabij  
was meer dan anders.

De dagen zijn donker. We treuren.

Gun jezelf je verdriet.

Hou je niet sterk. Jouw pijn mag er zijn.

Wil je er zijn voor wie achterbleef?

Deel herinneringen.  
Vertel verhalen van toen.

Luister gewoon. Stuur een kaartje.

Laat weten dat ook jij nog  
aan de dode denkt.

Want wie bijblijft,  
is nooit helemaal vertrokken.

NOVEMBER 2022

Wist je dat …

… Bond zonder Naam al 60 jaar meer dan 100.000 gezinnen inspireert 
met haar maandelijkse spreuken? Met jouw steun kan Bond zonder Naam 
dit blijven doen en ook die mensen ondersteunen die weinig of geen kan-
sen krijgen in onze samenleving. Jouw gift maakt wel degelijk een verschil 
en is 45% fiscaal aftrekbaar: storten doe je online via www.bzn.be of op 
BE33 5230 8009 0046 van Bond zonder Naam Sociaal Cultureel Werk.

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

•	 herstoffering	 
• maatwerk 
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Filip Meyvis 

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

•	 gordijnen
• stores
• binnenzonwering

•	 tapijt	naar	maat 

U KAN TERECHT NA AFSPRAAK
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BEZOEK 
ONZE 

WEBSITE

De-Passant-2022-90x122 Hoog-april 2022.indd   1De-Passant-2022-90x122 Hoog-april 2022.indd   1 29/03/22   15:2529/03/22   15:25

Bond zonder Naam

Hoboken door de lens van  
Puntstudio
Ter gelegenheid van de 10de verjaardag van de Hobokense vereniging 
Puntstudio vzw organiseren de leden een tentoonstelling in het mooie 
districtshuis, gelegen in het park Sorghvliedt, Marneflaan 3.

De expositie ‘Hoboken door de lens van Puntstudio’ is vrij toegankelijk 
van dinsdag 22 tot en met vrijdag 25 november 2022 en vanaf 30 no-
vember 2022 elke woensdag tot en met 21 december, telkens van 14.00 
tot 16.00 uur.
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W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D TW I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

LEEGHALEN OF OPRUIMEN VAN VOLLEDIGE INBOEDELS
GRATIS PRIJSOFFERTE

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

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

Wij werken in alle regio’s

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

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

• 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)

• IK ZOEK OUD SPEELGOED EN FONOPLATEN, LP's en SINGLES, 
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)

• 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.                              (11-1)

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

• GRAPHIC DESIGN / ARTWORK - PUBLICITY / LABELLING -  
MAPPING - since 2001 - 0475 951 460.

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

• 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

• BLONDINE, 31 JAAR ZOEKT RELATIE - sms MARIJKE naar 7400 
(€2 verz/sms)

• DOMINICAANSE DAME ZOEKT MAN - sms ELSIE naar 7400 (€2 
verz/sms)

• THAISE VROUW ZOEKT GOEDE MAN - sms SUMALEE naar 7400 
(€2 verz/sms)

• ALLEENSTAANDE MAMA (44) ZOEKT RELATIE - sms SAMIRA naar 
7400 (€2 verz/sms)

p e r s o n e e l

• SNOEIEN EN VELLEN VAN BOMEN met hoogtewerker, verhak-
selen van takken en uitfrezen van wortels. Bellens Dirk te Wilrijk – tel.  
0470 03 75 16.                                                                        (11-1)

• 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)

• Wij kopen oude munten, oude horloges en oude wandklokken. We geven 
een goede prijs, 0497 07 38 74 bellen van 10u tot 18u.

• DUPLICATE SCRABBLECLUB IN WILRIJK. Duplicate scrabble is 
een van de vele manieren om scrabble te spelen. Bij deze versie heeft  
iedereen dezelfde letters en dezelfde speeltijd. Dus niemand heeft enkel 
medeklinkers of steeds slechte letters!! Zin om meer uitleg of het eens 
proberen? Vrijblijvende info: Godelieve Monden - Kruishofstraat 225,  
2610 Wilrijk of godelievemonden@hotmail.com - 0472 87 16 86 -  
03 827 80 24.

• Opruimen van inboedel, leegmaken huis, app., winkel, magazijn. Wij  
komen langs voor een vrijblijvende prijsofferte - www.devrijdagmarkt.be - 
Tel. 0473 88 39 38.

• ROCA gesloten aanhangers. Kopen of huren 0473 19 34 53 Zandvliet.
Grote stock vanaf €1995. mobilhome te zwaar ?? bel effe !!

zoekt zelfstandige schrijnwerkers voor het renoveren 
van keukens en het plaatsen van maatkasten.

Opdrachten variërend qua duur.
Meer info via 03 877 07 07

i m m o

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

HUUR EEN WINBOX IN DEURNE!

PERFECT BEREIKBAAR

CAMERABEWAKING 24/7

VORST- EN VOCHTVRIJ

GLOEDNIEUWE RUIME OPSLAGBOXEN 1 BOX van 65m 2VRIJ

1 BOX van 65m 2VRIJ

• KINDEROPVANG BENITO zoekt collega ! Stuur je C.V. naar kdv.benito@
telenet.be Of bel naar 0474 35 55 60.

• Te huur Mortsel Rozentuin 2, wij zoeken rustige personen voor een 
instapkl. app. met 2 slaapk. + garage, met ruime living met veel lichtin-
val, recent inger. keuk., badk. met douche en lavabomeubel, afz. toilet, 
2 slaapk. + een klein terras, huurprijs €735 + €25, tel. 03 383 37 53.

• Te huur gelijkvloers appartement met 1 slpkr, terras ± 20m2 + garage 
+ inloopdouche, Lint, dichtbij bos, tel. 0478 19 18 01 - 03 454 18 43.

AANKOOP VAN BOEKEN EN CD’SAANKOOP VAN BOEKEN EN CD’S
Wij kopen al uw boeken, strips, DVD’s, LP’s en CD’s!

Steeds de hoogste prijs!
Bij interesse, bel naar 0495 21 01 63

34
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Wacht niet te lang en vind  
ook jouw droomappartement  
in het groene hart van Mortsel.

 Centrum Mortsel

 BEN-appartementen

 Zonnige leefruimtes, ruime terrassen

 Afwerking naar eigen smaak

 Groene toplocatie in park Oude God

 Direct aan tramlijnen 7 & 15

 Uitstekende vastgoedinvestering

www.stadsterras.be

Meer info? 
Scan mij

45% VERKOCHT BIJ 
LANCERING
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Zondvloed

“Een ramp blijkt vaak een kans” 
(Lao-Tse, Chinese filosoof, 6de eeuw v.C.)

• Marc van Riel

God laat de aarde overstromen om de zondige mensheid 
uit te roeien. Vloed na de zonde. U kent uit het oudtesta-
mentische boek Genesis het verhaal over Noach, die met 
zijn familie gespaard wordt. Op advies van God bouwt 
hij een groot schip, voordat de regens losbarsten. De ark 
biedt tijdens de zondvloed niet alleen bescherming aan 
Noach en zijn gezin, maar ook aan representatieve dieren 
die de ramp zullen overleven. Verschillende culturen en 
religies kennen verhalen over een grote zondvloed. In de 
meeste versies blijven slechts enkele mensen gespaard. 
Deze gelukkigen krijgen na de vloed de grote taak de 
wereld opnieuw te bevolken.

Noachs verhaal vertoont opvallende parallellen met de 
Mesopotamische zondvloedmythe die beschreven wordt 
in het epos van Gilgamesj. Ook hier overleeft een echt-
paar de zondvloed. De Azteken, Chinezen en Egypte-
naren kenden hun eigen zondvloedverhalen. Volgens 
sommige historici staan de verhalen onder meer symbool 
voor de tweeslachtigheid van de mens ten opzichte van 
het water. Enerzijds geeft het water leven, maar het kan 
ook een vernietigende kracht hebben.

Ovidius beschrijft bij het begin van onze tijdrekening, 
hoe de oppergod Zeus naar de aarde afdaalt om te on-
derzoeken of het echt zo slecht met de mensheid is ge-
steld. Hij komt tot de conclusie dat het beter is om alle 
mensen te doden. Zeus laat het daarom net zolang rege-
nen tot de volledige aarde bedekt is met een waterlaag. 
Ondertussen laat hij aardbevingen losbarsten en geeft hij 
zijn broer Poseidon, de god van de zee, de opdracht de 
rivieren en zeeën te laten kolken. Alle mensen sterven 
de verdrinkingsdood. Alleen Deucalion en zijn vrouw 
Pyrrha, in de ogen van de goden twee ‘goede mensen’ die 
geregeld hun offers brengen, worden gespaard. Kort voor 
de zondvloed heeft Prometheus beiden gewaarschuwd 
en hun geadviseerd een bootje te bouwen waardoor ze de 
ramp kunnen overleven. Negen dagen lang verblijven de 

twee in de boot, terwijl om hen heen alle aardbewoners 
verdrinken. Dan loopt de boot vast op de berg Parnas-
sus -vergelijk met de ark van Noach die vastliep op de 
Ararat-. Langzaam houdt het op met regenen, zakt het 
water en kan het gewone leven op aarde worden hervat.

Doemdenkers zijn we allerminst. De verschrikkelijke 
overstromingen van de laatste jaren roepen echter het 
beeld op dat in die mythische verhalen wordt geschetst. 
Ons gewone, rustgevende leventje wordt ondermijnd 
door onstuitbare fenomenen. In het verlengde van de 
wateroverlast ligt de opwarming van de aarde, waardoor 
de zeespiegel stijgt. Eilanden verdwijnen, gletsjers en 
ijszeeën smelten, dijken moeten worden verhoogd. Hoe 
gek het ook klinkt: tegenover extreme regenval staat ex-
treme droogte en hitte, ook in West-Europa. De drink-
watervoorraad slinkt, de rivieren worden onbevaarbaar, 
bosbranden teisteren ook woongebieden, de landbouw 
kreunt en de voedselprijzen verhogen drastisch. De 
droogte in Afrika leidt tot een enorm voedseltekort en 
honger bij miljoenen mensen. Te veel water, te weinig 
water. Precies deze contradictie is nog het meest angst-
aanjagend. Voeg daarbij de energiecrisis: onze afhanke-
lijkheid van olie en gas maakt ons kwetsbaar. We hebben 
behoorlijk wat elektriciteit nodig voor onze e-wagens, 
airco’s en verwarming in de winter. De industrie kan en 
mag het niet langer doen met fossiele brandstoffen. Po-
litici veinzen een oplossing. Kunnen zonnepanelen en 
windmolens ons redden of kiezen we toch maar voor de 
risicovolle kernenergie? Zullen we maar vluchten naar 
het bos op de Beerzelberg in Putte, met zijn 51 meter 
het hoogste punt van de provincie? Tentje bouwen. Rub-
berbootje klaarzetten.
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Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

I  Groep Tom Nollekens  I

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

MET ONZE RUIME KEUZE AAN BEHANG, RAAMDECORATIE, GORDIJNEN, 
VLOERBEKLEDING EN SIERLIJSTEN MAAK JE JOUW INTERIEUR HELEMAAL AF.

OOK IN DEZE ASSORTIMENTEN STAAN WE JOU GRAAG BIJ  
MET ONZE GEKENDE TECHNISCHE KENNIS EN ADVIES OP MAAT.  

IINN  OONNZZEE  DDEECCOO--AAFFDDEELLIINNGG  VVIINNDD  JJEE  AALLLLEESS
OOMM  VVAANN  JJOOUUWW  HHUUIISS  EEEENN  TTHHUUIISS  TTEE  MMAAKKEENN!!

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad

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

WWW.JANSSENSJANSSENS.BE

Meer dan 
65 jaar 
ervaring

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

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

Meer dan 65 jaar ervaring

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

Sterk in advies, technische kennis en een ruime voorraad.

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

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

WWW.TOMNOLLEKENS.BE

uw ervaren partner in verf en onderhoud

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

LADDERS EN STELLINGEN
werk je overal en op elke hoogte 

veilig en eenvoudig !
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Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
Awel, kinder- en jongerentelefoon  102 
Rode Kruis  105 
Teleonthaal 106 
Europees noodnummer    112 
Zelfmoordpreventie 1813 
Child Focus               116 000 
Antigifcentrum        070 245 245 
Kaart verloren of gestolen (Card Stop) 078 170 170  
Kankerfoon           0800 15 802 
Veilig vrijenlijn          078 15 15 15 
De Druglijn         078 15 10 20 
Anonieme Alcoholisten        03 239 14 15 
Vlaamse Alzheimerliga      0800 15 225 

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

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

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

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

S . O . S .

Ken je onze webshop al?

Neem een kijkje op 
mensenzijnmedia.be/winkel

In onze webshop vind je allerlei 
gadgets die geluk en verbondenheid 

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

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

mensenzijnmedia.be/winkel

#gelukkigverbonden

Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

Hoewel je op eender welk moment de tijd 
kunt nemen om even achterom te kijken, om 
na te denken over de afgelopen periode, doen 
de meesten van ons dat traditioneel toch eind 
december. Wat wil je houden zoals het was?  
Wat wil je volgend jaar absoluut veranderen? 

Wat staat er op jouw lijstje met goede 
voornemens?

Sommigen schrijven ambitieuze plannen op, 
anderen bewaren hun beste ideeën in hun hoofd. 
De intentie is vaak goed, maar aan de uitvoering 

schort het dikwijls. 

Wat maakt dat je je aan je plannen houdt?  
Wat heb je ervoor nodig? Misschien is je 

persoonlijke voordeel niet overal even groot. 
Maar een klein succes ligt soms binnen 

handbereik, terwijl je voor een groter meer 
inspanning moet leveren. Niet té streng zijn 

voor jezelf en geen ellenlange lijst opstellen, is 
misschien al het beste voornemen.

Wat zijn jouw goede voornemens?  
Hoe zorg je ervoor dat je je eraan houdt?  
Zijn het elk jaar dezelfde, of variëren ze?

We horen het graag! Stuur een mail naar 
redactie@mensenzijnmedia.be.
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10% KORTING
Trakteer jezelf of je dierbaren op de meest unieke geschenkdoos! 

Met de feestdagen voor de deur geniet u van 10% korting
op het gehele aanbod op vivabox.be

Gebruik de kortingscode  VIVACADEAU
en bezorg jezelf of je dierbaren een onvergetelijk moment!

Code is geldig tem 31/12/2022

 Meer info op www.edwardshof.be

OP ZOEK NAAR EEN 
PARKEERPLAATS 
WAAR JE AUTO VEILIG 
KAN STAAN?

Laatste
parkeerplaatsen

Realisatie door

 Van Peborghlei, Mortsel 
Contacteer ons via 
+32 (0)11 59 19 93
of info@groepdethier.be



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. 
Zij regelen de verhuur voor u!

• Volledige inrichting kan voor u geregeld worden

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

 Waarom ook niet investeren in een erkende assistentiewoning?

INFOMOMENT

Elke donderdag 
tussen 15u en 18u 
in de Grand Café 
op Elysia Park.


