
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
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Stijlvol en zorgeloos wonen 
in een unieke parktuin
Koop nu een instapklare en erkende assistentiewoning

Assistentiewoningen 
(vanaf € 209.750 excl. BTW en kosten)

• Nieuwbouw op toplocatie

• Verlaagd btw-tarief van 12% (ipv 21%)

• Vrijstelling van onroerende voorheffing

• Gerenommeerde zorgverlener. 
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.
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Nu kopen, weldra genieten
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Silver

Toplocatie aan de Antwerpse Zuidrand te Edegem

INFOMOMENT

Vanaf 15 september 
elke donderdag tussen 
16u en 19u in de Grand 

Café op Elysia Park.
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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
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YOUNG’S GAAT HERBRONNEN
WIJ BLIJVEN IN MORTSEL HETZELFDE DOEN …,

MAAR ANDERS

 3 exclusieve showroomkeukens 
gaan de deur uit aan zeer interessante voorwaarden!

KIJK & KIES
WWW.YOUNGS.BE  

BEL
0477 58 21 73

YOUNG’S keukens & interieur | Deurnestraat 54 | 2650 Mortsel | 03 449 30 27 | 0477 58 21 73 | info@youngs.be

3 exclusieve showroomkeukens 

gaan de deur uit aan tot meer dan 50% korting!
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Anne 
Muze

Damesboetiek met unieke duurzame collectie en
persoonlijke service in het hart van Kontich

Wil jij stralen in een nieuwe outfit?
Geniet tem 3/12/2022 van 20 euro korting op
een aankoop van minimum 100 euro. 

Scan de QR-code en neem alvast een kijkje op
onze webshop! 

Knip deze bon uit en neem
hem mee naar de winkel. 

Enkel geldig in de winkel tem
3/12/2022 1 bon per aankoop.

EURO
-20

 
Verantwoordelijke uitgever AnneMuze

Mechelsesteenweg 52, Kontich 
 

Geldig op een minimum aankoop
van 100 euro.

1 bon per aankoop.

Volg ons op sociale media en geniet 
van onze acties!
● November inruilactie bh’s voor het goede doel:
 10 euro per bh in te ruilen t.e.m. 30 november.
● December win je aankopen terug in aankoopbons. 

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

Molenstraat 21 | 2550 Kontich | 03 457 16 28
ma-vr:  9u30 - 13u & 13u30 - 18u00 - zat: 9u30 - 17u

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

Ondergoed, nachtmode 
en diverse topmerken lingerie 

voor jong en oud

Wij zijn helemaal voorbereid op de winter
en vulden ons gamma diverse merken aan.
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d e z e  m a a n d

COLOFON
UITGEVERIJ Mensen zijn Media bv 
Borsbeeksesteenweg 70 - 2100 Deurne 
03 448 16 63 - info@mensenzijnmedia.be
www.mensenzijnmedia.be 
VERDELING Sandra Tse 
03 298 90 40 - info@windistributie.be 
ADVERTENTIES Miel Van Bavel 
miel@mensenzijnmedia.be & Kevin 
Hendrickx - kevin@iedereencontent.nu    
REDACTIE Marianne Moyson 
marianne@mensenzijnmedia.be 
Oplage: 35.000 ex. -  JAARGANG 59

Bezoek
onze 
website 
voor nog meer 
leesplezier!

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

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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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

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
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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 richten, 
komen vaak uit het diepste van ons hart. He-
laas zijn deze woorden niet alleen ‘de laatste’, 
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 regel-
matig zegt dat ze geen bloemen bij haar graf wil. “Als ie-
mand me bloemen wil geven, dan moeten ze dat maar doen, 
terwijl ik leef.” Een andere hoogbejaarde dame gaf de notaris 
opdracht 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 vre-

selijk. 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 gevallen 
kan afscheid nemen ook een verlossing be-

tekenen. Vooral voor wie ongeneeslijk ziek is 
en voortdurend afziet. Het leven is nu eenmaal 

eindig en hoe gezond we ook zijn, we zijn alle-
maal ‘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

KOM DE NIEUWE CAPTUR ONTDEKKEN

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

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

vrijblijvende gehoortest 
hoorapparaten 

gehoorbescherming 
zwemdoppen

HOORCENTRUM vrijblijvende gehoortest

hoorapparaten

gehoorbescherming

zwemdoppen

Hoorcentrum Veranneman

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

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

„De beste service aan de laagste prijs !”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B
O

N

✁
BEW

AAR M
IJ

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

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

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

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

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

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

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

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

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

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

B
O

N

✁

BEW
AAR M

IJ

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

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.
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Een nieuw seizoen vraagt om een nieuwe 
dekbedovertrek. Nu de verwarming een paar 
graden lager staat, gaan we voor een knus en 
zacht materiaal. Katoen beantwoordt perfect 
aan deze verwachting. Bovendien werkt de stof 
ook als een natuurlijke verwarming. Toch is 
niet elke katoensoort dezelfde. 

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

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

De allerfi jste
sto� en

Alexandra, slaapadviseur Bedtime: “Voel het 
verschil. Met zo veel verschillende soorten is 
het soms moeilijk kiezen. Bij ons kan je alle 
materialen voelen en kiezen wat jij fi jn vindt.”

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

Katoen

Volg ons zeker 
op Instagram: 
@bedtime_be

Katoensatijn

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

Katoen perkal

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

Twill & fl anel

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

Sleep&Dream Meilleur

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

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

Wat zegt de slaapadviseur?
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“Met de winter voor de deur 
hebben we een mooie collectie 
warme dekbedovertrekken voor 

u uitgekozen.”

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

• 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
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Verkoop je woning en ontvang een
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Hoeveel is je woning waard?

GRATIS SCHATTING

Antwerpsestraat 75, 2640 Mortsel - 03 449 49 77
(Hoek Antwerpsestraat - Krijgsbaan)

*

*Voorwaarden op kantoor



b o e k e n f o y e r

Levensdruppels - Eddy Vereycken
‘Levensdruppels’, de roman van acteur Eddy Vereycken in enkele regels samenvatten is niet zo eenvoudig. Er valt  veel in te beleven 
en wanneer een passage iets langer lijkt, trekt steevast een bijzondere wending de aandacht. Kracht, Schoonheid en Wijsheid vormen 
de trilogie in de roman; acteren, vertellen en schrijven doen dat in het leven van de auteur. We vroegen hem waarover zijn boek gaat.

‘Het is in feite een schelmenroman, verdeeld 
in drie delen, het is een zeer lijvig boek ge-
worden van 520 bladzijden.’

Je noemt het een bijna-autobiografisch 
verhaal. Het is filosofisch, avontuurlijk, 
grappig en spannend. Een turf, maar een 
die blijft boeien. Hoe zou je je hoofdper-
sonage Ed Ferro omschrijven?

‘Vroeger noemden ze me weleens Ed. Die 
Ed staat voor Eddy, Ferro voor ijzer, naar het 
Spaanse ferro. Kracht. Alleen: Ed Ferro is van 
ijzer, omdat hij volhoudt, maar hij is tege-
lijkertijd een weke man, hij geeft soms toe 
aan zijn seksuele driften, aan zijn zwakheden. 
Hij laat zich doen, is te gemakkelijk met de 
mensen, ze lopen over hem heen. Uiteindelijk 
staat hij telkens weer op.’

Deel 2 is Schoonheid, de liefde en de 
broosheid van allebei. Huwelijk, breuk, 
het afspringen van andere relaties, een 
straatprostituee die Ed Ferro stalkt. Hij 
komt me inderdaad over als een naïeve 
schelm, maar tevens als iemand die zich-
zelf wil ontdekken, en die ook anderen 
wil leren kennen. Put hij daar kracht uit?

‘Juist, hij is de nieuwsgierige schelm, de zoe-
kende schelm, dat is heel belangrijk. Door 
dat blijven zoeken komt hij in het derde deel 
terecht, Wijsheid. De Wijsheid staat deels 
voor een filosofisch genootschap waarbij hij 
zich aansluit en hem eigenlijk redding brengt. 
Voor hetzelfde geld zou hij ten onder zijn 
gegaan aan het leven door te drinken, te eten, 
te vreten bijna. Hij heeft ook wel drugs geno-
men, maar dat is allemaal voorbijgegaan, mee 
dankzij dat filosofische genootschap waarvan 
hij lid is geworden.’

Goed en kwaad, schuld en onschuld, 
Ed Ferro weegt ze af vanuit een ‘Bar-
do-situatie’ een term uit het Tibetaanse 
dodenboek: een fase tussen dood en we-
dergeboorte. En Ed in zijn jongensachtige 
onschuld, houdt van het leven. Zit er een 
positieve boodschap in het boek?

‘De positieve boodschap is dat er niet een 
‘ik’ overblijft, maar wel een ‘wij’ wanneer hij 
vanuit een hiernamaals een terugblik geeft 
op heel zijn leven – zijn jeugd, de kracht dus, 
zijn ontwikkeling, zijn seksuele belevenissen, 
zijn eerste liefde - ‘nimf ’ noemt hij die. In 
het tweede deel wordt hij meer naar bene-
den gezogen. Hij is een succesvol acteur en 
regisseur, dat is eveneens belangrijk in het 
verhaal, hij staat bovenaan de ladder. Door 
zijn drankzucht en het sporadische gebruik 
van cocaïne neemt hij wel even een duik naar 
de onderwereld, daar komt hij ook mee in 
contact. Tijdelijk dus.’

Van je roman ‘Levensdruppels’ gaan we 
naar ‘Leven tussen drup en pels’, je mo-
noloog:  een zeventigjarige blikt terug op 
een leven ...

‘Het is een kijk vanuit diezelfde Bardo-si-
tuatie. Ik zit eigenlijk op de scene in het 
hiernamaals, dat komt ook tot uiting in de 
sfeer. Ik heb dit boek tot een monoloog van 

een uur en een kwart herleid tot excerpten 
en ik concentreer mij op de tijd en ruimte 
waarin Ed Ferro zich op dat moment bevindt. 
Ik vertel hoe hij terugkijkt op zijn vrouwen, 
zijn wraakgodinnen noemt hij ze – ze zijn dat 
niet allemaal, er is ook een engel bij. Tja,  als ik 
met één vinger naar iemand wijs, dan zijn er 
drie die naar mezelf wijzen, dat is de filosofie 
waarmee hij verdergaat. Hij beschuldigt die 
vrouwen niet, hij beschuldigt vooral zichzelf 
in zijn roekeloosheid en vooral zijn drang naar 
workaholiciteit, werken, werken, werken …’

Vind je het een moeilijke rol, het gaat 
grotendeels over jezelf ...

‘Het is een zeer eenvoudige rol, vermits ik 
hem zelf heb geschreven, er komt ook muziek 
in, ik ga zingen, een muzikant speelt ‘live’ en 
produceert geluiden. We zijn nog volop aan 
het repeteren, ik heb het gevoel dat het een 
mooie voorstelling wordt. Altijd afwachten.’

‘Levensdruppels’ van Eddy Vereycken bij 
uitgeverij Jabulon hebben we gesavou-
reerd, en we kijken uit naar de monoloog 
die plaatsvindt in het gezellige Theater 
Het Klokhuis in Antwerpen op 10, 11 
en 12 februari 2023. Meer info vind je 
op jabulon.eddy-vereycken.com en op 
vlaamsfruit.be.

Levensdruppels - Eddy Vereycken 
520 bladzijden, Uitgeverij Jabulon 
ISBN 9789082222777 
EAN 97890822227

• Roland Bergeys
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HOOFDZETEL
Liersesteenweg 120  |  2640 Mortsel

AULA
Kerkstraat 98  |  2640 Mortsel

AFSCHEIDSRUIMTE
Heuvelstraat 59  |  2530 Boechout  ·  Kerkplaats 5  | 2160 Wommelgem

Ona� ankelijke uitvaartonderneming sinds 1919!
Hoofdzetel  |  Liersesteenweg 120  | 2640 MORTSEL

tel 03 449 68 61
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K I J K  O M H O O G

Heldere planeten in december
Mercurius is in de tweede helft van de maand kort zichtbaar aan de vroege avondhemel. Venus is de laatste dagen van het jaar te 

zien linksonder Mercurius. Mars komt op 8 december in oppositie met de zon en is nu op zijn helderste. 
Jupiter en Saturnus zijn te zien vanaf het invallen van de duisternis.

Kans op vallende sterren
Geminiden

Tussen 7 en 17 december zijn de Gemini-
den weer actief, één van de rijkste, jaarlijks 
terugkerende meteorenzwermen. Dit is 
een zwerm die trage en heldere ‘vallende 
sterren’ voortbrengt. De radiant (het punt 
aan de hemel vanwaar alle meteoren lijken 
te vertrekken) is gelegen nabij de ster 
Castor van het sterrenbeeld Tweelingen. 
Het maximum van deze zwerm is voorzien 
op woensdag 14 december rond 13.00 uur, 
kijk dus de nacht ervoor en erna. In de 
eerste nacht (van 13 op 14/12) maakt het 
niet zoveel uit of je ’s avonds of in de na-
nacht gaat kijken. ’s Avonds is de maan er 
nog niet, maar in de nanacht, als de maan 
stoort, staat de radiant hoger. In de nacht 
nadien verdient de avond de voorkeur. In 
de nanacht is de activiteit waarschijnlijk 
alweer flink gedaald . In tegenstelling tot 
veel andere meteorenzwermen stammen 

de Geminiden niet af van een komeet, 
maar van de planetoïde 3200 Phaeton 
(die overigens wel komeetachtige trekken 
vertoont).

De maan als wegwijzer

Donderdag 1 december, zien we zodra 
het donker wordt de maan dicht bij Jupi-
ter. Er is een conjunctie om 3 uur, maar 
dan is dit tweetal allang ondergegaan.

Woensdag 7 december staat de bijna 
vollemaan bij Mars, te bekijken vanaf het 
donker wordt. Rond 19.30 uur staan ze pal 
in het oosten.

Donderdagochtend 8 december om 5.08 
uur komt Mars in oppositie met de zon. 
Dit betekent dat, vanaf de aarde gezien, 
de planeet aan de andere kant van de zon 
staat. Mars komt dus op wanneer de zon 
ondergaat, en gaat zelf onder wanneer de 

zon weer opkomt. Het is nu ook volle-
maan.

Zaterdag 10 december zien we rond 20.00 
uur bijvoorbeeld de maan in de Twee-
lingen, naast Castor en Pollux, de twee 
helderste sterren van dit sterrenbeeld. De 
volgende dag is de maan al doorgeschoven 
tot voorbij die twee sterren.

Dinsdag 13 december zien we de maan 
in de Leeuw (Leo). Rond 23.00 uur staat 
ze boven Regulus, de helderste ster van 
dit sterrenbeeld. Ook de dag erna staat de 
maan nog in de Leeuw.

Zondagochtend 18 december om 7.00 
uur staat de maansikkel bij Spica, de hel-
derste ster van de Maagd (Virgo).

De astronomische winter begint op 
woensdag 21 december om 22.48 uur. 

Lees verder op blz. 16
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Interesse? 
www.midden.be

of 03 375 30 88

• TE KOOP: Appartementen en huizen met tuin

• Centrumlocatie in het gezellige Boechout

• Groene, autoluwe parkomgeving

• Innovatieve duurzame technieken, groot wooncomfort

• Zeer sterke energieprestatie: BEN-normen (E20)

• Vijf jaar vrijstelling van onroerende voorheffi ng**

* op de constructiewaarde, voor enige en eigen woning
** regelgeving op vlaanderen.be (jaar 2021)

MIDDEN,
de buurt waar 
iedereen zich thuis voelt

De beelden in deze advertentie zijn louter illustratief en niet bindend. GANDS en TRIPLE LIVING kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze advertentie. Verantwoordelijke uitgever: Kristof Schellekens.

BESPAAR NU
15% btw*

Lancering laatste fase!
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• Foto’s: Shutterstock

Op dat moment staat de zon het zuidelijk-
ste ten opzichte van de hemelevenaar - de 
plaats waar de aardse equator, wanneer 
we die als een elastiek zouden uitrekken, 
de hemelkoepel snijdt. Door de schui-
ne stand van de aardas lijkt de zon in 
de loop van een jaar schijnbaar heen en 
weer te schommelen tussen de (noorde-
lijke) Kreeftskeerkring en de (zuidelijke) 
Steenbokskeerkring. Het winterseizoen 
heeft met andere woorden helemaal niets 
te maken met de afstand van de aarde tot 
de zon. In onze noordelijke winter bereikt 
die afstand zelfs haar minimum. Bedenk 
bovendien dat het nu volop zomer is aan 
het zuidelijke halfrond.

Donderdagochtend 22 december om 
5.00 uur komt Mars in conjunctie met 
Aldebaran, de helderste ster van de Stier 
(Taurus). Het is een vrij wijde samenstand, 
met de ster linksonder de planeet en de 
sterrenhoop van de Plejaden rechtsonder 
vormen ze samen een driehoek. Beide 
hemellichamen hebben een oranje kleur, 
Mars is de helderste van de twee. Er is nog 
een verschil: Aldebaran twinkelt zoals de 
andere sterren (vooral als die laag boven 
de horizon staan), terwijl de planeet een 
rustig licht uitstraalt.

Donderdag 29 december staat de maan 
bij Jupiter, te bekijken zodra het donker 
wordt. Om 18.00 uur staat dit tweetal pal 
in het zuiden.

Enkele sterrenbeelden 
in de kijker
Ram

Een sterrenbeeld dat bekend is als lid van 
de dierenriem, maar niet zo bekend aan 
de hemel. Het bevindt zich halfweg de 
maand december rond 22.00 uur ten wes-
ten (rechts) van het beter bekende groepje 
van de Plejaden, iets boven halve hoogte in 
het zuiden en is herkenbaar aan een drietal 
sterren in een zwak gebogen streepje. De 
helderste ster bevindt zich aan de linker-
kant. Zij is koeler dan onze zon en bevindt 
zich op bijna 67 lichtjaar van ons.

Walvis

Halfweg de maand december rond 20.30 
uur staat laag boven de zuidelijke horizon 
het sterrenbeeld Walvis (Cetus in het 
Latijn). Het staat onder de Ram en de 
Vissen, maar het bevat weinig opvallende 
sterren. Het stelt trouwens geen walvis 
voor, maar een zeemonster (Ketos in het 

Grieks) dat zich gereedmaakte om de 
Ethiopische koningsdochter Andromeda 
te verslinden net voor ze door Perseus 
werd gered. Pal zuid staat de ster Mira, een 
rode reus die in helderheid varieert van 
magnitude 3 tot 9 in een periode van 330 
dagen.

Kijk omhoog komt tot stand in samen-
werking met Volkssterrenwacht Urania 
in Hove. Iedere zondagnamiddag is 
Urania open. Er start om 14.15 uur een 
kinderplanetariumvoorstelling + kinder 
full-dome film (vanaf 5 jaar) met kijkmo-
ment. Op vrijdag is er een kijkavond die 
start om 19.30 uur met een kinderplane-
tariumvoorstelling + kinder full-dome 
film met kijkmoment. Tickets kosten 
10 euro p.p. en kan je online aankopen. 
Meer informatie vind je op urania.be.

Wat verwachten wij van jou?
n	 Jij wordt de schakel tussen de productie in de betoncentrale en het bureel.  

n	 Je neemt dagelijks proeven en stalen van vers/verhard beton en je test 
grondstoffen en mengsels.

n	 Je ondersteunt de productie en je fungeert als back-up ervan.

n	 Het gebrek aan ervaring compenseer je door jouw enthousiasme, leergierigheid, 
groot leervermogen en engagement op lange termijn.

 

Wat mag jij van ons verwachten?
n	 Een correct loon en een contract van onbepaalde duur.

n	 Je komt terecht in een dynamisch, stabiel en (h)echt familiebedrijf.

n	 Geen kennis/ervaring? We voorzien de nodige opleidingen en trainingen on-the-job.  

n	 Ons doel? Jou bij Van den Braembussche een gezellige, vertrouwde  
en stimulerende (werk) omgeving aanbieden.

kwaliteits-  
en productie-
medewerker

Sinds 2019 maakt Bouwmaterialen Van den Broeck deel uit  

van de groep Van den Braembussche,  

eveneens actief in de handel van bouwmaterialen,  

tegels en stortbeton.

 

Ter versterking van onze betoncentrale 
(Berlaarsesteenweg 128) in Lier kijken we uit naar een 
leergierige en gedreven:

Solliciteren kan via jobs@vandenbraembussche.be. Meer info: Jobs.vandenbraembussche.be. We leren je graag kennen!

Vervolg van blz. 14
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Elektromic Sergeyssels - Kapelstraat 23, 2540 Hove

Elektromic Willoqué - Mechelsesteenweg 221, 2500 Lier

www.elektromic.be

DEALS

BLACK
FRIDAY

De Boekuil - Antwerpsestraat 32 - 2640 Mortsel
© Foto Peter Meyvis

BOEKENTIP!
Marijke, de vrouw van media-
magnaat Hugo Keizer, heeft haar 
man na diens zoveelste avon-
tuurtje gedumpt. Bovendien 
zint ze op wraak. Een spannend 

boek vol intriges 
van Mortselaar Paul 
Jacobs.
Lezers van het 
Periodiekske krijgen 
10% korting!

 

In de Christengemeenschap gemeente Antwerpen wordt twee keer per 
week de kapel beschikbaar gesteld als stilteruimte. Iedereen die dat wil kan 
er even vertoeven: om de rust en geestelijk gevulde stilte in de ruimte te  

ervaren, om zelf rustig te worden, om bij je echte zelf aan te komen.

De Johanneshoeve is te vinden in Mortsel, Hendrik Consciencelaan 107 
(de ingang is om het hoekje in de Ter Varentstraat), tel. 03-440 68 21.

Elke donderdag van 10.00 tot 12.00u en elke zaterdag van 15.00 tot 17.00u. 
Echter niet van zaterdag 24 december t/m donderdag 5 januari, 

wegens andere activiteiten.

De kapel van de Johanneshoeve 
beschikbaar als stilteruimte

WWKK  22002222  

WWAANNNNEEEERR??   

Kom samen met onze bewoners 
de rode duivels aanmoedigen! 
Alle matchen van de rode duivels + halve finale & finale  

• 23/11 België - Canada (deuren: 19u30 | match: 20u) 

• 27/11 België - Marokko (deuren: 13u30 | match: 14u) 

• 01/12 Kroatie - Belgie (deuren: 15u30 | match: 16u) 

• 13/12 Halve finale (deuren: 19u30 | match: 20u) 

• 14/12 Halve finale (deuren: 19u30 | match: 20u) 

• 18/12 Finale (deuren: 15u30 | match: 16u) 

WWAAAARR??   

Polyvalente zaal vzw De Kompanie 

Pastoor Van der Auwerastraat 18, Mortsel 

IINNKKOOMM   

Gratis 
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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.

Bond zonder Naam

TOT -70%

TOT -70%
OFF
OFF

STATIELEI 85 - 2640 Mortsel
WWW.DODOO.BE
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ASBL Lint    Lerenveld 29 - 2547 Lint    03 488 24 79      ASBL Geel    Winkelom 77/4 - 2440 Geel    014 73 38 22

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

Scan de QR-code en ontdek ons ruim aanbod voorzet-, inbouw- en 

opbouwrolluiken of breng een bezoekje aan één van onze showrooms! 

ZEG NEE TEGEN 
WARMTEVERLIES 

EN JA TEGEN
ISOLERENDE ROLLUIKEN! 

TERRASOVERKAPPING    ZONWERING    RAMEN EN DEUREN    ROLLUIKEN    GARAGEPOORTEN    RAAMDECORATIE

ASBL_Advertentie_Periodiekske_November_2022_200x264_DEF.indd   1ASBL_Advertentie_Periodiekske_November_2022_200x264_DEF.indd   1 11/10/2022   17:1011/10/2022   17:10



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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Huizenprijs stijgt niet overal
BOECHOUT – De huizenprijs is de voorbije maanden in onze 
regio behoorlijk gestegen. Er zijn uitzonderingen. In Boechout is 
de huizenprijs met 15% gedaald. Dat staat in schril contrast met 
de gemiddelde stijging in vijf jaar tijd van 35% van de huizen in 
de provincie Antwerpen.       FM

Agfa-Gevaert investeert
MORTSEL – Agfa-Gevaert is op de trein gesprongen van water-
stof als energiedrager. Het bedrijf plant een nieuwe productielijn 
voor Zirfon-membranen. Agfa-Gevaert zou al een vijftigtal klan-
ten hebben die de membranen in hun waterstoffabrieken willen ge-
bruiken. Daarnaast plant het bedrijf ook een bijkomende productie 
van inkten. FM

Mortsel Wintert
MORTSEL – Op zaterdag 10 december en zondag 11 decem-
ber trekt Mortsel zijn winterjas aan en zorgt het voor sfeer op het 
Stadsplein en in het commerciële centrum met een markt, braderie 
en kermis van 12 tot 22 uur. FM

KERSTCONCERT

A CHILD IS BORN
KONINKLIJK FAMILIAKOOR ELSDONK
          EDEGEM

95

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022
KERK HEILIGE FAMILIE ELSDONK-EDEGEM
AANVANG 20.30u - DEUREN 19.45u
VVK: € 15 - KASSA: € 18 (-12j € 7)

KAARTEN: 0476 56 03 14
EXTRA INFO: WWW.FAMILIAKOOR.BE

HANNA GROCIAK  -
ELKE MEIRSMAN  -

AN VAN KERCKHOVEN  -
JEONGSUN GOO -

ERWIN VAN BOGAERT  -
ENTENTE CORDIALE  -

ALGEMENE LEIDING  -

HARP
HOBO
FLUIT
VIOOL
ORGEL
STRIJKERSENSEMBLE

TOM VAN DER PLAS

Razendsnel opladen
KONTICH – Binnenkort kan je razendsnel je elektrische wagen 
opladen op de carpoolparking bij de E19. Er komen vier snellaad-
palen die – al naargelang het type voertuig – je de kans geven om in 
15 minuten een bereik van 300 km bij te laden. FM

Koninklijk Familiakoor 
Elsdonk, Edegem 
Kerstconcert: A Child is born 
In deze donkere tijden brengt het Koninklijk Familiakoor Els-
donk uit Edegem op vrijdag 9 december om 20:30u in de kerk 
van de H. Familie te Edegem-Elsdonk, een hartverwarmend 
kerstconcert: A Child is born. 

Muziek van o.a. Camille Saint-Saëns, César Franck, Felix Men-
delssohn, Philip Stopford, Antonio Vivaldi, John Rutter enz….. 

Het geheel staat onder leiding van Tom Van Der Plas. 

Kaarten : €15 in voorverkoop (GSM: 0476 56 03 14) of €18
 aan de kassa (€7 voor -12j)
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berchem
Flor Alpaertsstraat 12 - 16 glv, Kantoorruimte in 
Berchem voor gunstige prijs! 
EPC: 716kWh/m² VP: €97.500

te
koop

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

wilrijk

te
koop

mortsel
Antwerpsestraat 292, Tof appartement op de 2de 
verd boven het kantoor van Habicom! 
EPC: 158kWh/m² HP: €675

boechout
IJzerlei 20 bus 7, Ruim 2-slpk app met 2 
zonneterrassen op toplocatie! 
EPC: 56kWh/m² HP: €900

edegem
Boniverlei 82 bus 002, Luxueus en energie-
neutraal glkvlrs. app. met 3 slpk's en zonnige 
tuin E-peil 41kWh/m² HP: €1.700

mortsel
Liersesteenweg 258 bus 4, Prachtig 
appartement van 150m² met zuidterras! 
EPC: 198kWh/m² VP: €400.000

te
koop

te
huur

te
huur

kontich
Biesaard 4, Ruim glvl app met grote tuin en 
garage! 
EPC: 209kWh/m² HP: €975

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

te
koop

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

te
koop

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

mortsel kontich boechout wilrijk antwerpen edegem

emblem
Heiken 11, Stijlvolle open bebouwing op perceel 
van 916m²! 
EPC: 375kWh/m² VP: €719.000

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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DE VRIENDINNEN
De Toneelgezellen brengen op don 24 nov,  
vrij 25 nov, zat 26 nov om 20u en zon  
27 nov om 15u in zaal Den Wolschaerder 
te Mortsel de komedie “De vriendinnen” 
van Pierre Chesnot in regie van Nine Van 
Haute. 

Filip Akkermans schrijft een boek. Zijn vrouw Evelyne is dagdagelijks 
druk bezig met het opvangen van haar vriendinnen. Deze dames hun-
keren naar geluk, maar hun liefdesleven loopt steeds mank. 
Hilarische toestanden volgen elkaar op. Het wordt lachen geblazen! 
 

Inkom 14€  
Reserveren via 
- reservatietoneelgezellen@gmail.com 
- of www.toneelgezellen.com    
- of tel  D. Wyckmans 03/455 17 26

 
Er is een overdekte parking voor fietsen en de zaal is vlot bereikbaar 
met bus 90 of tram 15: halte Savelkoul.

Wij garanderen jullie een aangename en plezierige toneelavond of 
-middag. Wees welkom!

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.
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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 

Ken je een lokale held?
BOECHOUT – Elk jaar geeft de gemeente een prijs van 500 euro aan 
een persoon, groep of vereniging die zich onderscheidt door inzet voor 
de gemeenschap. Ken je zo iemand? Dan mag je dit voor 26 november 
aangeven met een gemotiveerd verslag aan: www.boechout.be/prijsvan-
degemeente. 

Je maakt kans wanneer je jezelf onderscheiden hebt door je belangeloos 
in te zetten ten voordele van je medemensen. Of wanneer je uitzonder-
lijke prestaties hebt geleverd op sociaal, cultureel, wetenschappelijk, ar-
tistiek of sportief vlak. Of als je op een speciale manier hebt bijgedragen 
tot de verhoging van de welstand, de verfraaiing of de uitstraling van de 
gemeente in het algemeen. FM

De sint is het zat
EDEGEM – Op vrijdag 2 en zaterdag 3 december brengt Theater Car-
touche in zaal Elzenhof (Kerkplein 3) om 20.30 uur een vrolijk stuk 
voor volwassenen: ‘De sint is het zat’. Sinterklaas heeft er na al die jaren 
genoeg van. Hij wordt niet alleen een dagje ouder, corona heeft er ook 
bij hem serieus ingehakt. Hoofdpiet probeert hem op andere ideeën te 
brengen. Lolpiet denkt er het zijne over en komt met een alternatief. 
Dit originele verhaal is een aanrader.  FM

Toegang: 13 euro  
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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.

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

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

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

De technische kennis van onze monteurs is altijd up to date

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

03 454 10 44 - garagevdm@skynet.be

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

0475 86 05 09  www.claesfacilities.be

Helpende 
handen
voor 
vakman en 
particulier

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

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

panthonis@telenet.be

PA N T H O N I S

0495 52 61 28

Stijn Bevers BVBA

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

www.stijnbevers.be

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

Rioleringswerken 

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

Elektricien voor kleine en grotere werken 
(Met keuringsattest)

Allerlei klussen / herstellingen
Ludo 0471 25 32 30

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

www.wilmsbestratingen.be Tel. 03 314 77 33

ALGEMENE DAK- EN TIMMERWERKEN

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

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

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

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

dinsdag & donderdag
gesloten / 13u30-17u

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

Interieurschrijnwerk KRIS VAN DE WEYER    40

maandag & woensdag

 Kasten, dressings, badkamerkasten
 Keukens en renovatie bestaande keukens

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

NANCY PEETERS
ADVOCAAT

•
FAMILIERECHT - INCASSO - HUUR

CONTRACTEN - AANSPRAKELIJKHEID - VERKEER
•

Houder certificaat bijzondere opleiding jeugdrecht
•

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

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

Doornlaarlei 3  2840 Rumst  I  Hovestraat 14  2650 Edegem

0475 50 08 32
info@geenselectroservice.be
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nieuwe badkamers en keukens
zbigniew.kowalczyk@telenet.be � +32 476 686 817

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

gsm: 0473 28 42 46

 en hagen, ook op moeilijke plaatsen

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

onze specialiteit: 
grasmatten

 Zelfwerkend patroon

p.vanbaekel@outlook.com

Parket opnieuw doen ?

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

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

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

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

parket leggen en schuren

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

Ÿ Uitgebreid advies in alle opzichten

Laat uw parket plaatsen of 
renoveren door onze ervaren 

meesterparketteurs

Tel. 03 450 94 80

of

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

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

0491 11 71 49 • MIEL@MENSENZIJNMEDIA.BE

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

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

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

WinDistributie bv

HET 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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Vakmensen tot uw dienst
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Vakmensen tot uw dienst
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

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

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

Retouches   •  Kleding op maat
(enkel voor dames)

La donna-couture  Statielei 34  Mortsel  Tel. 0473 497561

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

frekwent
Radio

105.1 FM

24 uur per dag en 7 dagen per week

happy beats 
en nieuws uit eigen streek

Dennenlaan 6 • 2540 Hove • Tel 0496 68 63 86

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

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

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

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

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

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

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

Bureel en toonzaal: 
gsm 0475 57 99 37

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

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

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

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

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

Wij doen alles voor uw auto
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VAN HEESTER M.

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

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE WERKEN

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

incl. condensatieketels
EDEGEMSESTRAAT 177 • 2640 MORTSEL

BV
BA

marc.van.heester@telenet.be

D-JUNIOR bvba - Schoonmaakbedrijf
Sterk in proper werk!

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

37ALGEMENE DAKWERKEN

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

gyprocwerken - valse plafonds - inrichten van zolders

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

UW DAK MEER ALS 50 JAAR IN TOPCONDITIE !

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

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

ROOF-CONSTRUCTROOF-CONSTRUCT

VANDAAG GEBELD, MORGEN HERSTELD!

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

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

NU KWALITEIT ... LATER GEEN SPIJT!

 Keuken
 Badkamer
 Dressing
 Interieur
 Maatkasten

✓

✓

✓

✓

✓

✓ één aanspreekpunt van ontwerp
tot plaatsing

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

www.kvw-keukens.be • info@kvw-keukens.be
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Gert Beukeleirs
Lerenveld 29
2547 Lint
www.asblbvba.be

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

RAMEN & DEUREN ROLLUIKEN POORTEN ZONWERING

www.asblbvba.be

WWW.KENCAPPAERT.BE

0495 53 51 10  |  info@kencappaert.be

GRATIS kleuradvies

algemene 
binnen en buiten 
schilderwerken

GRATIS offerte

decoratieve 
muureffecten

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

TEL. 03 457 27 82 - 03 454 00 41

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

FAES 
GARDENS

Faes Mathias 0491 59 70 96                          mathiasfaes@gmail.com

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

zonder breekwerk   -  plaatsen anti-vogeldraad

VAN HERCK & ZONEN BVBA     Pierstraat 133   2550 Kontich

03 457 10 81

sinds 1979

interieur

Welkom
in onze 
Toonzaal!

DUFFELSESTEENWEG 66
2550 KONTICH
WWW.TROUILLIEZ.BE

KEUKENS EN KASTEN OP MAAT

Succesvol adverteren als vakman? 

Contacteer Miel van ‘t Periodiekske  0491 11 71 49 
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Een huis of appartement kopen? 

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

Uw hulp bij het kopen 
van uw droomwoning

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

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

FC ELEC
Algemene elektriciteitswerken
cludts-vercammen@telenet.be

Pater Renaat De Vosstraat 78 - 2640 Mortsel

03 454 52 30 0477 73 26 30

F C
C F

NEVE PLASTICS NV
dakgootbekleding met pvc

polyesterroofing
isoleren van platte daken, gevels of zolders

ramen en deuren in pvc, aluminium en hout

45 jaar ervaring • 3e generatie • 10 jaar garantie

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be 
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GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE
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EPC: 185 kWh/m2 UC: 923031 - 
€1 350 000
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€1 350 000

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

MORTSEL

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

EPC: 327 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 21 15 € 195 000

MORTSEL

APPARTEMENT INCLUSIEF GARAGEBOX 
MET ZICHT OP GEMEENTEPLEIN. Bew. opp. 
123m²: inkomhal, gastentoilet, leefruimte, 
keuken, 3 slpks, badk, terras, kelder en 
garagebox.
EPC: 166 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15 € 249 500

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

AARTSELAAR

INSTAPKLARE OPEN BEBOUWING MET 3 
SLPKS, GARAGE EN TUIN. Bew. opp. 181m²: 
inkomhal, woonkamer, kkn, 3 slpks, badk, 
garage, veranda en tuin.

EPC: 204 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 584 000

BOOM

KONTICH

CHARMANTE TE RENOVEREN HEREN-
WONING (ca. 200m²). Inkomhal, leefruimte, 
kkn, 4 slpks, badk, bureau, stadstuintje, dubbele 
garage en dubbele oprit.

EPC: 638 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 66 50 € 313 000

GEZELLIGE HOB MET 3 SLAAPKAMERS. 
Bew. opp. 153m²: inkomhal, leefruimte, open 
kkn, 3 slpks, badk, berging, garage en tuin.

EPC: 411 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 66 50 € 424 950

KONTICH

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

EPC: 58 kWh/m2

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

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

RUIME WONING IN OUD-BERCHEM. Bew. 
opp. 205m²: inkomhal, leefruimte, keuken, ruime 
eetkamer, 3 slaapkamers, 2 badkamers, kelder 
en stadstuin.

EPC: 273 kWh/m²
Vg, Gmo, Vkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15 € 449 000

BERCHEM

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

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

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

MORTSEL

IMMOPOINT.BE

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



The Messiah  
van G. F. Händel
Koor Cantabile Hove i.s.m. het 
kamerkoor Carmina uit Meise
Het koor Cantabile Hove vzw en het kamerkoor Carmina uit 
Meise brengen na de moeilijke coronajaren eindelijk hun ge-
zamenlijke uitvoering van The Messiah van G. F. Händel! Dit 
concert wordt dan ook de heropstanding, zoals The Messiah ook 
Händel een nieuw leven gaf. Professionele solisten en orkest zijn 
geboekt en de finetuning is afgerond. Professioneel dirigent en 
actief ensemblezanger Michiel Haspeslagh leidt alles in goede 
banen.

Concert: vrijdag 25 november 2022 om 20 uur - Sint-Laurentius-
kerk Mortselsesteenweg 5 Hove - Toegang 25 euro, boeking via 
www.cantabile-hove.be (kalender)

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

EEN STOMA? JE BENT NIET ALLEEN
P.A. JACQUES CORSTIENSLEI 13 

2530 BOECHOUT

TEL. 03 455 51 61

GSM 0478 81 25 30

E-MAIL: EDDYMEERBERGEN@SKYNET.BE

WWW.STOMACLUB-BOECHOUT0.WEBNODE.BE

Een stoma? Je bent niet alleen 
 

p.a. Jacques Corstienslei 13 2530 Boechout 
 
tel. 03 455 51 61 
 
gsm 0478 81 25 30 
e-mail: eddymeerbergen@skynet.be 
 

www.stomaclub-boechout0.webnode.be 
 

 
Stomaclub 

 
             Boechout 
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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

E

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

Allerlei

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

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

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

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

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

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

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Antwerpsesteenweg 107
2840 Rumst

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

staat voor wellness en puur genieten

Luxe en rust, badend in discretie

vernieuwing standaard unit 

en mooi terras!

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

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

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

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

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

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

Dienen verzekeringskantoor
www.dienengcv.eu

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

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

a l l e r l e i

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

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

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

BERGING VOOR CARAVANS TE RANST
Tel. 0476 90 33 29

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

Alle vloer-, wand-, badkamer- 
en terraswerken

Cierkens Francis
2660 Hoboken

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

• 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)

• MEUBELRENOVATIE, ambachtelijk: helder blank – donker – 
decoratief schilderen – ceruseren. Gratis proef en bestek. Tel.:  
O14 71 84 8O                                                                              (8-12)
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KOOPT

Kapsalon Nancy �Dames�Heren�Kinderen�
Ook zonder afspraak - Elzenstraat 59 - 2540 Hove - tel. 03 455 28 48

dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 17u  
woensdag van 9 tot 12u - zaterdag van 8 tot 14u - maandag gesloten

Ik help je graag snel verder!

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

www.tunnelserres.be • 0498 31 37 19

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

W I E  Z O E K T  . . .  D I E  V I N D T

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

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

• Ik koop oude postkaarten en oude foto’s. Ceulemans Frederik - Tel.  
0495 22 10 31 - mail : frederik.ceulemans23@gmail.com.             (10-3)

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

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

• Bijles Frans: ervaren leerkracht geeft privaatles voor lln basis vijfde en 
zesde leerjaar  + lln secundair (graad 1+2)   - bijwerken en voorbereiden 
leerstof / gsm:  0472 68 42 97 (in Mortsel).                                (11-1)

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

• GEDIPLOMEERDE KAPSTER KOMT AAN HUIS - DAMES, HEREN EN 
KINDEREN - TEL.: 0479 78 19 08.

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

• Dame zoekt werk als poetsvrouw. Stipt, betrouwbaar, kan zelfstandig 
werken, gsm 0465 75 73 70.

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

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

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

• Poetshulp gezocht: iemand die met regelmaat het poetsen van onze zalen 
kan invullen; gemiddeld 6-8u/w. Zelfstandig kunnen werken. Vergoeding af 
te spreken. Voor meer info: E L 0468 24 53 23.

• ROCA gesloten aanhangers. Kopen of huren 0473 19 34 53 Zandvliet.
Grote stock vanaf €1995. mobilhome te zwaar ?? bel effe !!
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p e r s o n e e l

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

Lokaal vakmanschap mag gezien worden!

www.dezuidrandgids.be 

c o n t a c t e n

• 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)

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

GLOEDNIEUWE RUIME OPSLAGBOXEN

VORST- EN VOCHTVRIJ

PERFECT BEREIKBAAR

CAMERABEWAKING 24/7

HUUR EEN WINBOX IN 
DEURNE! 1 BOX van 65m 2VRIJ

1 BOX van 65m 2VRIJ

• Te 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.

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.

Wil je iets in de kijker zetten met een zoekertje? Dat kan! 
• online: www.mensenzijnmedia.be
• per mail: sonja@mensenzijnmedia.be
• via whatsapp of sms: 0491 46 45 05
• in onze brievenbus: 

- Borsbeeksesteenweg 70, Deurne
- Sint-Benedictusstraat 134, Mortsel (daar vind je 
ook blanco bons waarop je je zoekertje kan invullen). 
Wij contacteren je daarna voor de betaling.
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Kerstconcert 2650

Op 16 december 2022 - na een onderbreking van twee jaar door 
corona - organiseren twee Edegemse vzw’s, Orfeoproducties en 
Scopo 2650, opnieuw een kerstconcert in Edegem.

De Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek blijft de ideale locatie 
voor zo’n warm evenement. De opbrengst van de ticketverkoop gaat 
integraal naar drie goede doelen uit onze regio: De kleine Prins, UZA 
foundation en G-Sport EBC.

Het Orfeo-strijkorkest, versterkt door de twee solistes Jolien De Gendt 
(sopraan) en Noa Vanden Broucke (mezzosopraan) en het jeugdkoor  
van de Edegemse muziekacademie brengen lichtklassieke en sfeervol-
le muziek van onder meer Mozart, Vivaldi, Offenbach en Reber en 
ook stemmige kerstliederen. Het orkest wordt gedirigeerd door Rik 
Ghesquière en Julian De Backer zorgt voor de presentatie.

Wanneer? Vrijdag 16 december 2022 om 20 uur

Waar? O.-L.-V.-van-Lourdesbasiliek Hovestraat 58 Edegem

Toegangsprijs? 20 euro

Tickets? www.orfeo.be/kerstconcert of www.scopo2650.be/kerstconcert

Wereldlichtjesdag
Wereldlichtjesdag of ‘Worldwide Candle Lighting Day’ ontstond 
in 1997 in Amerika. Sindsdien worden er op de hele wereld op de 
tweede zondag van december om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan-
gestoken voor onze overleden kinderen.

Het maakt niet uit hoe oud je kind was, of hoe lang het geleden is dat 
het stierf, je kind blijft je kind. Ieder lichtje is een verhaal van liefde. 
We branden samen lichtjes en delen ons verdriet. Ieder lichtje heeft 
een naam; de naam van een overleden kind.

In samenwerking met de Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena van 
Mortsel-Edegem doet vzw Levensadem mee aan de Wereldlichtjesdag 
met een eigen initiatief: wie een kindje heeft verloren tijdens de zwan-
gerschap, wie een kind heeft verloren, nog maar pas of al heel lang 
geleden, wie grootouder, familielid, vriend(in), collega … is, al wie zich 
solidair voelt met dit verdriet is van harte welkom op een gebedsviering 
met woord, muziek en licht op zondag 11 december 2022 om 17.00 
uur in de Sint-Benedictuskerk Dorpstraat 1 in Mortsel.

Na de dienst volgt een lichtprocessie en een herdenkingsmoment 
rond de lichtjes van de overleden kinderen op het kerkhof (Lepelstraat 
Mortsel).

“Op zo’n viering is het alsof ik persoonlijk in contact kom met mijn zoontje, 
alsof hij aanwezig is. Ik voel me heel dicht bij hem staan, ook al heb ik hem 
nooit gekend.”

“We hebben er echt veel deugd aan gehad. Pepijn en zijn vriendjes waren 
echt aanwezig.” 

We nodigen u graag uit op deze herdenkingsviering.

Meer info: www.levensadem.be, info@levensadem.be, 03 449 48 26 
en  www.mijnparochie.be

Photographer: Tom Van Mele | Copyright: © Fotokultuur
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Spataders en volkswijsheden
Twintig procent van de mannen en dertig procent van de vrouwen hebben last van spataders. Meestal onschuldig, maar soms 

een voorbode van ernstigere aandoeningen. Zij zijn vaak het onderwerp van volkswijsheden die niet juist zijn.

Zijn spataders onschuldig? Zij kunnen last ver-
oorzaken zoals zwaarte, krampen en jeuk. Als 
je er geen last van hebt, is een behandeling niet 
nodig. In een derde van de gevallen evolueren 
ze tot vormen van veneuze ziekten, afhankelijk 
van je erfelijkheid, zwaarlijvigheid, langdurig 
rechtstaan en leeftijd. Spataders kunnen veneu-
ze trombose veroorzaken, die je kan herkennen 
als een rode, pijnlijke streng in het verloop van 
de ader. Het probleem is dat de bloedklonter 
zich kan verplaatsen naar de longen en dat daar 
een longembolie ontstaat die levensbedreigend 
kan zijn.

Spataders worden erger als je veel rechtstaat. Er-
felijkheid en levensomstandigheden spelen een 
grote rol. Als je urenlang rechtop staat, werkt 
de kuitspierpomp niet meer optimaal, waardoor 
het bloed meer in het been blijft hangen en de 
bloeddruk stijgt. Zo kan het snel erger worden. 
Daarentegen, als je veel beweegt en rondloopt, 
functioneert de kuitspierpomp perfect.
Steunkousen die je bij de drogist of de kou-
senwinkel koopt, beperken alleen maar het 
‘gevoel’ van zwelling en zwaarte. Medische 
trombosekousen comprimeren op een slimme 
wijze de aders en kunnen de kans op trombose 
verminderen.

Blauwe of rode adertjes op je benen (in het 
jargon: teleangiëctastieën, penseelvaatjes of 
spiders) zijn geen spataders. Spataders zijn on-
derhuidse, uitgezette aders van minstens drie 
millimeter waarvan de kleppen niet sluiten en 
brengen dikke knobbels teweeg. Die  blauwe 
adertjes vormen in de meeste gevallen alleen 
een cosmetisch probleem dat je met spuitjes of 
lasertechnologie kan oplossen.

Een plotse, pijnlijke zwelling op je been, even-
tueel gepaard met kortademigheid, kan een 
symptoom zijn van veneuze trombose. Dat is 
bloedklontervorming in een ader die de bloed-
stroom richting hart belemmert. Als de klonter 
in de longen terechtkomt, heb je te maken met 
een longembolie. Heb je last van een dergelijke 
pijnlijke zwelling? Raadpleeg dan onmiddellijk 
een arts.

Velen denken dat spataders behandelen pijn-
lijk is met een lange revalidatieperiode. Dit is 
niet waar. Kleinere aders kunnen meestal met 
inspuitingen worden behandeld. Bij gevorderde 
spataders zijn er twee mogelijkheden: ze worden 
operatief verwijderd of ze worden van binnen-
uit dichtgemaakt. Op termijn zijn de resultaten 
gelijkwaardig. 

De behandeling van binnenuit kan kort na de 
operatie (= de eerste week) wat pijn, bloeduit-
stortingen en littekens met zich meebrengen, 
waarna de patiënt weer aan het werk kan gaan. 
De klassieke operatie met revalidatie vereist 
een periode van een drietal weken, afhankelijk 
van de ernst van de spataders en hoe zwaar je 
beroepswerk is.

Medisch gezien maakt het niet uit wanneer 
spataders behandeld worden. Maar het is wel 
zo dat je na de ingreep een tijdje steunkousen 
moet dragen. Tijdens de zomer en de vakantie 
is dit uiteraard niet aangenaam. Vandaar de 
volkswijsheid dat je de spataders liefst niet laat 
behandelen in de zomer.

Nog een verkeerde volksmening: een warm bad 
of een sauna maken spataders erger. Nu is het 
wel zo dat warmte zorgt voor uitzetting van de 
aders, dus terwijl je in het bad of de sauna zit, 
kunnen zwelling en klachten even erger worden. 
Maar die verdwijnen als de warmte verdwenen 
is. Zo komen spataders ook niet vaker voor in 
warmere landen dan bij ons.

* 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)

• dr. apr. Paul Nijs
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L e v e n  e n  W e l z i j n

Wapenstilstand
Wat mij betreft mag ‘wapenstilstand’ het woord worden van 2022. Dat zou betekenen dat de oorlog tussen Rusland en Oekraï-

ne achter de rug is. Wie had gedacht dat we dit jaar geconfronteerd zouden worden met een gewapend conflict  
op het Europese vasteland?

Hoe is het zover gekomen?

Voor wie het nieuws een beetje volgt, was het 
geen verrassing dat in februari de Russische 
troepen Oekraïne binnenvielen. In 2014 werd 
de Krim al ingelijfd, na een zogezegd refe-
rendum dat met 97% van de stemmen werd 
goedgekeurd. Dit is een ongelooflijk hoog 
percentage, zodat het gerucht van intimida-
tie door Russische soldaten wel waarheid zal 
bevatten.

Toen al was duidelijk dat de Russische presi-
dent alles wat anderen denken aan zijn laars 
lapt, hij wil gewoon het grondgebied van Rus-
land opnieuw uitbreiden. Volgens mij koestert 
hij een soort heimwee naar de vroegere Sov-
jet-Unie. Dus de grote machtsontplooiing 
van de Russische troepen aan de grens tussen 
de twee landen was geen toeval, integendeel. 
Oekraïne binnenvallen was de achterliggende 
gedachte, die in praktijk werd gebracht. Het 
smoesje dat Poetin gebruikte ‘om Oekraïne te 
zuiveren van de nazi’s’ geloven ze ondertussen 
in Rusland ook niet meer, mag ik hopen. Al-
hoewel je het de Russische bevolking niet mag 
kwalijk nemen, ze krijgen slechts eenzijdige 

berichtgeving te horen via de Staatstelevisie 
en met de nodige censuur door het Kremlin.

David tegen Goliath

Wat kon het relatief ‘kleine’ Oekraïne be-
ginnen tegen een grootmacht als Rusland? 
Ondertussen blijkt dat met buitenlandse 
hulp en steun in de vorm van materiaal en 
informatie veel mogelijk is. Bovendien speelt 
het moreel van de soldaten een grote rol. De 
Oekraïense soldaten vechten voor het behoud 
van hun onafhankelijkheid, hun territorium 
en hun familie die daar woont. Zij verplaat-
sen zich soms in kleine groepjes met quads 
en zijn zeer mobiel. Als ze ergens een aanval 
doen, zijn ze weg voor de tegenstander hen kan 
lokaliseren. Dat zorgt uiteraard voor frustratie 
bij de bezetterstroepen. Door de gedeeltelij-
ke mobilisatie vechten de Russische soldaten 
omdat ze moeten, terwijl ze daar uit eigen wil 
absoluut niet voor kiezen. Aan Russische zijde 
kan je dus moeilijk spreken van een gemoti-
veerd leger. Om nog niet te spreken over de 
bevoorradingsproblemen van voeding, munitie 
en kleding. De winter staat voor de deur …

Overleven

Wat met de burgerdoelwitten die Rusland 
bombardeert, als vergelding voor het vernielen 
van de Krimbrug? Hoe zou jij je voelen als je 
huis of appartement waar je je veilig waande 
plots beschoten wordt? Je staat op straat alleen 
met de kleren die je aanhebt en in het beste 
geval kan je nog enkele gebruiksvoorwerpen 
uit de brokstukken halen. Hopelijk ben je niet 
of maar lichtgewond. De stress die dit met zich 
meebrengt, brengt je in een overlevingsmo-
dus. Ons oersysteem van vechten, vluchten of 
verstarren treedt in werking. Dat bepaalt hoe 
we met de situatie omgaan. Ga jij je moed 
bijeenrapen en het nodige doen om weer een 
dak boven je hoofd en eten te zoeken? Neem 
je je spullen bijeen en vertrek je, weg van je 
vertrouwde omgeving op zoek naar veiligere 
oorden? Of blijf je bij de pakken zitten en weet 
je niet meer wat te doen omdat je hoofd het 
niet kan vatten?

Hoop op een beter leven

Dat noemen ze dan ‘back to basics’: zorgen 
voor je primaire behoeften. 
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In dit geval hebben we de vluchtelingen-
stroom op gang zien komen naar alle landen 
van Europa. Wat zou jij doen in een derge-
lijke situatie? Zou je ook niet op zoek gaan 
naar een veilige plaats waar je kan wonen en 
werken, zonder je zorgen te hoeven maken 
of straks je appartement of huis nog overeind 
staat? Of als je een gezin hebt met kinderen, 
dan wens je toch dat die naar school kunnen 
gaan, op een veilige manier? De vluchtelin-
gen die hier komen schuilen, zijn allemaal 
op de loop voor zulke omstandigheden, in 
Oekraïne of elders in de wereld. Het is geen 
nieuw fenomeen. Als je de geschiedenis 
bekijkt, zijn er door de eeuwen heen altijd 
migratiestromen geweest. Mislukte oog-
sten, oorlog en wreedheden joegen mensen 
op de vlucht. Wat is hiervoor de oplossing? 
Juist, een wapenstilstand. Als je naar deze 
vluchtelingen luistert, willen ze meestal niets 
liever dan terugkeren naar de omgeving waar 
ze opgegroeid zijn en waar hun familie en 
vrienden wonen. Laten we samen hopen op 
een wapenstilstand, dat zou pas een moedige 
daad zijn van een groot leider.

Mortsel
Wintert!

het gezelligste winterfeest

een winterdorp onder de luifels 
van het Stadsplein 

ZATERDAG 10 & 
ZONDAG 11 DECEMBER

Mortselse horeca 
Bezoek de Kerstman 
100 % Zelfgemarkt
Raad het gewicht en win 
Boekenmarkt 
Kinderanimatie

Winterkermis 
Gemeenteplein

VRIJDAG 9 DECEMBER 
T.E.M. 

ZONDAG 8 JANUARI
zondagopeningen 

winkels

11 DECEMBER
 18 DECEMBER

8 JANUARI

WWW.MORTSEL.BE/MORTSELWINTERT

• Tekst: Kristel Van Doorslaer
Foto: Shutterstock

Nieuw buurthuis
LINT – De gemeente heeft een nieuw buurthuis ‘De Gebuur’. Dit is een initiatief van het 
OCMW en De Ideale Woning en is gelegen aan de Van Putlei 79. Iedereen is er welkom 
voor een drankje en om hulp te vragen voor het invullen van formulieren. De Gebuur is 
iedere dinsdag open van 9.30 tot 12 uur en iedere donderdag van 13.30 tot 16 uur.      FM

Meer standplaatsen
MORTSEL – Het schepencollege heeft beslist om het aantal deelauto’s van Cabrio uit te 
breiden met 21 stuks om tegemoet te komen aan de vraag van de gebruikers. De nieuwe 
locaties zijn te vinden op de parking aan de Deurnestraat, aan de Vijf-aprilwarande, Rozen-
tuin, bij Ten Dorpe en op een uitbreiding van zone Christus Koning en er zijn ook nog twee 
bijkomende standplaatsen op de parking van de NMBS aan de Liersesteenweg.                FM

Les imbéciles heureux
MORTSEL – Op zaterdag 3 december brengt Brasserie Croque-Notes om 20.15 uur in 
Kaleidoscoop de wereldpremière van ‘Les imbéciles heureux’, het nieuwe liedjesprogramma 
van Kris Vandaele, Tom Meeus, Jo Vermeulen, Jan Moonen en Veerle Verhulst. Spetteren-
de muziek geïnspireerd door Georges Brassens. Heerlijke luistermuziek, virtuoos gespeeld 
door deze groep. Net als altijd zijn het liedjes die betrokkenheid uitstralen op een geestige, 
soms grove manier, maar altijd genereus. FM
Kaarten en info: jo.vermeulen@online.be

Vervolg van blz. 36
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lint  heef t  het  a llem a al . . .

> CV
> Sanitair
> Ventilatie
> Vloerverwarming
> Warmtepompen

LERENVELD 26/A - LINT 
03 455 85 77

WWW.GASELINT.BE

 

Heerlijke 
handgemaakte
Belgische chocolade … 
Dat proef je!

Sinterklaas • Feestdagen • Relatiegeschenken

NIEUW 
IN LINT!

0496 286 909

www.dechocolatier.be

dechocolatier24@gmail.com

Lerenveld 43 - KMO-zone Lint

Houthandel voor particulier & vakman
Exclusief Tuinschrijnwerk

AZOBÉ HARDHOUT,
TERRASPLANKEN, 
GEVELBEKLEDING, 
COMPOSIET
03 454 27 54
Lerenveld 34 – 36 | Lint
info@gardenstudio.be - www.gardenstudio.be

Alle weekdagen open van 08.00 tot 18.00u

Garden 
studio
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lint  heef t  het  allema al . . . Da arom  kop en wij  loka al! 

www.lincrauwelscoaching.be
0487536129

loslaten van ballast 
op een zachte wijze 
als een soort reset
je eigen kracht ervaren

Lin Crauwels Coaching
Kinesiologie - Energetisch werk

RJ SCHILDERWERKEN
Zelfwerkend patroon

2547 Lint
0476 61 14 80

dé specialist voor inkoop, verkoop, 
onderhoud, reparatie en restauratie 
van oldtimer motoren

> 0469 11 30 34

> vintagemotor@outlook.be

> Duffelsesteenweg 153, Lint

zaterdag van 07.00u tot 18.00u en zondag van 08.00u tot 18.00u

38 39



lint  heef t  het  a llem a al . . .

Thuisverpleging Heyns
0487 98 33 73
 
• Professionele verpleegkundige zorgen op maat 
• Hygiënische zorgen
• Gespecialiseerd in wondzorgen 
• Palliatieve verzorging 24/24 
• Inspuitingen, chemotherapie, ... 
 
In samenwerking met alle mutualiteiten. U betaalt zelf niets.

DE 
DECKERS 
PAUL

BLOEMEN EN PLANTEN VOOR PARTICULIEREN EN HANDELAARS

Lente- en winterviooltjes - maart & einde september + oktober

Prachtige Primula in diverse kleuren - van januari tot maart

Gevarieerd gamma van 1-jarigen en zomerbloeiers - vanaf einde april

Mooie Troschrysanten – september & oktober

Universele kwaliteitspotgrond in diverse zakken - 70 L - 45L - 15L

Wij vullen graag uw bloembakken op aanvraag. Informeer achter de voorwaarden.

Lintsesteenweg 601
2540 Hove
0473 531 864 | 03 455 37 12
hove-2540@hotmail.com

Da arom  kop en wij  loka al! 
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Beobank, uw financiële partner in Lint

Koning Albertstraat 31, 2547 Lint

03/460.19.26 
agentlint@beobank.be

BV Zakenkantoor Vingerhoets - Verbonden agent 

0426.775.848 | RPR Antwerpen | IBAN  BE52 9549 0976 9109
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lint  heef t  het  allema al . . .

Open van woensdag tot zondag 
tijdens de week vanaf 12u, 
in het weekend vanaf 11u.

De keuken is open 
tijdens de week van 12u tot 20u, 
in het weekend van 12u tot 21u.

Ruime parking • Wifi 
Gezellig terras • Grote speeltuin in een 

aangenaam groen kader • Binnenspeelruimte

WEEKMENU
€ 28,95
De weekmenu is zowel ’s middags als ’s avonds 
te verkrijgen. (van woensdag tot vrijdag)

Week 
van

16-17-
18/11

Voorgerecht:
Zalmcarpaccio

Hoofdgerecht:
Zeewolf met prei, puree en witte wijnsaus

Nagerecht: 
Crème brûlee

Week 
van

23-24-
25/11

Voorgerecht: 
Dagsoep

Hoofdgerecht: 
Vogelnestje met tomatensaus en puree

Nagerecht: 
Bavarois van passievrucht

Week 
van

30/11 
1-2/12

Voorgerecht: 
Rozijnentoast met gerookte eendefi let

Hoofdgerecht: 
Kalkoenrollade met puree en vleesjus

Nagerecht: 
Mascarpone-glaasje met framboos

Week 
van
7-8-
9/12

Voorgerecht: 
Dagsoep

Hoofdgerecht: 
Vegetarische quorn-blokjes met groentjes

Nagerecht: 
Javanais

Week 
van

14-15-
16/12

Voorgerecht: 
Rundscarpaccio

Hoofdgerecht: 
Snoekbaars met zeekraal en kroketjes

Nagerecht: 
Brownie met vanille-ijs

Mechelsesteenweg 115-119 • 2540 Hove • 03 344 23 60 • info@tofi nhove.be • tofi nhove.be

KERSTMENU € 79,00/PP
24/12 vanaf 17u, 25/12 vanaf 12u

Amuse van de chef

Soep:
Bisque d’homard, toast met rouille, kreeftenvlees en zure room

Ofwel

Oosterse bouillon met kip, Thaïse groenten en koriander

Voorgerecht:
Pompoenravioli met structuren van pompoen, een saus van geitenkaas en limoenverbena

Ofwel

Halve kreeft Belle-vue (+€8)

Ofwel

Carpaccio van Black Angus, crème van gepofte rode biet, vijgen en winternootjes

Sorbet:
Feestelijke sorbet van champagne en perzik afgewerkt met limoenzeste

Hoofdgerecht:
Gevulde portobello met bulger, saus van geroosterde paprika en afgewerkt 

met gemarineerde groentjes

Ofwel

Hertenkalffi let met herfstpaddenstoelen, appel met veenbessen, 
portosaus, opgelegd peertje en amandelkroketjes

Ofwel

Open ravioli met langoustines, cherrytomaatjes, ratatouille en een zuiderse tomatensaus

Dessert:
Chocolade-fantasie van de chef

KINDERMENU€ 25,00/KIND
(< 12 JAAR)

Tomatensoep met balletjes • Feestelijke kipfi let met appelmoes • Kerstdessertje

Steeds op voorhand te reserveren via mail: info@tofi nhove.be.

Enkel dit menu verkrijgbaar op 24 en 25 december.

De keuzes moeten ten laatste 2 weken op voorhand doorgegeven worden

Gelieve allergieën of intoleranties steeds op voorhand mee te delen.

Voorschot: €50 per volwassene

2022_11_t Of in Hove.indd   12022_11_t Of in Hove.indd   1 4/11/22   13:384/11/22   13:38

Da arom kope n wi j  loka al ! 
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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

TOP  DEAL

TOP  DEAL

TOP  DEAL

TOP  DEAL

2 kleure
n

Gratis 
tegels

met warme tinte
n

Gratis
betonlook
tegels

Gratis

marmerlook

tegels

VLOER- ENWANDTEGELS

GRATIS
Nu

Profiteer van
de beste deals

EXTRA VEEL 

TOPDEALS!
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BEZOEK ONZE VERNIEUWDE TOONZAAL IN AARTSELAAR!
Boomsesteenweg 20

Véél meer Deals op VANCALSTER-VLOEREN.BE

Gratis
patroontegels



OKE

HOF VAN REYEN · SALONS PAUWELS

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

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

met open armen

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

Contacteer ons voor meer info

I Herentalsebaan 59 - 2240 Viersel - T 03 485 53 36 - F 03 475 00 26 - info@mampay.be 
Alle weekdagen: 8u. - 18u.  Zaterdag: 8u. - 17u.

Volg ons op 
facebook.

Actievanaf

28 oktober
Haagbeuk*
(Carpinus Betulus)

 60/80  >  € 0,80
80/100  >  € 1,00

Rode beuk*
(fagus sylvatica purpurea)

 60/80  >  € 1,65
80/100  >  € 2,10

Beukenhaag*
(Fagus Sylvatica)

 60/80  >  € 0,80
80/100   >  € 1,05

* Leverbaar vanaf 28 oktober  
 2022 en zolang de voorraad  
 strekt. Bestel dus tijdig!

 Per jaar 1,6 kg vervuilende stoff en 
 uit de lucht Filtert! 

 Koelere gebieden creëert
 tijdens een hittegolf!

 Een waterafvang kan hebben 
 van 5.700 liter per jaar.

 Een CO2 vastlegging van 
45,5 kg/jaar  heeft 

 = uitstoot autorit 
 van 425 km.

Wist u dat een boom…

sterk in 
klimaatbestendige 
bomen, dakbomen 
of parasolbomen, 
vormbomen...
www.mampay.be

Wij aanvaarden ecocheques!

Plant een boom en creëer 
natuurlijke schaduw!

*

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

Bent u particulier of ondernemer?
Voor al uw verzekeringen kan je bij ons terecht.
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v l a a m s e  h e l d e n

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 
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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.”

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 be-
grip, vertrouwen en duidelijkheid voor 
iedereen. Want hoewel elke plussituatie 

anders is en een eenduidige 
doe-het-zelfhandleiding er 
dus niet meteen inzit, zou 
het al een heel pak helpen 
als er meer bla bla en min-
der 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. 

Foto Tatyana Beloy: Koen Bauters

Lees verder op blz. 46
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• Tekst: TV - Mensen zijn Media 
Foto Tatyana Beloy: Koen Bauters  
Shutterstock

“Als je op lange termijn op een 
constructieve manier aan een 
succesvolle plussituatie wil bouwen, 
zijn zelfkennis, zelfbewustzijn en 
zelfcontrole de beste tools in je 
gereedschapskist”

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.

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 negatieve ervaringen uit mijn 
vorige relatie waren selectief uit mijn ge-
heugen 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. Want als je op lange termijn op 
een constructieve manier aan een succes-

volle 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 
perikelen. Zoveel mensen als er zijn, zoveel 
uitzonderingen, contexten 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 
adviezen 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 an-
dere 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.

ALLERZIELEN

Vervolg van blz. 45

Frank Kloeck
Foto: Shutterstock
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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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g l o b e t r o t t e r  g u s t

Verhalen uit de ‘Grote Goesting’
April 2021, corona is alomtegenwoordig samen met heel wat restricties. Toch zelf begonnen met Westhoek Culinair.  

Ondanks alles enorm genoten en leuke mensen tussen hun lekkernijen ontmoet. Waarom er geen tweede episode van maken? 
Een goed jaar later, COVID-19 is geen spelbreker meer en in een stralend weer de Westhoek terug ingedoken op zoek 

naar streekgerechten en vooral naar het verhaal van de mensen erachter. Mensen die trots zijn op wat dit stukje paradijs in 
West-Vlaanderen voor hen betekent en met hun producten iedereen overstag krijgen voor de ‘Grote Goesting’.

“Laten we maar ineens met het bier be-
ginnen. Vleteren kent drie brouwerijen. 
De broeders van de Sint-Sixtusabdij met 
hun nogal speciale verkoopprocedure 
kent iedereen. Zij zijn Westvleteren, de 
Struise Brouwers zijn Oostvleteren en in 
de derde deelgemeente Woesten aan de 
Elverdingestraat vind je Brouwerij Deca. 
In Woesten stond er voor WO I al een 
brouwerij (St.-Antonius). Deze werd bijna 
geheel verwoest in de oorlog. Een nieu-
we brouwerij ontstond op de plaats waar 
Deca zich nu bevindt. Een brouwerij die 
erin geslaagd was om de oude brouwketel 
van St.-Antonius te redden. De eigenaars 
(familie Vanneste) verkochten de brouwe-
rij in 1926 aan de familie De Caestecker. 
In deze naam zie je Deca al verschijnen. 
De vader van de huidige eigenaar kocht 
de brouwerij in 1980. Het is een brou-
wersfamilie met nu de vijfde generatie 
aan zet. Elke eerstgeboren zoon kreeg de 
naam Georges. Sinds 2013 staan Georges 
Nicolas en Katrien aan het hoofd van de 
brouwerij. De oude ketel wordt nog altijd 
gebruikt en onlangs werd er een extra, 

nieuwe ketel aangeschaft, half uit inox, 
half uit koper. Deca is vrij uniek op ve-
lerlei gebied.
- De hoofdgisting gebeurt in open 

gistkuipen, vandaar de zachte smaak.
- Er wordt gebruikgemaakt van op 

maat gemaakte eiken vaten. De 
whiskyvaten dienen voor het blonde 
bier, bv. de Georges IV - eerbetoon 
aan de vader. De bruine bieren zijn 
beter in portovaten.

- Het schuim wordt niet verkregen 
door het toevoegen van CO2 tijdens 
het proces, maar komt er op natuur-
lijke wijze door het bier 10 dagen 
te plaatsen in een warme kamer (21 
°C). De gistcellen worden dan geac-
tiveerd, een nagisting op fles.

Deca maakt zelf 10 bieren (4 klassieke, 
4 op eiken vaten, 1 stout en 1 IPA). On-
geveer 10% van de productie bestaat uit 
gastbieren (+/- 15).

Rondleidingen voor groepen gebeuren 
in de week. Tijdens een bezoek wordt de 
warme sfeer van een familiebedrijf over-

gebracht. Aan de hand van kleurrijke en 
luchtige verhalen leer je het brouwproces, 
de tradities en de familie kennen met aan-
dacht voor het artisanale en authentieke. 
Er zijn meerdere formules.

Op zaterdag is de Deca-Bar open (13-18 
uur), een nieuwe degustatieruimte die ont-
stond in 2019. Hier kan je ook individueel 
terecht, maar reserveren is de boodschap.

www.decabrouwerij.be

Na Vleteren vond ik een ander verhaal in 
Reningelst. In 1903 kopen de drie broers 
Six uit Loker een maalderij in Reningelst. 
Hier worden lijnzaadkoeken fijngemalen 
en verwerkt tot veevoeder. Broer Camiel 
huwt met Hortense in 1911. In het begin 
van 1918 vlucht de hele familie richting 
Normandië. Bij hun terugkeer in 1919 vin-
den ze een totaal verwoeste regio, maalderij 
incluis. Ze beginnen aan de heropbouw en 
in 1935 neemt zoon Firmin de zaak over. 
In 2017 is er dochter Greet die grondige 
verbouwingen uitvoert aan het pand met 
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inachtname van het authentieke. Greet, 
die al twee vakantiewoningen openhoudt, 
maakt er ‘Taartatelier en eethuis Hortense’ 
van. Wie het verhaal grondig volgde, weet 
dat dit de naam van haar oma is. Ze volgde 
bakkerijschool en chocolaterie en begint 
het atelier eerst zuiver op bestelling. Het 
koffiehuis kwam er in 2019. De zaak is vier 
dagen per week open. Greet werkt alleen 
met lokale en seizoensgebonden produc-
ten. De eigen creaties zijn bv. rabarber- en 
stekelbestaart, chocoladetaart en rode 
bergkaastaart. Naast taart en koffie kan 
je er ook terecht voor lunch met vegan en 
glutenvrije opties. In het eethuis zit je let-
terlijk tussen de oude maalderijtoestellen, 
er is een serreterras en binnenkort komt er 
op de tweede verdieping een bedrijfsruim-
te waar de erfgoedhistorie van de familie 
een plek zal krijgen.

www.atelierhortense.be

Na bier en taart is er wijn. Wijngoed Mon-
teberg is het oudste wijndomein in het 
Heuvelland. J. P. Six begon 26 jaar gele-
den met 600 wijnstokken op de zuidflank 
van de Monteberg. Zijn zoon en dochter 
bouwden het succes verder uit. Nu zien we 
op 10 ha ongeveer 48.000 stokken. Met 
11 variëteiten wordt er gecombineerd en 
geassembleerd (Chardonnay, Kerner, Ries-
ling, Auxerrois …). Witte  wijn, rosé en 
mousserende wijnen vormen het hoofdbe-
standdeel. Er is ook een mooi wijnterras. 
Alle info over bezoeken, reserveren en de-
gustaties met de beleving van het verhaal 
van het domein vind je op 
www.monteberg.be.

Voor ik nog wat lekkers uit de Westhoek 
bovenhaal, graag even aandacht voor de 
mooie geschiedenis en tradities van Bach-
ten de Kupe. In Izenberge kan je opnieuw 
binnentreden in het Openluchtmuseum 
‘Bachten de Kupe’. Oorspronkelijk gereali-
seerd tussen 1970 en 1995, kan je hier het 
leven van toen herbeleven in 46 authen-
tieke gebouwen en duizenden voorwerpen. 
Na een korte sluiting en restauratie is het 
nu in handen van een ploeg vrijwilligers 
met de steun van de gemeente Alveringem. 
Op het dorpspleintje staat een herberg 
waar je iets kan drinken. Bekijk de am-
bachtelijke zones en de winkeltjes.

www.openluchtmuseumbachtendekupe.be
Goeste in Poperinge is onze volgende 
stop. Bij Goeste beleef je ambacht en 
korte keten. De oorsprong vinden we bij 
de ouders van Bart Mostaert. Zij hadden 
een boerderij en waren al in 1986 met ijs 
begonnen. In 2013 stopten ze met de boer-
derij en kwam er een B&B in de plaats 
(tearoom, B&B en workshops L’ Heritage 
in Reninge). Bart kreeg zelf de kans om 
mee te doen aan een wedstrijd van de stad 
Poperinge i.v.m. leegstand. Hierdoor kon 
hij een combinatie maken van het ijsver-
haal van zijn ouders en streekproducten. 
Bij Goeste Boetiek, dat open is sinds 2017, 
vind je meer dan 450 streekproducten. Het 
huisgemaakte ijs van de ouders, onder de 
naam L’ Heritage, is er ook nog altijd. In 
2019 kwam het oude ING-gebouw op 
de Markt in Poperinge vrij. Het is gele-
gen juist tegenover De Goeste Boetiek. 
Een ideale uitdaging voor Bart om meer 
opslagruimte te hebben, maar ook verse 
streekproducten te kunnen gebruiken. Het 
nagelnieuwe ijs- en eethuis ‘Goeste’ gaat 

aan de slag met al het beste wat de West-
hoek te bieden heeft volgens aanbod en 
seizoenen. Een lunch met de beste West-
hoekbieren of Heuvellandse topwijnen? 
Dat kan hier allemaal. Een kleine, maar 
fijne kaart met specifieke concepten! Bart 
zit ook in het project van de streekpicknick 
met zijn ‘Bak vol Goesting’.

www.goestepoperinge.be

Om af te sluiten Breughelbuffet à volonté. 
Idyllisch gelegen in Stavele aan de IJzer: 
’t Hof van Commerce, een 160 jaar oude 
herberg. Het voormalige café van Ma-
deleine, de paardenstal, het kolenkot, de 
konijnen- en varkensstal werden omge-
bouwd tot een themacafé. Geniet, relax 
tussen allerlei prularia en een fantastisch 
ruim assortiment aan huisbereide char-
cuteriewaren (ongeveer 35), groenten- en 
pastasalades, brood en smout. Alles vers-
bereid door de zoon des huizes Henri en 
zijn vriendin Astrid. Je wordt verwelkomd 
door een van de tofste cafébazinnen van 
Vlaanderen. Velen zullen haar nog kennen 
van ‘Geubels en de Belgen’ (wordt trou-
wens nog dikwijls herhaald). Een geweldig 
onthaal en vlotte service! Een aanrader is 
de Picon van het huis, je kan hem exclusief 
aankopen in de herberg. Het Hof heeft een 
ruim, zonnig terras.

www.hofvancommercestavele.be

Meestal is ‘t Hof van vrijdag tot zondag 
open, maar er zijn speciale arrangementen 
voor groepen. De menu– en drankkaart 
is geschreven in een origineel ‘Beenhou-
wersgazetje’.
Hier in de Westhoek houden ze van lokaal 
lekkers en ze nemen je graag mee door de 
rijkdom aan lekkers van deze streek: ze 
zetten het met liefde voor je op tafel … 
“vo ’t eetn, zoete goestjes, intje vo up te 
warm’n of intje voe’n dust”.
Zoals altijd was de thuisbasis in Ieper 
Hotel Albion, met parking op 200 meter 
van de Grote Markt, alleen kamer met 
ontbijt.

www.albionhotel.be

• Tekst en foto’s: A. Charrin 
https://www.allkindsofeverything.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. 

CORNELIS       JANSSENS
- U I T V A A R T V E R Z O R G I N G - 

UITVAARTCENTRUM
      AULA - FUNERARIUM & AFSCHEIDSLOUNGE
             Kontichsesteenweg 46 - 2630 Aartselaar

FILIAAL AARTSELAAR

           

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

CONTACT
             online condoleren en
             meer informatie kan u vinden op

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

         03 844 84 02

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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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. 

CORNELIS       JANSSENS
- U I T V A A R T V E R Z O R G I N G - 

UITVAARTCENTRUM
      AULA - FUNERARIUM & AFSCHEIDSLOUNGE
             Kontichsesteenweg 46 - 2630 Aartselaar

FILIAAL AARTSELAAR

           

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

CONTACT
             online condoleren en
             meer informatie kan u vinden op

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

         03 844 84 02

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

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



d e  v o o r s ta d  b l o e i t

3
2
9

52

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 me-
ter het hoogste punt van de provincie? Tentje bouwen.  
Rubberbootje klaarzetten.
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KILIAANSTRAAT 22 | B-2570 DUFFEL | 015 31 15 75

INFO@WAGEMANS.ORG | WWW.WAGEMANS.ORG

OPEN:  DINSDAG T.E.M. VRIJDAG 10 - 18UUR

ZATERDAG 10 - 17 UUR | GESLOTEN OP ZON- EN FEESTDAGEN
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• 45 jaar ervaring
• Familiale en persoonlijke aanpak
• Een gegarandeerde vlotte én snelle verkoop
• Professioneel team met kennis van zaken
• Ruim netwerk, passie voor vastgoed

ONZE TROEVEN
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UW EIGENDOM OP LIJFRENTE VERKOPEN

U verkoopt en kiest of u in de woning blijft.

U krijgt de periodieke rente gedurende de afgesproken looptijd.

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

Bijkomend advies en een vrijblijvend gesprek?
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Volg ons op mensenzijnmedia.be  •     •   

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

Ambulance & brandweer      100 
Politie 101 
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

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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 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

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

FAM VENNEKENS  -  S INDS  1953

EEN  DONSDEKEN 
VOOR  ELK  VAN  ONS
Sinds enkele jaren bieden we een donsdeken aan 
met 100% ganzendonsvulling. We krijgen veel po-
sitieve reacties op dit  donsdeken. Prijs/kwaliteits-
verhouding is verbluffend. Kom gerust eens voelen. 
Veel verschillende vulgewichten en maten.
Veel slaapplezier.

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

H onde rden  duu r z ame  gesc henk en  v oo r  uw  ge z i n
v e r pak k en  we  g r aag  me t  e en  moo i e  s t r i k ,

v an  een  pak j e  z a k doek en  t o t  uw  f a v o r i e t e  d onsdek en !

DOE  M EE  EN  W IN : E INDEJAARSACT IE  K -WAY

MA A K K ANS  OM  EEN 
K- WAY  TROLLEY  TE  WINNEN!
Bij een VOLLE klantenkaart van goederen aangekocht 
in december 2022 maak je een grote kans om een
K-WAY trolley te winnen. (meer uitleg in de winkel)

PS:  Lever je klantenkaart in voor 7 januari 2023.

EEN  TAFELLAKEN 
VOOR  ELKE  TAFEL
Graag maken we op maat van je tafel een pas-
send tafellaken in hedendaagse moderne kleuren. 
Ook grote keuze aan afgewerkte tafellakens!

Uitslag trekking wordt gepubliceerd in 
Periodiekske van januari en u wordt 
persoonlijk op de hoogte gebracht.
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