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In je handen rust opnieuw een uitgave van Puur Mortsel Winter. Het is een 
verzorgde informatiebrochure waar heel wat mensen niet alleen hun tijd en 
energie hebben ingestoken, maar ook hun hart. Ik wil beginnen met hen 
allemaal te danken, ook de adverterende partners, die het mee mogelijk 
maken om Puur Mortsel gratis te bezorgen aan alle Mortselaars.

We leven momenteel in vreemde en onzekere tijden, wat op veel mensen 
zwaar begint te wegen. Het is vandaag meer dan ooit belangrijk dat we 

in de eerste plaats goed voor onszelf zorgen. Puur Mortsel geeft je alvast enkele nuttige tips 
om daar werk van te maken. Anderzijds is het zeer belangrijk dat we blijven samenkomen en 
elkaar regelmatig blijven ontmoeten. De heel uitgebreide kalender vol activiteiten die je in onze 
bloeiende voorstad kunt beleven, zal ongetwijfeld inspirerend werken.

Deze uitgave van Puur Mortsel is traditiegetrouw een handige gids boordevol praktische infor-
matie en nuttige weetjes om de winter door te komen. Verder is de brochure weer een bron 
van zowel beklijvende als ontspannende lectuur. Zo deelt Roland Bergeys zijn pakkende verhaal 
over hoe zijn buurman zich ontfermt over drie generaties Oekraïense oorlogsvluchtelingen. Marc 
van Riel rijdt met ons doorheen de geschiedenis van de auto en Dirk Brentjens duikt uitgebreid 
in het industriële verleden van Mortsel met zijn vertrouwde ‘Sneukelroute’. Hij koppelt er een 
bijzonder leuke fotowedstrijd aan die je zowaar een Mortsels Tipsy-biertje kan opleveren. Tot 
slot neemt onze trouwe redacteur, Gerd de Ley, ons ‘Kort en goed’ mee richting 2023 met 
een bloemlezing uit zijn rijke arsenaal citaten.

Laten we elkaar aan de vooravond van het nieuwe jaar niet alleen het beste wensen. Laten 
we vooral zorgen dat we er samen het beste van maken, want wat er ook gebeurt, gelukkig 
verbonden komen we samen overal door ...
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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



Onze lieve buurman had drie gasten: oma, dochter 
en kleindochtertje van zes uit Oekraïne. We brach-
ten hun paaseitjes en een knuffelhaasje, samen 
met ons hondje Norma, een foxterriër. Het kindje 
sloot haar meteen in de armen. Ze had haar hond 
moeten achterlaten, vertelde de oma. Norma zou 
haar speelkameraadje worden. We namen een foto. 

De dag werd overschaduwd door de toestand van 
de Oekraïense soldaten in Marioepol die zich niet 
overgaven. Wandelen zou afleiden. Opvliegende 
eenden lieten rimpelingen in de vijver van het Fort 
glijden. ‘Eend’, zei ik, ‘duck, canard, bird’, het 
meisje fladderde met haar armpjes en lachte. ‘Utka’ 
– ‘eend’, vertaalde haar moeder. De familie kwam 
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Ty harna divchyna
Puur Mortselaar zijn, het heeft iets. Hier 
geboren en getogen, weggegaan en te-
ruggekeerd van escapades naar andere 
gemeentes. Hoe lieflijk, levendig, gezellig 
ook, er is maar één Mortsel, je koestert je 
band met je geboorteplek. Velen zijn hier 
komen wonen, door huwelijk, voor het werk, 

omdat het lot hen naar ons verwees. Ze zijn 
‘puur’ in andere landen, andere steden of 
dorpen, geluk wordt even tweedehands, 
een klein beetje of heel erg verdeeld, wat je 
voelt, kunnen anderen niet meten. Het doet 
me denken aan Pasen en het hier en nu van 
toen.

Vijver Fort 4

Gelukkig 
verbonden

Vijver Fort 4
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MORTSEL HOVE DEURNE MORTSEL

MORTSEL BERCHEM MORTSEL WILRIJK

IMMOPOINT.BE

1 420
gerealiseerde
vastgoedtransacties
op jaarbasis

60 000
bezoekers per maand
via immopoint.be

70
ondernemende en 
enthousiaste makelaars

18 101
bereik via facebook

Immo Point kantoren vindt u te: 

Geniet als een koning van onze 
expertise en kwaliteitsvolle service

DE KRACHT VAN EEN NETWERK

GRATIS SCHATTING

U kunt uw eigendom maar één keer verkopen.
 

Vertrouw daarom op de kennis en ervaring van een professionele vastgoedmakelaar. 
Bij Immo Point bent u steeds verzekerd van een kwaliteitsvolle service, niet alleen voor onze panden en in onze samenwerking…

Wij kiezen ook voor de juiste aanpak die u nodig hebt bij de (ver)koop van uw woning. Zo hoeft u enkel te genieten van deze nieuwe stap in uw leven.
 

Onze persoonlijke aanpak en ons sterk netwerk helpen u om uw vastgoed op de meest optimale manier en aan de beste voorwaarden te verkopen. 
Met meer dan 18 kantoren bereiken wij in één keer honderden potentiële kopers. 

Wij hebben tevens alle expertise in huis om uw woning op de meest succesvolle manier te verkopen. 
Zo zorgen we voor de optimale verkoop waar u het meeste rendement uit haalt.

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 20 KANTOREN 

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996 

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE

IMMO POINT

IMMOPOINT.BE

VASTGOED

+32 (0)3 443 21 15
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Antwerpen |  Borgerhout | Brasschaat | Edegem | Heist-op-den-Berg | Kasterlee | Kontich | Lier | Meer | Merksplas | Mortsel | Schelle | Schilde | Schoten | Sint-Niklaas | Sinaai | Westmalle | Wuustwezel | Zandhoven 
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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
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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
ZUIDRAND

03 443 66 50

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
DRIE EIKEN

03 880 50 80

GRATIS SCHATTING

NATIONAAL NETWERK MET 15 KANTOREN

ERVARING & EXPERTISE SINDS 1996

GROOT GEVARIEERD AANBOD

IMMOPOINT.BE�

IMMO POINT
SCHILDE

+32 (0)3 383 50 60

IMMOPOINT.BE

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

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

BRASSCHAAT

IMMO POINT
MORTSEL

03 443 21 15

WILRIJK

TE KOOP HUIS. Tekst

EPC: ??? kWh/m²
???
 03 443 21 15 € 390 000

KONTICH

VILLA VOOR POLYVALENT GEBRUIK. 
Opp 288 m²: inkomhal, praktijkruimte, 
garage, 4 autostaanplaatsen, wachtruimte, 
4 spreekkamers, ontvangstbalie, keuken, 
gastentoilet, tuin met zwembad, zolder.
EPC: 316 kWh/m²
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50                € 695 000

AARTSELAAR

OPEN BEBOUWING MET 4 SLPKS & 
ZWEMBAD. 892 m²: inkomhal, gasten-
toilet, leefruimte, keuken, tuin, 4 slpks, 
1 badkamer + 2 douches, 2 garages, 
zwembad met terras, polyvalente ruimte.
EPC: 236 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 796 000

EDEGEM

INSTAPKLARE WONING MET MOOIE 
TUIN IN CENTRUM EDEGEM. Bew. 
opp 186m²: inkomhal met gastentoilet, 
leefruimte, ruime leefkkn, ingem. kasten, 
3 slpks, ruime bdk, kelder, ruim terras, tuin 
en tuinhuis. 264 m² grondopp.
EPC: 120 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 880 50 80 € 449 500

MORTSEL

RECENT 1-SLAAPKAMERAPPARTE-
MENT MET ZONNIGE TUIN. Bew. Opp. 
67m²: Leefruimte 28m², open kkn, 1 
ruime slpk, badk, berging, kelder, zonnige 
tuin 70m², dubbele garagebox €50.000 
(70m²!).
EPC: 103 kWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg
 03 443 21 15                € 295 000

EKEREN

AANGENAME HOB MET 4 SLPKS. Opp 
283 m²: inkomhal, keuken, leefruimte, 
berging, gastentoilet, vestiaire, badkamer, 
veranda, tuin met terras, 4 slpks, droge 
kelder.
EPC: 432 kWh/m2

Gvg, Gmo, Gvkr, Vv, Wg

 03 443 66 50 € 345 000

HOVE

TO THE POINT VERKOOP: Kijkdagen 
17/06 en 18/06. INTERBELLUM-
WONING IN CENTRUM HOVE. 
Bew. Opp. 142m²: inkomhal, leefruimte, 
keuken, badkamer, veranda, zonnige tuin, 
3 slaapkamers, berging, kelder.
EPC: 391 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
 03 443 21 15 € 350 000

OPBRENGSTEIGENDOM; 2 APPARTE-
MENTEN. Grondopp: 250m², per app: 
leefruimte, 2 slpks, kkn, badk, terras. 
App glvl + 1e; bijkomend garage en tuin.

EPC: 215 kWh/m2

Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 880 50 80                 € 445 000

DEURNE

BERCHEM

LICHT NIEUWBOUWAPPARTEMENT 
MET AUTOSTAANPLAATS. Bew. Opp 
110m²: leefruimte, open kkn, 2 terrassen, 
gastentoilet, 2 ruime slpks, badkamer, 
berging, kelder. Autostaanplaats met 
laadpunt. Beschikbaar 01/07/2022.

 03 443 21 15 € 1 200

KONTICH

CHARMANTE HALFOPEN BEBOUWING 
MET MOOIE TUIN. Opp 742 m²: inkomhal, 
2 aparte wc’s, leefruimte, keuken, tuin met 
terras + overdekt terras, voorraadkamer, 2 
garages, 3 slpks, 1 badkamer, bergzolder.
EPC: 305 kWh/m²
Gvg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg

 03 443 66 50 € 449 500

KEN UW
MEERWAARDE!

www.immopoint.be

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT

VERKOCHTVERKOCHT
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uit de oostelijke regio, op veertig kilometer van de 
grens, moeder was er chirurg, haar vader was er nog 
steeds dokter. Kon een glimlach onbestemder zijn 
…? Alle drie, grootmoeder, moeder en kind straal-
den een mengeling van intelligentie en sereniteit 
uit. Norma draaide om haar as. ‘Tih tih’, ik heb het 
opgezocht: ‘Tintin’, Kuifje in het Oekraïens - Norma 
was Bobby. Het kind huppelde door de wei. Haar 
moeder vertelde dat je in haar land in de parken niet 
op het gras mocht lopen, hier wel, waarna ze stopte, 
en gedempt zei: ‘Here we are safe.’

Vier woorden die alle omgevingsgeluiden in stilte 
dompelden. Het Fort was veilig. De zomerbar was 
veilig. De officiersgebouwen waren dat. De wui-
vende populieren. De helblauwe lucht waarin geen 
vliegtuig te bespeuren viel. Ze wilde heel de buurt 
leren kennen en hulp vinden in dit land, werk ook, 
en toonde zich klaar voor nieuwe dialogen in een 
mengelmoes van Vlaams, Engels en Oekraïens. 
Zijn ze voor altijd aan de oorlog ontsnapt, of komt 
hij hen als een wild beest achterna, ging het door 
me. Norma zocht de blik 
van het meisje. Morgen zou 
een nieuwe dag volgen, 
met Tih Tih. Een nieuw 
ultimatum in Marioepol ver-
streek met de seconde. Ik 
durfde ’s avonds de tv niet 
aan te zetten. Waarom zijn 
niet alle mensen vrienden?

Wat ben je met een glazen 
bol als er geen toekomst 
meer is? Welke plannen 
broeden in de geest van 
potentaten? En toch, wat 
er ook gebeurt: genera-
ties zullen dit overwinnen, 
heropbouwen, het kwaad 
begraven en van zijn wor-
tels ontdoen.

Buur straalde en de lente-
zon juichte hem toe. Er was 
leven in zijn tuin, waar da-
meskleren en kinderjurkjes 
op een rek droogden. Norma duwde haar neusje tot 
tegen de haag. Het kindje stuiterde een blauwe bal 
met figuurtjes tot tegen de struiken, en raapte hem 
lachend op. Een engeltje zonder vleugels met de 
halvemaantjesogen van een harlekijntje, geschenk 

van de genen. Wat wist ze over thuis? Over haar 
andere familieleden? Wat ze wist, is wat ze zag en 
nu is dat, zeker weten, de warmte van deze stad.

‘Ty harna divchyna -je bent een mooi meisje’, wilde 
ik zeggen, hopende dat mijn opzoeking klopte, taal 
leeft en vertaalmachines zijn steriel. We kenden el-
kaars woorden niet, maar we zouden samen kijken, 
wijzen, knikken, meten wat voorheen onpeilbaar 
leek. Ogen kunnen ook spreken – ‘Ty harni ochi – je 
hebt mooie ogen …’

Alleen: plots waren ze weg, echt weg, naar een plek 
waar nu lotgenoten verblijven en ze het samen over 
het thuisland kunnen hebben. Zoals mijn grootmoe-
der in ‘14-‘18, zij vluchtte naar het noordoosten van 
Engeland. Hooguit las ze in een krantje over vaders 
en zonen die thuis vochten tegen de bezetter, hoe 
universeel kunnen gegevens zijn? Het verschil zit 
in de vinger aan de pols, de smartphone die tijd 
inhaalt en nieuws opjaagt, mensen verenigt of ze 
uit elkaar haalt. Mensen zijn Media, media zijn niet 
altijd menselijk.

We hadden het er een 
beetje verweesd over met 
buur, drie weken waren 
een fractie in de eeuwig-
heid, toch lang genoeg om 
een leemte te laten. En nu 
bekijk ik hun foto, een die ik 
nooit had moeten hebben. 
De wereldgeschiedenis 
besliste er anders over.

Hoe kun je wat je denkt 
perfect verwoorden? Hoe 
kun je andermans woorden 
perfect interpreteren? Dit 
stukje is er een voor het 
kindje, in de hoop datze 
later de kracht vindt om de 
wereld lief te hebben en 
dat de wereld haar graag 
zal zien. Heel de wereld. 
Ooit komt dat. Ik wuif 
haar na met woorden, de 

wind neemt ze mee naar daar waar ze nu verblijft:  
“Ty harna divchyna” … en weet: Mortsel heeft je lief.

Roland Bergeys

Norma
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Immo Point kantoren in: Antwerpen | Brasschaat | Edegem | Heist-op-den-Berg | Kasterlee | Kontich | Lier | Meer 
Merksplas | Mol | Mortsel | Schelle | Schilde | Schoten | Sinaai | Sint-Niklaas | Westerlo | Westmalle | Wuustwezel | Zandhoven

Samen verkopen
we uw woning.
in onze 20 kantoren, in provincie 
Antwerpen en Waasland, kan u 
steeds terecht voor een vrijblijvende 
kennismaking. Het Immo Point team helpt 
u graag verder. Zij kunnen een antwoord 
bieden op al uw vragen omtrent de 
aankoop en/of verkoop van een woning, 
appartement, handelszaak of bouwgrond.

www.immopoint.be

DE KRACHT VAN EEN NETWERK

“Jouw fi ets … in goede handen!”

F I E T S E N D E K O PM A N . B E

Sint-Benedictusstraat 15
2640 Mortsel
03 284 53 56 
info@fi etsendekopman.be

di t.e.m. vr van 13u tot 18u
voor de middag op afspraak

zaterdag van 10u tot 17u
zo en ma gesloten
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Registreren in de 
UiT-databank
Registreer je activiteit of evenement in de data-
bank van UiT in Vlaanderen.

Zo bereik je honderden vrijetijdsagenda’s, 
verschijn je op UiT in Vlaanderen én op het onli-
ne-evenementenoverzicht van stad Mortsel.

Uit die databank haalt stad Mortsel ook de eve-
nementen uit Mortsel om ze te publiceren in de 
gedrukte UiT in Mortsel. Belangrijk dus om die 
databank zelf van informatie te voorzien. Opgelet: 
alleen activiteiten die ruim vooraf worden ge-
registreerd, kunnen  opgenomen worden in de 
gedrukte uitgaven.

Kijk op mortsel.be/registreren-in-de-UiT-data-
bank voor meer info.

 Deelfietsen
Deelfietsen zijn publiek toegankelijke fietsen die voor een korte duur en tegen een geringe kost in een 
netwerk worden aangeboden. In Mortsel zijn er momenteel twee deelfietssystemen actief.

Blue-bike
In het station van Mortsel Oude-God worden Blue-bike deelfietsen verhuurd. Zo kunnen treinreizigers 
het laatste stukje van hun traject met de fiets afleggen.

Donkey Republic
Elektrisch fietsen is een slimme zet. Het gaat vlot vooruit, parkeren is geen probleem en je geniet 
van extra beweging. De komst van het elektrische deelfietsnetwerk van Donkey Republic is dus goed 
nieuws voor wie vaker de fiets wil nemen. 

Een Donkey-fiets huren is eenvoudig. Je gaat naar een van de drop-offlocaties, ontgrendelt daar een 
fiets met de Donkey Republic-app en gaat op weg. Na de rit laat je je fiets achter op een van de andere 
drop-offlocaties. In Mortsel verschijnen er e-bikes op 10 verschillende locaties.

Meer informatie over deelfietsen vind je op mortsel.be/deelfietsen.

Gezinszorg

Ondervind je moeilijkheden bij het onderhoud van 
je woning door je leeftijd, je gezondheid of een 
handicap?

Een verzorgende ondersteunt je bij huishoudelijke 
taken, hygiëne en verzorging. Je kan op haar of 
hem rekenen voor sociale en morele steun. De 
verzorgenden van lokaal bestuur Mortsel maken 
deel uit van een professioneel team. Er wordt 
opleiding en bijscholing georganiseerd om in 
te spelen op actuele hulpvragen en specifieke 
situaties.

Een aanvraag doe je bij de zorgintake (themaloket 
welzijn & zorg).

Zorgintake
Meerminne 6 - 2640 Mortsel
03 444 17 17 - zorgintake@mortsel.be

weetjes & tips
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buitenschoolse
kinderopvang

RECYCLAGEPARK

Je kan je schoolgaande kinderen laten op-
vangen in de buitenschoolse kinderopvang 
De Rode Kubus.

Voor wie?
Kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar

Wanneer? 
Naschoolse opvang, schoolvrije dagen, 
woensdagnamiddag en tijdens school- 
vakanties

Waar?
De Rode Kubus: Parkgebied Oude-God 
Edegemsestraat 115-1 (120 plaatsen)
0498 88 57 19 (alleen tijdens openingsuren)
bko@mortsel.be

Openingsuren?
naschools: 
16.30 tot 18.30 uur
schoolvrije dagen en schoolvakanties: 
07.30 tot 18.30 uur
woensdag: 
12.00 tot 18.30 uur

Inschrijven?
Formulieren via mortsel.be - reserveren na 
aanmaak dossier via i-school.be of telefonisch

maandag
dinsdag

woensdag
donderdag

vrijdag
zaterdag

GESLOTEN OP: zon- en feestdagen
www.igean.be

gesloten
09.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 19.00 uur
09.00 tot 12.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
13.00 tot 17.00 uur
09.00 tot 16.00 uur

 

Tijdens je slaap herstelt je lichaam van je 
dagelijkse activiteiten. Je spieren ontspannen 
en je produceert nieuwe afweerstoffen. Verder 
is slaap ook belangrijk voor de ontwikkeling 
van je brein en geheugen, zelfs als je volwas-
sen bent. Slapen is daarom net zo belangrijk als 
voeding en beweging om gezond te blijven. Er 
is ook een wisselwerking tussen slaap en ander 
gedrag dat invloed heeft op je gezondheid zoals 
voeding, beweging en mentaal welbevinden.

Wist je dat gezonde slaap een positieve 
invloed heeft op … 

• hoe gezond je lichaam is? Je hebt meer 
energie en je loopt minder risico op aandoe-
ningen, zoals een hoge bloeddruk.

• hoe goed je kan nadenken? Je denkt vlot-
ter en je kan meer verwerken dan wanneer 
je slaap tekortkomt. Je probleemoplossende 
vermogen is beter wanneer je uitgeslapen 
bent, waardoor je dus ook op een andere 
manier beslissingen neemt. Je hebt ook meer 
aandacht, motivatie en concentratie waardoor 
je minder kans hebt op ongevallen tijdens het 
werk en autorijden.

• hoe gezond je geest is? Je hebt een beter 
humeur, je bent minder prikkelbaar en je hebt 
je emoties beter in de hand. Onvoldoende 
slaap zorgt ervoor dat je sneller in een ‘repe-
titief negatief denkpatroon’ belandt: je bent 
meer gefocust op negatieve zaken en maakt 
je meer zorgen. Wanneer je voldoende slaapt, 
voel je je minder snel angstig of verdrietig.

Wil je weten welke factoren invloed hebben op 
je slaap en wil je tips over het verbeteren van je 
slaap? Kijk dan op gezondleven.be bij thema’s 
slaap-en-gezondheid.

Bron: https://www.gezondleven.be/themas/
slaap/slaap-en-gezondheid/wat-doet-slaap-
voor-je-gezondheid

WAT DOET SLAAP VOOR JE 
GEZONDHEID?

11
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Eind van de negentiende eeuw was Londen de 
ondergang nabij. In het straatbeeld doken meer 
en meer paardenkoetsen op. De straten zaten 
onder de paardenpoep en boden een armzalige 
aanblik, de rijke hoofdstad van The British Empire 
onwaardig. De paardenpoep ondermijnde niet 
alleen de grandeur van Londen, maar ook de 
gezondheid van de bewoners van de metropool. 
De mayor bestelde de ene studie na de andere, 
maar geen enkele slaagde erin de oorzaak van het 
kwaad op te lossen. Die kwam er in 1886 uit een 
totaal onverwachte hoek en droeg de signatuur 
van Carl Benz. De Duitse techneut stelde dat jaar 
zijn zogenaamde Patent-Motorwagen voor, een 
koets op drie grote wielen die werd aangedreven 
door een motor onder het zitgedeelte, ter vervan-
ging van de traditionele trekpaarden.

Het duurde nog enkele decennia voor de paar-
denkoetsen uit het Londense straatbeeld waren 
verdwenen en vervangen door gemotoriseerde 
voertuigen, maar er was tenminste hoop op 
beterschap. Alhoewel. Naarmate er meer en 
meer gemotoriseerde wagens in het straatbeeld 
verschenen, verslechterde de luchtkwaliteit expo-
nentieel. Nu waren de schadelijke uitlaatgassen 
de boosdoener. Opnieuw werd gezocht naar 
een oplossing voor de gevolgen en niet voor de 
oorzaak van het probleem. Automobilisten die het 
centrum van de stad in wilden, moesten hoge 
tolgelden betalen. Goed bedoeld, maar ook niet 
meer dan dat. De geschiedenis herhaalde zich.

Dé uitvinder van de ‘automobile’ was echter de 
Zwitser Nicolas Cugnot. Hij ontwierp in 1763 als 
eerste een driewielig stoomwagentje. Het werd 
gebruikt om kanonnen te verplaatsen. Na deze 
uitvinding volgden er een serie andere ontwerpen, 
zoals het stoomwagentje van de Brit Gurney, de 
eerste die in 1832 tussen twee steden heen en 
weer reed. Het haalde nauwelijks 25 km per uur.

De auto zoals we hem nu kennen, ontstond pas 
toen de benzinemotor was uitgevonden. De auto 
van Karl Benz was eigenlijk een kar zonder paard, 

maar met een verbrandingsmotor als krachtbron. 
Bij het begin van de 20ste eeuw ontwikkelde 
zich een echte auto-industrie, die steeds betere 
wagens bouwde die stilaan de straten onveilig 
maakten. Meer auto’s op de markt en dus ook op 
de weg. Ze waren aanvankelijk door een modaal 
gezin niet te betalen. Alleen de rijken konden met 
auto’s uitpakken.

De geschiedenis herhaalt zich. Een elektrische 
auto (EV voor ‘Electric Vehicle’) kost algauw 
20.000 euro meer dan een wagen die rijdt op 
fossiele brandstof en is dus niet voor iedereen 
weggelegd. Verstikte Londen ooit in de paar-
denmest, dan worden onze steden nu overbelast 
en zelfs onleefbaar door de CO2-uitstoot van 
verbrandingsmotoren op benzine of diesel. Het 

was dus wachten op een signaal 
van de politiek. Het Europees 
Parlement besliste dat er vanaf  
1 januari 2035 alleen nog emis-
sievrije personen- en lichte 
bestelwagens mogen worden ver-

kocht. Slechts zeer exclusieve sportwagens met 
een beperkte oplage van minder dan 1000 exem-
plaren blijven buiten schot, op vraag van enkele 
invloedrijke Franse en Italiaanse parlementsleden. 
De politiek creëert hier een ontsnappingsroute 
voor de superrijken die een supersportwagen 
betalen, terwijl zij zich probleemloos een milieu-
vriendelijke auto kunnen aanschaffen.

Vraagtekens ook bij het wellicht krimpende land-
schap van benzinestations dat moet vervangen 
worden door een woud van laadpalen. De elek-
triciteit die ze leveren, wordt geproduceerd door 
energiecentrales. Zijn die ecologisch verantwoord? 
Toch maar kernenergie? De windmolens en zon-
nepanelen zullen in elk geval niet het integrale 
elektrische wagenpark rijdende kunnen houden.

Stapt u weldra in uw nieuwe EV, of kiest u voor 
de paardenkoets?

marc van riel 

Automobiel

“Eindelijk vrij. Zonder auto.” (Anoniem)



13

vervabikes.be

Tevredenheidsscore: 4,9

De fietsenwinkel
van Mortsel

Openingsuren:
Dinsdag tot vrijdag 9u30 - 18u
Zaterdag: 10u - 17 u

Adres:
Edegemsestraat 109
2640 Mortsel

Heirbaan 47a  I  2640 Mortsel  I  T 03 449 70 20
info@adriaensens.be  I  www.adriaensens.be

advertentie_120x75mm.indd   1 16/01/15   10:04
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Extra weerstand

WACHTDIENSTEN EN 
NOODNUMMERS

+ Gezonde voeding zoals groenten, fruit, no-
ten en ook kruiden leveren antioxidanten die 
schadelijke stoffen in je lichaam kunnen neu-
traliseren.

+ Pas op voor alcohol, suikers, conserve-
ringsmiddelen en additieven. Ze verzwak-
ken ons immuunsysteem.

+ Door naar buiten te gaan, sla je een paar 
vliegen in één klap. Je komt in beweging, als 
de zon schijnt, maak je wat vitamine D aan en 
je haalt een frisse neus.

+ Vitamine D draagt bij aan het verhogen van 
je weerstand. Vitamine D maakt ons lichaam 
aan als er zon op onze huid schijnt. Dat ge-
beurt in de winter helaas te weinig. Suppletie 
(aanvulling) is dan aan te raden.

+ Regelmatige beweging zorgt ervoor dat di-
verse lichaamsfuncties verbeteren waardoor 
je weerstand automatisch toeneemt.

+ Drink voldoende water. Maak er een ge-
woonte van om altijd een flesje water bij de 
hand te hebben en vul aan met warme krui-
denthee.

+ Zorg ervoor dat je steeds voldoende rust 
neemt. Vermijd smartphonegebruik, cafeïne 
en alcohol voor het slapengaan en hou vast 
aan een regelmatig slaappatroon.

Ambulance & brandweer
Politie
Kinder- en jongerentelefoon
Rode Kruis
Tele-onthaal
Europees noodnummer
Zelfmoordpreventie
Child Focus
Antigifcentrum
Card stop
Lokale politie
Stadsonthaal
OCMW
Sociale dienst OCMW
Parkeerwinkel
Kankerfoon
Veilig vrijenlijn
De Druglijn

Apothekers
Wachtdienst 
www.apotheek.be
Na 22 uur alleen 
via callcenter
Dokters
Tandartsen
Wachtdienst tijdens weekend en 
feestdagen (9 -18 uur)

100
101
102
105
106
112

1813
116000

070 245 245
070 344 344

03 451 98 98
03 444 17 17
03 443 94 00
03 443 06 80
03 235 54 55
0800 15 802

078 15 15 15
078 15 10 20

0903 99 000
0900 10 512
0903 39 969

wel-
zijn

+ Eet dagelijks fruit, want winters fruit zoals pe-
ren, sinaasappels en mandarijnen zitten vol 
vitamine C en dragen bij tot een verhoogde 
weerstand.

+ Het is in de winterperiode extra belangrijk om 
veel goede vetten binnen te krijgen. Je vindt 
ze bijvoorbeeld in olijfolie en vette vis, zoals 
zalm.

+ Reduceer stress, makkelijker gezegd dan 
gedaan. Lees het blokje hiernaast voor tips 
om dit te realiseren.
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Op geopolitieke factoren heb je zelf niet direct invloed, 
maar door kleine aanpassingen kan je zelf toch op 
energie besparen. We geven je graag een aantal tips.  

+ Draai de radiatoren in de ruimte waar de thermo-
staat zit nooit dicht. Als de temperatuur gemeten 
door de thermostaat te laag is, zal de verwar-
mingsketel aanslaan.

+ Hoor je een tikkend/druppend geluid in je radi-
atoren? Dan zit er lucht in en verwarmen ze niet 
optimaal. Ontlucht de radiatoren en vul ze bij.

+ Door je verwarming één graadje lager te zetten, 
bespaar je al 7% energie. Door bijvoorbeeld de 
temperatuur te verlagen van 22 °C naar 21 °C 
bespaar je zomaar 7% op je verbruik en dus ook 
op je energierekening. Stook je woning dus niet 
warmer dan nodig. Het volgende punt zal daarbij 
helpen.

+ Draag binnenshuis warme kledij en comfortabele 
pantoffels of kruip onder een warm deken.

+ Verlucht je woning ’s ochtends en ’s avonds kort, 
maar krachtig (10-15  minuten) door bv. voor- en 
achteraan een venster volledig open te zetten. Op 
deze manier verlies je minder energie dan de hele 
dag een venster op kiepstand te laten staan en 
krijg je een verse lading frisse lucht in huis.

+ Doe de was op een zo laag mogelijke tempe-
ratuur. 30 °C is meestal voldoende, soms kan 
het zelfs op 20 °C, bv. bij een opfrisbeurt. Veel 
wasmiddelen zijn tegenwoordig geschikt voor 
wassen op lagere temperatuur. Vul de wasma-
chine volledig en centrifugeer goed. Zo kan je 
de was gewoon ophangen om te drogen en als 
je een droger gebruikt, kan je de tijd verkorten. 
Een droger is namelijk een echte energievreter, 
dus probeer het gebruik hiervan te beperken.

+ Gebruik bij het koken altijd een deksel. De meeste 
warmte ontsnapt bovenaan uit de pot, dus door 
die af te sluiten kook je veel efficiënter.

+ Staat er een ijslaag in je diepvriezer? Ontdooi die 
dan, want een ijslaag van 2  mm zal het verbruik 
van de diepvriezer al met 10% doen stijgen!

+ Laat verlichting niet onnodig branden en probeer 
lampen zo te plaatsen dat je het aantal kan be-
perken. Natuurlijk licht is gratis, dus probeer dit 
optimaal te benutten.

+ Laat opladers niet in het stopcontact zitten. Zelfs 
wanneer je apparaat er niet meer aanhangt, 
blijven ze nog verbruiken. Trek ook je digibox, 
televisie of andere sluipverbruikers uit wanneer 
je ze niet gebruik, bv. ’s nachts of als je naar je 
werk bent.

 

+ Zorg voor je lichaam (zie ‘Extra weerstand’): ‘een gezonde geest in een gezond lichaam’.
+ Minder zonuren in de winter heeft invloed op onze gemoedstoestand. Zonlicht zorgt er o.a. voor 

dat ons lichaam serotonine aanmaakt. Serotonine wordt ook wel het ‘gelukshormoon’ genoemd. 
Tussen 11.00 en 15.00 uur heeft de zon de meeste kracht en een kwartiertje per dag is al 
genoeg!

+ Doe een ontspanningsactiviteit, denk bv. aan yoga, tai chi, mindfulness, meditatie, (zelf)
massage, ...

+ Houd een dagelijkse ‘ademsessie’. Adem langzaam diep in door de neus en uit door de mond. 
Dit kan je ook altijd even doen als je voelt dat spanningen en stress de overhand nemen. Laat 
je gerust gaan: kreun, jammer en roep. Het helpt om de spanningen los te laten en rust in je 
hoofd en lichaam te krijgen. 

+ Vermijd ‘s avonds het blauwe licht van kunstlicht en beeldschermen.
+ Doe kleine dingen waarvan je blij wordt; knuffel je naasten, eet je lievelingseten, trek je favoriete 

kledij aan, steek kaarsjes aan, ...

Stress verminderen

Hoe kan je zelf besparen op energie?
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UIT
SYM
PAT
HIE Jan Verhelst

Accountant

Hovestraat 61 - 2650 Edegem - jan@taxcalcul.be 
tel. 03 344 99 50 - gsm 0475 45 25 90

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

GARAGE HOUTMAN NV
Hendrik Kuypersstraat 7-9-11 2640 

Mortsel • 03/449.66.68 
info@garage-houtman.be 
www.garage-houtman.be 

open: ma-vr 8u-18.30u & za 9u-13u

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

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



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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In 1955 bracht de uitgeverij Van Goethem de offici-
ele gids voor Mortsel uit. De Lieven Gevaertschool 
stelde het drukwerk samen. Internet bestond niet. 
De gids bleef een handig naslagwerk voor elke 
inwoner. Mortsel was 779 ha 34 a en 94 ca groot 
en maakte deel uit van het kieskanton Berchem. 
Het was een ‘plezante’ gemeente met 10 officiële 
kermissen, een jaarmarkt en elke week een markt-
dag. Burgemeester Arthur Lamens woonde aan 
de Nieuwelei. Gedurende twaalf jaar behartigde 
hij de belangen van de gemeente. In 1954 telde 
de gemeente 20418 inwoners en 4606 wonin-
gen. Mortsel had 10 (feest)zalen en 7 pleinen. 
Je ging naar de film in Cinema Allsopp’s, zaal H. 
Familia of Cinema Star. Twintig kunstenaars leef-
den in Mortsel, waaronder tekenaars, schilders, 
letterkundigen, toondichters, beeldhouwers en 
illustrators. Toen al was het een gemeente met 
een bijzonder sterk verenigingsleven. Je kon er 

in groepsverband biljarten, voetballen, tennissen, 
turnen, schaken, zingen, films of foto’s maken. 
54 ondernemingen zorgden voor de economische 
bloei. Je vond er metaalbouw, ijzer- en staal-
verwerking, aluminiumgieterijen, houthandels, 
pantoffel- en speelgoedfabriekjes, brouwerijen, 
diamantslijperijen, vleeswaren- en conservenfa-
brieken, mouterijen, maalderijen, kaas-, ketel- en 
radiatorfabrikanten, bouwers van bakkerijovens. 
De slager had in Mortsel zijn darmen- of vellenfa-
briek. Kasten in metaal werden gemaakt. Er werd 
gepolierd, vernikkeld, gechromeerd, gebronzeerd. 
Auto’s van wereldklasse kregen hun koetswerk in 
onze gemeente. Terreinwagens werden gebouwd. 
Luchterfabrikanten veroverden de wereld. Wie 
Mortsel zegt, denkt niet alleen aan ‘de-stad-in-
de-stad’ met ‘Gevaert Photo-Producten’, maar 
ook aan eenvoudige ondernemers, die mee aan 
de basis liggen van een rijk industrieel verleden.

Tipsy-route

Op zoek naar ons industriële verleden

sneukel
jij mee door
mortsel?
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Brouwer-duivenmelker-burgemeester Jos Hermans

“Bij de benadering van het industriële erfgoed 
vertellen we te weinig het verhaal van de kleine 
bedrijven, hun creativiteit en de innoverende pro-
ducten die ze maakten. Daarmee gaan we voorbij 
aan wat een typisch verschijnsel in Vlaanderen 
was en een groot deel van onze industriële en 
technische geschiedenis. Het is belangrijk dat 
verhalen als dat van de speelgoedfabriek in Mort-
sel verteld worden” (Adriaan Linters, voorzitter 
Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie 
vzw Vlaanderen – Brussel).

Met deze nieuwe sneukelroute gaan we op zoek 
naar die verdwenen producent van bakkerij-ovens, 
dat kaasfabriekje in Mortsel-dorp, het ‘Vellenkot’ 
van H. Geyskens aan de Van Dyckstraat. Met 
Ivo Michiels bezoeken we Gevaert, de stad in de 
stad. Industriële gebouwen werden kunstencentra, 
brouwerijen werden omgebouwd tot prestigieu-
ze lofts met respect voor ons verleden. Op het 
einde van de tocht krijgt de lezer 
opnieuw een fotopuzzel met dertien 
foto’s in een dozijn. Er zit dus weer 
een vreemde eend in de bijt. Aan 
de lezer om die foto aan te duiden 
die niet in onze stad werd genomen 
en het antwoord door te sturen naar  
dirk.brentjens@telenet.be.
Misschien win je wel een Tipsy-biertje.  
Je wordt persoonlijk verwittigd als je 
bij de gelukkigen bent.
We kruipen op het duivenhok van 
burgemeester-brouwer-duivenmel-
ker Jos Hermans en overschouwen 
de stad. In 1955 had Mortsel nog 
een mouterij-maalderij en drie 
brouwerijen: De Populieren en 
de brouwerij van de Gebroeders 

Hermans aan de Antwerpsestraat, de brouwerij 
Schelkens aan de Sint-Benedictusstraat. Wie naar 
de Floris de Cuijperstraat wandelt, ontdekt nog de 
mooi gerestaureerde woning van de meester-brou-
wer. Het binnenplein van de brouwerij herinnert 
nog aan de brouwerijen die hier vroeger geves-
tigd waren. Onder hetzelfde dak vond je immers 
meerdere ondernemers die zich bezighielden met 
brouwen en verdelen van bier. De Populieren was 
het bruggenhoofd van de brouwerij ‘Chasse-Ro-
yale’ in Oudergem. In Mortsel werd bier van hoge 
gisting gebrouwen, de zgn. ‘spécials’. Dankzij 
de ondernemingszin van de familie Verbruggen 
groeide De Populieren uit tot één van de meest 
toonaangevende brouwerijen uit de streek. 80 
mensen werkten er. In haar stallen stonden 35 
prachtige paarden.

Het Deurneleitje is vlakbij. De schoorsteen van 
Gevaert speelt verstoppertje achter nieuwe 
muurschilderingen in onze stad. Wie kent nog 
de gebouwen van de eerste technische school 
in Mortsel? Young’s is een professionele keu-
kenbouwer. Wie door dit leitje kuiert, ontdekt de 
historische gelaagdheid van de stad.

Het gedeelte van de Deurnestraat tussen de Ant-
werpsestraat en de Ter Varentstraat werd pas in 
1888 aangelegd met een breedte van 3,5 meter. 
Toen Andreas Provo, de Mortselse stamvader 
van de familie, zich hier kwam vestigen, was 
er nog niet veel gebouwd in de straat. Andreas 
was smid aan de Antwerpse dokken, maar zag 

De Populieren: het bruggenhoofd van de brouwerij ‘Chasse-Royale’ 
in Oudergem
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meer toekomst in de diamantsector. De man kon 
amper lezen of schrijven, maar werd een van de 
eerste leden van de diamantclub van Antwerpen. 
Zijn eerste werkhuis werd aan de Deurnestraat 
geopend. Tegenover de diamantslijperij lag er 
een groot stuk braakliggend terrein, waar de vier 
zonen samen met de werklui konden voetballen. 
De slijperij floreerde: er werkten 20 mannen en 
vrouwen beneden in het werkhuis en op zolder, 
die als tweede werkruimte werd ingericht. Slijpers, 
snijdsters en verstellers maakten er rozen, schil-
den: allemaal steentjes met een vlakke achterkant. 
Een versteller is een diamantbewerker die de taak 
heeft de diamant, die geslepen wordt, in een tang 
zó vast te zetten dat de slijper het nieuwe facet van 
de diamant op de juiste plaats kan slijpen. Na 1920 
door de opkomst van de briljant, kon het bedrijf de 
concurrentie niet meer aan.

Het Deurneleitje, een ontdekking

De kleinzoon van Andreas Provo, kleine André 
genoemd, had een technische knobbel. Hij stak 
radio’s in elkaar, was een goed amateurfotograaf 
en hield van verre fietstochten. Ooit fietste hij 
moederziel alleen van Marseille naar Antwerpen. 
Geen wonder dat hij lid was van de Touring Club. 
Daar ontmoette hij Lea Eggermont. Zij huwden in 

1942 in volle oorlogstijd en op 25 oktober werd 
zoon Paul geboren.

De oorlog bleef duren. Geld raakte op. André en 
Lea zochten naar middelen om iets bij te verdienen. 
Op een avond eind 1943 trok het jonge gezin naar 
de Grand Bazar in Antwerpen. André en Lea wilden 
er ideeën opdoen om speelgoed voor hun zoontje 
te maken. Speelgoed was erg duur. Dus wilden 
ze het zelf maken: een bobby op wieltjes (red. 
een speelgoedwagentje op wieltjes). Ze hadden 
er een hele week aan gewerkt. Handige André 
gebruikte een oude motor uit de diamantslijperij, 
koppelde die aan een oude slijpsteen, voorzag 
deze van ‘pinnen’ en stak zijn eerste draaibank 
in elkaar. De bobby werd gevuld met diertjes, die 
André voor zijn zoon had gemaakt. Lea trok ermee 
naar de Brederodestraat in Antwerpen. Zij zette 
de beestjes op de toonbank en kreeg onmiddellijk 
een proefbestelling. Ze vroeg twintig frank voor de 
bobby, maar de winkelier verkocht hem voor zestig 
frank! Zo begon in Mortsel het speelgoedverhaal!

Gevaert, een stad in een stad

De geschiedenis van een onderneming wordt niet 
alleen geschreven in jaarverslagen en archiefstuk-
ken, maar ook in haar architectuur. Werkhuizen, 
straten en bureauwoningen vormen een historische 
bron. Een fabriek is als een document, geprojec-
teerd tegen een tijdsdecor. Het gebouw vertelt ons 
iets over de cultuur van het bedrijf. Wie langs de 
gebouwen van Gevaert wandelt, ontdekt al vlug 
een boeiend panorama met een architecturale 
stijlevolutie.

Dat Lieven Gevaert in 1897 zijn bedrijf wilde 
uitbreiden in de periferie van Antwerpen lag voor 
de hand. Daar vond de jonge industrieel immers 
zuivere lucht, zuiver water en mankracht. Voor 
Lieven Gevaert waren de eerste terreinen aan de 
‘Kerkstraat’ (nu Heilig Kruisstraat) voortreffelijk 

Het Deurneleitje, een ontdekking Gevaert, een stad in een stad
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gelegen in het centrum van de gemeente. In de 
jaren 1897-1904 verschoof het centrum van de 
oude dorpskom (Mortsel-dorp) naar Oude-God 
vlak bij de grote verkeersaders naar Antwerpen, 
Mechelen, Brussel en Lier en in de buurt van het 
spoorwegstation Oude-God.

De fabriek mocht dan oorspronkelijk een primitieve 
kern hebben, de constructie van een doelmatig 
en representatief kantoorgebouw drong zich op. 
De hal van het hoofdkantoorgebouw werd in 
art-decostijl opgetrokken met glas-in-loodramen. 
De arduinen onderbouw valt op, samen met de 
muurvlakken in natuursteen en de middenpartij 
van vijf traveeën met gebroken kroonlijst en het 
opschrift Gevaert. De gevel en voornamelijk de 
ingang werden versierd met art-deco-ornamenten.

De rijtuigmakerij in de bossen van 
Luithagen

Minerva is een begrip in de autowereld. In het begin 
van de 20ste eeuw was het een Belgisch motor-, 
fiets- en automerk. De merknaam Minerva verwijst 
naar de Romeinse godin van de wijsheid en de 
kunsten. Het bedrijf was gevestigd aan de Karel 
Oomsstraat in Antwerpen en in 1897 produceerde 
het al snel 200 fietsen per week.

Op 26 augustus 1921 kreeg de naamloze ven-
nootschap Minerva Motors de toestemming van 
het College van Burgemeester en Schepenen 
van Mortsel om in de bossen van Luithagen een 
rijtuigmakerij met elektrische motoren, een hout-

zagerij, een houtdrogerij en twee stoomketels te 
bouwen. In 1922 kregen de auto’s voor het eerst 
het iconische radiatorornament met het hoofd 
van de Romeinse godin Minerva, ontworpen door 
Pierre de Soete.

De mooie MINERVA-toegangspoort wordt geflan-
keerd door twee wachthuisjes. Achter de poort 
zien we uiterst links de elektriciteitscabine, met 
ernaast de productiehallen met hun opvallende 
zaagtanddaken, typisch voor industriële gebouwen 
uit die periode. Merk op dat het, bijna verticale dak-
gedeelte zo goed als volledig uit grote glaspanelen 
bestaat, methode waarmee men een maximum 
aan natuurlijk licht in de ateliers kreeg. De open 
loods rechts naast de ateliers is de droogeenheid 
waar de voorraad houten balken ligt opgestapeld. 
Achter de loods zien we het dak en de schoorsteen 
van de droogoven. Het was inderdaad nog de pe-
riode waarin koetswerken werden opgebouwd uit 
een houten geraamte waarop dan metalen panelen 
werden bevestigd. Het gebouw uiterst rechts is 
waarschijnlijk de gieterij-smederij waar beslag zoals 
deurklinken, deurscharnieren e. d. werd gemaakt.

Ovens voor onze koekjesbakkers

Biscuiterie Jespers lag erg strategisch op een 
knooppunt van belangrijke invalswegen vlak bij 
de Antwerpsestraat en de Vredebaan. Dat was 
belangrijk voor het transport van grondstoffen, af-
gewerkte producten en de levering van industriële 
snij-, kneed- en spuitmachines, verpakkingstoe-
stellen en ovens. Machines kwamen uit Oostenrijk, 
maar ook uit Mortsel. De firma Ooms uit Mortsel 
bouwde verschillende machines voor de koekjes-
fabriek. Het bedrijf Verbert verzorgde het transport.

Charles Peeters was de proefbakker in de fabriek 
Jespers. Hij creëerde vaste en malse deeg, wa-
feldeeg en korstdeeg, vloeibare deeg en eierdeeg. 
Met het vaste deeg maakte hij droge biscuits, zoals 
petit beurre, de soldatenkoek en het kinderkoekje. 
De zandkoekjes werden gemaakt met het malse 
deeg. Je mengde dan gelijke hoeveelheden bloem, 
suiker en vetstoffen. Verving je de witte suiker 
door bruine en voegde je een snuifje kaneel toe, 
dan had je lekkere speculaas. Voegde je bij het 
malse deeg eieren, dan kreeg je een beslag voor 
wafels. Korstdeeg is arm aan bloem en rijk aan 
suiker en vetstoffen. Zo maakte je dan weer je De rijtuigmakerij in de bossen van Luithagen
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amandelkoekjes en kleine taartjes. Vloeibaar deeg 
bevat veel water en bloem en weinig of geen sui-
ker of vet. Met vloeibaar deeg maakte je gevulde 
wafeltjes. Gebruikte je veel eieren en weinig en 
soms geen bloem, dan had je eierdeeg, goed voor 
boudoirs, lepelbiscuits en allerlei soorten biscuits.

Het mosterdfabriekje van Mortsel trok 
naar Ronse

In 1905 was Frans Louis Van Camp postmeester 
in Mortsel. Als bijverdienste begint hij met het 
pekelen van groenten: bloemkool, augurken, 
zilveruitjes, … Hij legt ze nadien in in een ‘In-
dische kerriemosterdsaus’ die hij importeert uit 
Engeland. Het bereiden van pickles wordt al vlug 
zijn hoofdberoep.

Het bedrijf ‘Van Camp’ krijgt een Engels-klinkende 
naam en wordt Camp’s, een begrip in de regio, 
gevestigd aan de Van Peborghlei 42. Iedereen uit 
het gezin wordt ingezet. Vooral tijdens het seizoen 
wanneer massa’s groenten worden aangevoerd en 
verwerkt. Het pekelen en inleggen van groenten is 
duidelijk een arbeidsintensieve bezigheid. Er komt 
dus extra werkvolk.

In april 1943 wordt ‘de mosterdfabriek’ vernietigd 
door het bombardement op ‘de Erla’. Er valt één 
dode te betreuren bij het personeel: juffrouw J. 
Torfs (1927-1943). Ze heeft zich niet tijdig in de 
schuilkelders kunnen verbergen. Frans Van Camp 
meldt dit in een brief aan het toenmalige gemeen-
tebestuur. Na de oorlog wordt het bedrijf opnieuw 
opgebouwd en opgestart. De zonen van Frans, 
Albert en Robert Van Camp, beheren de zaak nog 
tot 1972 om dan te verhuizen naar Ronse. Daar zit 
het bedrijf dichter bij de grondstoffen en de vele 

klanten uit het zuidoosten van West-Vlaanderen. 
Het gebouw in Mortsel werd te klein.

Bij Darmico, Geyskens en Reco kocht je 
darmen

Vellenfabriekjes vond je overal in de nabijheid 
van slachtplekken, slagers en huisslacht. Omdat 
kunstdarm nog niet bestond, moest voor de wor-
stenproductie veel darm worden behandeld voor 
de lokale afzet, een soort circulaire economie 
zeg maar. Er waren vooral darmen van varkens, 
geiten en schapen beschikbaar. Veel spoelen en 
opleggen in zout, geen hogere wiskunde … Be-
langrijk is dat de darm op de juiste manier werd 
gevouwen. De lengte werd verhandeld in ‘hanks’ 
van ca. 90 meter. Mortsel kende drie darmenfa-
briekjes. In het witte huis aan de Van Dijckstraat 
had je ooit het vellenkot. Lang voor de tijd dat de 
kunstdarmen werden uitgevonden, kwamen de 
slagers er darmen halen.

Worsten werden in drie soorten darm gemaakt. 
De traditioneelste manier was in een echte darm, 
meestal van varken, lam of rund en die zijn alle-
maal eetbaar. De darmen zijn nooit perfect recht. 
Vandaag worden darmen industrieel gemaakt van 
dierlijk eiwit, de onderhuid van een rund bijvoor-
beeld. Ook die kan je eten. Hoe je het verschil ziet 
tussen een natuurdarm en een collageendarm? 
Worsten in natuurdarm zijn niet perfect recht en 
al helemaal niet identiek aan elkaar.

G. Quoidbach, het huis met de garages 
achterin

Petrus Frans Schoesetters was schepen en 
waarnemend burgemeester van 1900 tot 1903 

Bandoven Ooms uit de Heirbaan De mosterdpot van L. Van Camp
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en van 1916 tot 1921. De eerste keer verving hij 
Eduard Arsen, die plots op 3 maart 1900 overleed 
en die zelf nog maar een paar maanden daarvoor 
burgemeester Pieter Reypens was opgevolgd. 
Petrus was geboren Mortselaar (21 april 1864) 
en overleed in Mortsel op 10 juli 1939. Zijn nichtje 
Julia van den Bos woonde bij hem in en trouwde 
met Gerard Quoidbach die bij haar in 1920 introk. 
Ze vertrokken later naar de Kerkstraat 33, het 
huis met de garages achterin. Hij was kaashande-
laar-kaasmaker en kwam uit Teuven (Voerstreek). 
Uit het land van Herve werd de lekkere streekkaas 
ingevoerd.

Hervekaas of Herfse kaas (Frans: Fromage de 
Herve) is een oorspronkelijk Limburgse oude kaas 
die sinds de 15de eeuw wordt gemaakt in het 
Land van Herve. Het vierkante kaasje heeft een 
indringende geur en wordt daarom Herfse of Lim-
burgse stinkkaas genoemd. Dezelfde kaas werd 
vroeger ook in Maastricht en omgeving gemaakt. 
Hier werd en wordt meestal de naam Rommedoe 
(naar Remoudou) gebruikt.

De kaas heeft een vetpercentage tussen de 35 
en 45%. Hij heeft een scherpe en sterke smaak, 
volgens traditie wordt de kaas met roggebrood, 
Luikse stroop en een kopje koffie gegeten. 
Herve is de aangewezen kaas om de maaltijd af 
te ronden, samen met een glas wijn, een oude 
portwijn of bruin abdijbier. Sommige koks serve-
ren de Hervekaas niet alleen op een kaasschotel 
(bijvoorbeeld Tartiflette met Hervekaas), maar 
gebruiken hem ook in de bereiding van salades, 
sauzen, crèmes brûlées.

Et. Th. Kluft, slijpstenen en zaagschijven

In nummers 100-102 aan de Kerkstraat was 
tot in de jaren 1980 de ‘Usine Kluft’ gevestigd. 
Het was een werkplaats waar men slijpstenen en 
slijpschijven fabriceerde. De firma werd in 1926 
in Wallonië opgericht en in 1930 naar Antwerpen 
overgebracht. Om de voortdurende uitbreiding 
werd in 1942 een nieuw gebouw gezocht en 
gevonden in Mortsel. In de Belgische slijp- 
steenindustrie scoorde de firma Kluft hoog. Er 
werd geëxporteerd naar Nederland, Israël, Por-
tugal, Noord-Afrika en Zaïre.

Pieter Jozef De Jaeck - na Lieven Gevaert 
de grootste industrieel van Mortsel

Massive is in Mortsel en ook ver daarbuiten een 
bekende naam in de verlichtingssector. De stichter 
van Massive, Pieter Jozef De Jaeck, is behalve 
in de parochie Sint-Lodewijk een onbekende. 
Nochtans is hij de stichter van een bedrijf dat, op 
het ogenblik dat het door de familie aan Philips 
werd verkocht, wereldwijd meer dan 4700 mensen 
tewerkstelde en zonder de gebouwen goed was 
voor 590 miljoen euro (De Tijd, maart 2008).

Pieter Jozef was een autodidact, erg leergierig en 
als kind gebruikte hij zijn vrije tijd om technische 
werken te lezen. Dat was niet naar de zin van 
vader. Lezen bracht immers geen geld in het laatje. 
Op een dag was de maat vol: vader stuurde de 
nodige verwijten naar zijn zoon. In plaats van ’s 
anderendaags naar school te gaan, ging Pieter 
naar Hoboken op zoek naar werk. Hij vond werk 

Het huis met de garages achterin De stichter van Massive, Pieter Jozef De Jaeck, is 
behalve in de parochie Sint-Lodewijk een onbekende. 



Tekst: Dirk Brentjens 
Foto’s: © MHK, © M. Blom-Blokken, © Frank Jes-
pers, © Albert Van Wassenhove, © R. Mullens, 
bewerking foto’s: © F. Van Roosendael

25

als leerjongen in een kopergieterij. Hij leerde er 
zandvormen maken, waarin het koper gegoten 
wordt. Na enkele maanden zei hij zijn werk op 
om aan het werk te gaan bij een klant van die 
gieterij, een fabrikant van koperen bedden. In dat 
beddenfabriekje leerde hij koperen onderdelen te 
bewerken en buizen te plooien.

Op zestienjarige leeftijd liet hij in de gieterij kruis-
beelden en letters gieten. Na de werkuren werden 
ze thuis schoongemaakt, gepolijst en aan de 
zerkmakers rond het Schoonselhof in Hoboken 
verkocht. De nodige werktuigen daarvoor werden 
tweedehands gekocht met geld dat moeder hem, 
zonder medeweten van zijn vader, had geleend.

In de gieterij werden ook allerlei ornamenten voor 
luchters gegoten. Het was de periode waarin gas-
verlichting door elektrische verlichting verdrongen 
werd. De vraag naar elektrische verlichting bij de 
welgestelde burgers was groot en er was meer 
mee te verdienen dan met kruisbeelden en letters 
voor grafzerken. Pieter De Jaeck verliet de sector 
van de grafzerken en concentreerde zich volledig 
op ornamenten voor de luchtermakerij. Hij kocht 
een draaibank, maakte naast gegoten ook ge-
draaide onderdelen voor de verlichtingsindustrie. 
De zaken gingen goed. Hij verdiende genoeg om 
met Margriet Van Echelpoel te trouwen. Margriet 
was onderwijzeres in Hoboken en in die tijd mocht 
een gehuwde onderwijzeres geen les meer geven. 
Margriet werd dus ingeschakeld in de productie. Zij 
was de eerste werkneemster. De gebouwen van 
een failliet betonfabriekje aan de Krijgsbaan (nu 
Heirbaan 3) werden opgekocht, een volwaardige 
luchterfabriek met kopergieterij en een dertigtal 
werknemers werd opgericht.

Door zijn onverwoestbare werkkracht ontstond 
het verlichtingsconcern ‘MASSIVE’. Toen Pieter 
Jozef De Jaeck in 1994, vier dagen voor zijn 89ste 

verjaardag, overleed, telde het bedrijf meer dan 
tweeduizend werknemers. 

Nog een anekdote over de naam ‘MASSIVE’. 
Toen P. J. De Jaeck in 1935 naar Mortsel was 
verhuisd en er luchters maakte, verkocht hij ook 
nog onderdelen aan andere luchterfabrikanten, zo 
ook aan Lustrerie Massive in Brussel. Toen deze 
failliet ging, was Pieter De Jaeck een der schuld-
eisers. Hij vroeg aan de curator geen geld, alleen 
de naam MASSIVE en het logo, een engeltje dat 
twee toortsen draagt, was voor hem voldoende. 
De curator vond dat een goede oplossing en ging 
in op zijn verzoek. Pieter De Jaeck mocht nu 
fabriceren en verkopen onder de naam ‘Lustrerie 
Massive P. J. De Jaeck’.

Met dank aan Jan Blommaert (Cultuurproject Die-
seghem); Ann, Frank en Karl Jespers (familiearchief 
Jespers); Adriaan Linters (VVIA); John Claes (Minerva-
club België); Norbert Koreman; Bruno Gastmans (MHK); 
Fotostudio José Berth

Bronnen: Jaarboek 1995 – Mortselse Heemkundige 
Kring (blz. 119–133), Biscuiterie Jespers Mortsel, vier 
generaties koekjesbakkers in Oude-God, M. Blom-Blok-
ken; familiearchief Jespers, Kon. Vereniging voor de 
Biscuitnijverheid; Mortsels Stratenboek, B. Gastmans, 
blz. 355; Wikipedia; Agfa-Gevaert nv, een onderneming 
en haar architectuur, L. Roosens, Mortselse Heem-
kundige Kring Jaarboek 1996, blz. 7–34; Mortselse 
Heemkundge Kring, Jaarboek 1987, Andrea Callemin, 
Marcel Gruyaert, Een Indische Provo uit Mortsel, blz. 
30-53; Jaarboek MHK 1987, De Kerkstraat, G. Wel-
lens, blz. 184; Pieter Jozef De Jaeck, stichter van het 
verlichtingsconcern ‘Massive’, Jaarboek MHK 2009 blz. 
39-45, Vandeneede Robert

Het verlichtingsconcern ‘MASSIVE’
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DECEMBER
02 Rondleiding en werking vzw De Kompanie Mortsel Pastoor Van der Auwerastr. 18, woonplaats en dagwerking 

voor gehandicapten Mortsel, nadien met inclusieve bediening in ’t Koffiehuisje, de taverne van De Kompanie 
– Werkgroep Ecologie Mortsel – 13.30-16.00 uur – inschrijven verplicht via Jan.Vancampen@telenet.be – € 2 of 
meer als vrijwillige bijdrage

02 Inleiding tot het concert – Davidsfonds Mortsel – 14.00 uur – € 5

04 Antwerp Symphony Orchestra – Davidsfonds Mortsel – 11.00 uur – € 36

04 Wandelgroep Lint Bos van Marpingen – Davidsfonds Mortsel – 13.30 uur – gratis

07 Avondgebed met vespers – parochies Mortsel – kerk Sint-Antonius Edegem – 19.00 uur – gratis

07 Infoavond doopsel – parochies Mortsel – Johannes XXIII – 20.00-21.30 uur – gratis

08 Themawandeling ongeveer 4 km langs enkele kerkschatten in Mortsel – KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel – vertrek 
om 14.00 uur Dieseghemhof Osylei 43 – gratis

09 Kerstconcert ‘A child is born’ Kon. Familiakoor Elsdonk Edegem & Strijkersensemble Entente Cordiale –
Entente Cordiale - kerk Heilige Familie Kerkplein Edegem – 20.30 uur – kaarten 0476 56 03 14 VVK € 15 KASSA 
€ 18 (-12 j. € 7)

09 Kegeltornooi – KV Zun – 14.00 uur – kegelhal Fort 4 hangar MG 40 – inschrijven via bob.knors@telenet.be of 
0486 38 89 06 – € 5 per deelnemer

10 Kegeltornooi – KV Zun – 10.00 uur – kegelhal Fort 4 hangar MG 40 – inschrijven via bob.knors@telenet.be of 
0486 38 89 06 – € 5 per deelnemer

11 Kegeltornooi – KV Zun – 10.00 uur – kegelhal Fort 4 hangar MG 40 – inschrijven via bob.knors@telenet.be of 
0486 38 89 06 - € 5 per deelnemer

11 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – 10.00-12.00 uur – gratis

11 Wereldlichtjesdag – parochies Mortsel - kerk Sint-Benedictus – 18.00 uur – gratis

13 Leesgroep bespreekt Juli Zeh – Davidsfonds Mortsel – 14.15 uur – € 1,50

14 Allemaal digitaal: infoavond over campagne Welzijnszorg, digitale (on)geletterdheid – parochies Mortsel – 
Johannes XXIII – 20.00 uur – gratis

15 Stemmige kerstevocatie gevolgd door gezellig samenzijn in cafetaria Dieseghemhof Osylei 43 – 
KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel – 19.00-ong. 21.30 uur – gratis (ieder betaalt eigen verbruik)

15 Feestdiner en tombola voor het goede doel – Markant Mortsel – Hof van Reyen Boechout – van 12.30-17.00 uur

15 Onbeminde gelovigen met Guido Van Heeswijck – Davidsfonds Mortsel bij Hove – 20.00 uur –  € 7

16 Norway.Today: dialoog over het leven, de liefde en de dood – Kon. Toneelgroep Streven – MLS 20.15 uur –
 € 15,00/€ 11,00

17 Norway.Today: dialoog over het leven, de liefde en de dood – Kon. Toneelgroep Streven – MLS 20.15 uur – 
€ 15,00/€ 11,00

17 MOVE BEWEGINGSSCHOOL daagt alle kleuters uit! – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09.30-11.00 uur – € 6

agenda
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WINTERDORP
Mortsel Wintert! - een winterdorp onder de luifels van 
het Stadsplein - op zaterdag 10 en zondag 11 decem-
ber 2022
● Raad het gewicht en win Mortselse cadeaubons
● Mortselse horeca op zaterdag van 12.00 tot 22.00 

uur en op zondag van 12.00 tot 20.00 uur
● 100% Zelfgemarkt van 12.00 tot 20.00 uur
● Boekenmarkt van 10.00 tot 17.00 uur
● Kinderanimatie in het culinaire dorp van 13.30 tot 

18.00 uur: bezoek de kerstman
● Workshop pottenbakken

ZONDAGOPENING  
WINKELS
Koop ook lokaal op zondag 11 en 18 december 2022 
en op 8 januari 2023.

WINTERKERMIS
Winterkermis op het Gemeenteplein van 
vrijdag 9 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023

Mortsel
Wintert!

het gezelligste winterfeest

luifels van het Stadsplein
een winterdorp onder de 

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
zondag 11, 18 december en 8 januari

 WWW.MORTSEL.BE/MORTSELWINTERT
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17 Quiz – Tecemo tafeltennisclub – zaal Killypong Statielei 72b 20.00-24.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) –  
inschrijven via ttctecemo@gmail.com – € 30 per ploeg van maximum 6 personen

18 Norway.Today: dialoog over het leven, de liefde en de dood – Kon. Toneelgroep Streven – MLS 20.15 uur –  
€ 15,00/€ 11,00

24 Gezinskerstviering – parochies Mortsel – kerk Sint-Benedictus - 17.00 uur – gratis

24 Middernachtmis – parochies Mortsel – kerk Heilige Familie Edegem – 24.00 uur – gratis

25 Gezinskerstviering – parochies Mortsel – kerk Heilig Kruis – 11.00 uur – gratis

26 U Zijt Wellekome, kerstconcert en samenzang – Davidsfonds Mortsel – 15.00 uur – € 9

27 IK WIL SPRINGEN! Pop-upindoor springfestival – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09-19 uur – € 6

28 IK WIL SPRINGEN! Pop-upindoor springfestival -–Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09-19 uur – € 6

28 IK WIL SPRINGEN! SENIORS pop-upindoor springfestival – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
20-23 uur – € 15

29 IK WIL SPRINGEN! Pop-upindoor springfestival – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ –
09-19 uur – € 6

30 IK WIL SPRINGEN! Pop-upindoor springfestival – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09-19 uur – € 6

30 Zang - popkoor Famuse – Winterbar Fort 4 – 20.00 uur – gratis
*Alle weekdagen van 28 nov. t.e.m. 23 dec. – ochtendgebed voor de advent – parochies Mortsel – kerk Sint-Be-
nedictus – 08.30 uur

JANUARI
01 Viering start van het jaar – parochies Mortsel - kerk Heilig Kruis – 11.00 uur – gratis

02 Wandelgroep Wilrijk Middelheim Nachtegalenpark - Davidsfonds Mortsel – 13.30 uur – gratis

08 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – 10.00-12.00 uur – gratis

10 Gedichtendag met Hilde Keteleer – Davidsfonds Mortsel – 14.15 uur – € 15

12 Huwelijksvoorbereiding thema relaties – parochies Mortsel - Johannes XXIII – 20.00-22.15 uur – gratis

14 MOVE BEWEGINGSSCHOOL daagt alle kleuters uit! – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09.30-11.00 uur – € 6

19 Voordracht de gouden eeuw van Antwerpen door mevrouw Ria Van den Acker – Markant Mortsel – 
zaal Johannes XXIII – 14.15-17.00 uur – leden € 10, niet-leden € 15

20 Proclamatie Junior Journalist - Davidsfonds Mortsel – 20.00 uur – gratis

21 Worstenbroodavond – KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel – 18.30-22.30 uur Johannes XXIII H. Kruisstraat 18 – 
info en inschrijven (verplicht) via kwbmortsel1@gmail.com of tel. 0475 31 47 58 – leden € 15, niet-leden € 18

22 Feest Sint-Antonius met processie en inzameling goederen Gastvrij Edegem – parochies Mortsel – 
kerk Sint-Antonius Edegem – 09 uur – gratis

22 IederEEN vurig verbonden: gemeenschapsactiviteit voor gezinnen – parochies Mortsel – De Tandem en kerk 
Sint-Benedictus – 12.00-16.00 uur – gratis

22 Toast Literair Freddy Michiels – Davidsfonds Mortsel bij Hove – 11.15 uur – € 30

22 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – van 10.00-12.00 uur – gratis

27 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 20.15 uur – € 15,00/€ 11,00

30
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Bernaerts
uw schilder 
& decorateur

Reeds 4 generaties lang staat er een team van professionele, re-
sidentiële schilders en gedreven decorateurs klaar om u met veel 
plezier te begeleiden in het realiseren van uw interieurproject. 

Ons aanbod

Schilderwerken  |  Muurbekleding  |  Raamdecoratie  |  Vloerbedekking

Heirbaan 15-17 | 2640 Mortsel | 03 449 40 30 
info@bernaertsmortsel.be | www.bernaertsmortsel.be

Vacatures
Ervaren, gemotiveerde fijnschilders
Enthousiaste, administratieve kracht met commerciële flair

Interesse? Graag ontvangen wij uw CV en motivatiebrief op 
info@bernaertsmortsel.be
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28 Lichtmisviering – parochies Mortsel – kerk Sint-Benedictus – 17.00 uur – gratis

28 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 20.15 uur – € 15,00/€ 11,00

29 Lichtmisviering – parochies Mortsel – kerk Heilig Kruis – 11.00 uur – gratis

FEBRUARI
01 Infoavond doopsel – parochies Mortsel - Johannes XXIII – 20.00-21.30 uur – gratis

02 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 20.15 uur – € 15,00/€ 11,00

03 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 20.15 uur – € 15,00/€ 11,00

04 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 20.15 uur – € 15,00/€ 11,00

04 Wandelgroep Niel – Davidsfonds Mortsel – 13.30 uur – gratis

05 Reigen: pure theater-Viagra – Kon. Toneelgroep Streven – Forttheater Edegem 15.00 uur – € 15,00/€ 11,00

09 Davidsfonds Academie – Davidsfonds Mortsel – 14.00 uur (en 3 donderdagen) – € 66

09 Klassieke muziekavond met Werner – KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel – 20.00–22.00 uur 
Dieseghemhof Osylei 43 – gratis

11 MOVE BEWEGINGSSCHOOL daagt alle kleuters uit! – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09.30-11.00 uur – € 6

11 D&V quiz – Turnkring Deugd en Volharding – deuren 19.30 uur, start 20.00 uur – 
inschrijven via quiz@d-en-v.be – Zaal ’t Parkske – € 30 per ploeg, ploegen van 4-6 personen

12 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – 10.00-12.00 uur – gratis

14 Leesgroep bespreekt Marieke Lucas Rijneveld – Davidsfonds Mortsel – 14.15 uur – € 1,50

17 Vriendennamiddag: diner en audiovisuele voorstelling over Portugal door de heer en mevrouw Demarsin-
Opsommer – Markant Mortsel – Hotel de Basiliek Edegem – 12.30-17.00 uur

22 Aswoensdagviering – parochies Mortsel – kerk Heilig Kruis – 18.30 uur (20.00 uur ook in de basiliek)

25 Tweedehandsboeken- en platenverkoop t.v.v. In de Buurt – Davidsfonds Mortsel – 09.30 uur – gratis

26 Tweedehandsboeken- en platenverkoop t.v.v. In de Buurt – Davidsfonds Mortsel – 09.30 uur – gratis

26 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – van 10.00-12.00 uur – gratis

26 IederEEN vurig verbonden: gemeenschapsactiviteit voor gezinnen – parochies Mortsel – De Tandem en kerk 
Sint-Benedictus – 10.00-14.30 uur – gratis

MAART
03 31ste quiz voor ploegen van 5 – Davidsfonds Mortsel – 20.00 uur – € 25

04 Wandelgroep Westmalle Trappisten – Davidsfonds Mortsel – 13.30 uur – gratis

05 Koffiestop: actie voor Broederlijk Delen – parochies Mortsel – kerk Heilig Kruis – 12.00 uur

07 Concert Koperkwintet BRASSERY – Cultuurproject Dieseghem – kerk St.-Lodewijk 20.15 uur – € 13

11 MOVE BEWEGINGSSCHOOL daagt alle kleuters uit! – Mortsel Volley Antwerpen – sporthal ‘den Drab’ – 
09.30-1.00 uur – € 6
Meer info op: https://www.mortselvc.be/3tot6/
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Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien

Kapsalon dames heren kids

WWW.HAIRCLUBB.BE 
dames  heren  kids

● Molenstraat 50b ● Mortsel ● 03 440 25 60 ●
Hair Clubb is makkelijk te bereiken voor andersvaliden en heeft een overdekte fietsparking voorzien
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11 Familiedag met als thema samen solidair – parochies Mortsel – gratis

11 Samen Solidair, Broederlijk Delen, … – info te verkrijgen via kwbmortsel1@gmail.com of via www.mijnparochie.be 
of via 0475 31 47 58 – KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel i.s.m. Pastorale Eenheid H. Maria Magdalena

12 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – 10.00-12.00 uur – gratis

14 Leesgroep bespreekt Chris De Stoop – Davidsfonds Mortsel – 14.15 uur – € 1,50

16 Muzieknamiddag door de heer Jules De Beule – Markant Mortsel – zaal Johannes XXIII van 14.15-17.00 uur – 
leden € 10, niet-leden € 15

18 D&V turnshow – Turnkring Deugd en Volharding – sporthal Den Drab – € 10

18 Gezinsdag met als thema woestijndag (uitstap op verplaatsing) – parochies Mortsel

23 Wandeling in omgeving Mortsel – verdere gegevens nog niet bekend – info te verkrijgen via 
kwbmortsel1@gmail.be of via 0475 31 47 58 – KWB St.-Lode/H. Kruis Mortsel

26 Filatelieclub – Kon. Antwerpse Postzegel Centrale Molenlei 68 – www.kapc.be – 10.00-12.00 uur – gratis

26 IderEEN vurig verbonden, gemeenschapsdag voor gezinnen – parochies Mortsel – kerk Sint-Benedictus en 
school De Tandem – 12.00-16.30 uur

31 Herdenking ‘Bombardement vernieling, verdriet, veerkracht’ – Davidsfonds Mortsel – 20.00 uur

31 Vernissage tentoonstelling ‘Bombardement, vernieling, verdriet, veerkracht’ in de St.-Benedictuskerk – 
Kunstkring Sirkel vzw in samenwerking met diverse Mortselse verenigingen – van 31.03.2023 tot 10.04.2023 
zaterdag en zondag en paasmaandag geopend – gratis
**Johannes XXIII Heilig Kruisstraat 18 Mortsel

D e  h e l e  p e r i o d e

Tennissen in de gezellige club Cantincrode! Tennissen bij Cantincrode is tennissen in een zeer gezellige club waar iedereen 
zich welkom voelt! Door onze 2 all weather-terreinen kan je de hele winter tennissen bij droog weer. Meer info kan je vinden op 
onze site https://cantincrode.peepl.be/nl/site/tennis/lidgelden of stuur een mailtje naar tennis@cantincrode.be.
In de Buurt (vzw) – Geefwinkel Neerhoevelaan Loods Fort 4 – dinsdag 10.00-15.00 uur – iedereen welkom – gratis
In de Buurt (vzw) – voedselbedeling Meerminne 6 – vrijdag 13.00-16.00 uur – inwoners Mortsel – gratis
OKRA St.-Bernadette Mortsel – Lokaal: Atrium St.-Bernadettestr. 7 – seniorenvereniging vanaf 55 jaar – algemene info: Guy 
Verhemeldonck 0495 40 08 73 g.verhemeldonck@gmail.com

Activiteiten
Maandag: tempowandelen om 09.30 uur - Fort Edegem
Dinsdag: clubnamiddag Atrium - rummikub-scrabble, kaarten, …
Woensdag om de 14 dagen: fietsen
Donderdag voormiddag: turnen en lijndansen
Maandelijkse wandelingen, culturele uitstappen meestal met gids, diverse feesten: kerstfeest/lentefeest/winterwandeling/
zoektocht met BBQ, …
Jaarlijks ledengeld: € 28

Vergeet niet elkaar te ontmoeten en te genieten op de wekelijkse woensdagmarkt! 
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*Hij die met zichzelf kan lachen, zal altijd plezier 
hebben.
Shirley Maclaine

*Ik dacht dat het internet de wereld zou 
veranderen, maar de wereld heeft het internet 
veranderd.
Ken Macleod

*Snor - die grote, lachende kakkerlak op je 
bovenste lip
Osip Mandelsjtam

*De enige ware manier om succes te hebben 
is meer en betere service te leveren dan van je 
verwacht wordt, wat ook je taak mag wezen.
Og Mandino

*Betrouwbare computer: een die minder crasht 
dan die van de concurrentie.
Stephen Manes

*Het moeilijkste bij tweelingen is natuurlijk je 
favoriet kiezen.
Jason Manford

*Vertalen is het ultieme begrijpen.
Alberto Manguel

*Voor mij is democratie vrijheid plus 
economische zekerheid.
Maury Maverick

*Eén van de belangrijkste vrijheden is de 
vrijheid om impopulair te blijven.
Brian Mawhinney

*De normen waarmee je mensen beoordeelt, 
gelden niet voor journalisten.
A. E. Maxwell

*De beste feestjes worden gegeven door 
mensen die zich dat niet kunnen veroorloven.
Elsa Maxwell

*Ouderdom is de enige ziekte waarvan je niet 
hoopt te genezen.
Herman J. Mankiewicz and Orson Welles

*Dé gouden regel voor iedere zaak is deze: stel 
je in de plaats van de klant.
Orison Swett Marden

*De mensen komen zelden in de problemen 
door te veel te luisteren.
Dr. Mardy

*Je wint niet door geluk, maar door 
voorbereiding.
Roger Maris

door Gerd de Ley

kort & goedkort & goed
... 2023 tegemoet!
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Zoek jij ook verzorgd drukwerk
of een mooie brochure?

Neem contact op via 
drukwerk@mensenzijnmedia.be

of bel 0491 11 71 49

We zijn slechts 
bladeren in de wind.

De herfst leert ons ...
 los te laten.

FIK VERBIEST


