


RANST,
Merellaan 40, rustig gelegen en zeer degelijke 
half open beb. op 351 m² met ZW-tuin, gar., 3 
slk, ing. kkn & badk., zolder, CV op gas, EPC 
712 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Vv)

BROECHEM, PROJECT PATERSHUYS,
Pater Domstraat, 15 moderne BEN-woningen (Bijna 
Energie Neutraal = E-peil max. 30) op wandelafstand 
van het centrum, met 4 mooie slk, aangelegde tuin met 
fi etsenstalling, zonnepanelen, vloerverwarming, inspraak 
in afwerking, enz. (Vg,Wg,Gvkr,Vv) 

VANAF € 385.000 excl. BTW en kosten

LIER,
Koepoortstraat 15, investeringsobject! 
Polyvalent karaktervol gebouw best. uit 3 
casco units met glvl van 225 m² en op V1 en 
V2 telkens een loft van ca 215 m² + terras. 
Verkoop onder BTW stelsel. EPB van toepassing
     (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)                 VP € 695.000

RANST,
Herentalsebaan 113, landelijk gelegen, 
gerenoveerde HOB op prachtig perceel van 
845 m² met 2 tot 4 slk en garage! Nieuwe 
badk. & kkn., nieuwe CV, elektr. conform, EPC 
(verouderd) 562 kWh/m² (Vg,WgLk,Gvkr,Gvv)

Tel. 03 233 63 66 - www.immopatio.be 
Ranst, Broechemlei 24

RANST,
Boswijk, bouwgrond voor H.O.B. van 320 m² 
in gegeerde wijk tussen Zevenbergenbos en 
centrum Ranst. (Gvg,Wg,Gvkr,Vv)               

RANST,
Molenstraat 5 b6, zeer ruim app. op de 2de 
verd. van 155 m² met 4 ruime slk, recente kkn, 
badk., zuid gericht terras en garagebox moglk! 
EPC 317 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 245.000

VREMDE, 
Broechemsestwg 107, gunstig gelegen 
bouwgrond van 883 m² voor open bebouwing 
met perceelbreedte van 14,5 meter, grenzend 
aan agrarisch gebied (Gvg,WgLk,Gvkr,Vv)

VP € 295.000

VREMDE, 
Smishoek 3, goed onderhouden woning met 
4 slk in doodlop. straat op 50m van de Kerk! 
Bewoonb. opp. 144 m² met koer (geen tuin). 
CV op gas, dubb. glas, enz. EPC 666 kWh/m² 

(Vg,Wg,Gvkr,Gvv)

VP € 242.500

WOMMELGEM, 
Kempenlaan 85, riante villa op prachtig 
perceel van 1.852 m² met 4 à 5 slk en garage; 
bouwjaar 1993, bewoonb. opp. 323 m², CV op 
gas, EPC 296 kWh/m² (Vg,Wg,Gvkr,Gvv) 

VP € 649.000

LAATSTE 2

WAAR VASTGOED WERKT!
Gevestigde waarde met méér dan 17 jaar ervaring!
Persoonlijke dienstverlening met trouw team van vaste medewerkers.
Vlotte en zorgeloze verkoop dankzij onze marktkennis en juiste prijszetting.
Contacteer ons voor een vrijblijvende waardebepaling van uw eigendom!

    Schrijf U online in en blijf op de hoogte van onze nieuwe eigendommen!

VERKOCHT
NIEUW
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Let the sun shineLet the sun shine
ACTIE! Bij aankoop van een bril of zonnebril:

2de paar multifocale (zonne)glazen cadeau*

50% korting op 2de paar uni- of multifocale (zonne)glazen*

* Actie geldig tem 20/07/2021 bij  gelijktijdige aankoop van 
twee paar brillenglazen. Vraag naar de actievoorwaarden 
in onze optiekzaak.

Wenst u graag een afspraak? Maak online 
uw reservatie www.optiekannbrands.be
of bel 03 353 76 99.

Hoorapparaten en 
gehoorbescherming.
Maak een afspraak!

Turnhoutsebaan 339-341
2110 Wijnegem

Tel. 03 353 76 99
www.optiekannbrands.be

Openingsuren:
9.30u - 12.30u / 14u - 19u

Za. tot 16u.
Do. & Zo. gesloten
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                    LOOF & BEZEN LAAT JE NU OOK     
          ZELF BLOEMEN PLUKKEN   

Kaat Segers en Tom Cnudde zetten tijdens de Velt Ecotuindagen op 
hun biologische zelfoogstboerderij Loof & Bezen in Wommelgem de 
vrij recent aangelegde en kleurrijke bloemenbedden in de kijker. 
“Naast groenten en fruit zijn we ook begonnen met het kweken 
van bloemen. Het is de enige afdeling van het intussen volledig in 
productie gekomen Loof & Bezen waarvoor je nog aandelen kunt 
kopen”, aldus Kaat, de floriste 
van het duo CSA-boeren.

CSA staat voor Community 
Supported Agriculture, Landbouw 
Gedragen door een Gemeenschap 
dus. Kaat en Tom zijn beiden 
ingenieurs, maar hun passie voor 
biologische landbouw bracht 
de twee Antwerpenaren, die 
overigens geen echtpaar vormen, 
naar de open ruimte naast Fort 2 
in Wommelgem. Van de gemeente 
kregen ze er in 2018 een veld van 
3,7 hectare in beheer.

“Wij telen en kweken hier nu al drie 
jaar groenten en fruit zonder dat 
we één druppel pesticide of andere 

chemische hulpmiddelen gebruikt hebben”, beweert boer Tom stellig. 
“De oogst is niet voor ons en gaat evenmin naar de winkel. In ruil voor een 
‘aandeel’, delen mensen een jaar lang in de oogst van dit veld. Vers, gezond, 
lekker, lokaal en op het ritme van de seizoenen. We willen mensen opnieuw 
verbinden met de grond, met elkaar, met de boeren en met de landbouw.”

Na een voorzichtige start, hebben Tom en Kaat hun volledige veld nu 
in gebruik. “Dat moest ook wel want de toeloop na intrede van corona 
was spectaculair”, verklaart Tom de volledig uitverkochte groeten- én 
fruitaandelen die nochtans 372 en 105 euro kosten. In ruil voor dat bedrag 
mag de ‘aandeelhouder’ het hele jaar door zelf komen snijden en/of 
plukken.



Communietip!

Open: di-do: 14-19 u.
Zat. 10-17 u. 

en op afspraak
Venneborglaan 179

2100 Deurne
03/324 01 26

GROTE KEUZE

      Kleine prijzen

Juwelen
Een blijvend geschenk

Kom vrijblijvend even kijken...
Armbanden, halskettingen,

ringen, hangers, oorbellen,
dasspelden ... alles 18kt goud

met of zonder briljant
- voor hem en voor haar -

aan zeer lage prijzen!

Bij ons kan men rustig kiezen in elke prijsklasse!
Alle herstellingen gebeuren in eigen atelier.

           Rechtstreeks van fabrikant.

Geen idee?
Een cadeaubon!

           Rechtstreeks van fabrikant.

NAAR ZAVENTEM
EN ANDERE PLAATSEN

VANAF 55 E
TOT 4 PERSONEN, PER EXTRA PERSOON 5E

SCHOTEN - SCHILDE - DEURNE - WIJNEGEM - ANTWERPEN - ENZ...

INFO 0494 94 79 79
info@q-airportservice.be

              ERTBRUGGE 
BLINKENDE PAREL 
  IN GROEN KRUIS 
ROND DE STAD   

De provincie Antwerpen en Regionaal 
Landschap de Voorkempen stelden 
beheersplan Ertbrugge voor aan de 
bewoners van de gelijknamige wijk op de 
grens van Deurne en Wijnegem. Dat moet 
het typische karakter van deze buurt - 
met mooie dreven en erfgoedpareltjes - 
verzekeren als groene buffer tussen stad 
en rand.

Het beheersplan is één van de eerste realisaties 
van het provinciaal gebiedsprogramma Groen 
Kruis, waarmee bestendig afgevaardigde Luk 
Lemmens (N-VA) en collega’s de bestaande open 
ruimte en groengebieden in de noordoostelijke 
rand van Antwerpen zoveel mogelijk wil 
behouden, versterken en met elkaar verbinden.
Het Groen Kruis omspant de districten Ekeren, 
Merksem, Deurne en de gemeenten Schoten, 
Wijnegem en Wommelgem. “Dankzij de 
samenwerking tussen provincie, districten, 
gemeenten en partners zoals Regionaal 
Landschap de Voorkempen, Agentschap 
Natuur en Bos en Departement Omgeving, 
en met lokale spelers zoals GruunRant kan 
het hele gebied uitgroeien tot een groene 
corridor, waardoor ook de leefbaarheid en 
de woonkwaliteit verbeteren”, meent Luk 
Lemmens.

Eén van de concrete hefbomen voor het tussen 
grote vereersassen geprangde Ertbrugge is de 
ecoduct die in de nieuwe Hoogmolenbrug over 
het Albertkanaal verwerkt wordt. Ook kleine 
wilde dieren zullen zo de oversteek kunnen 
maken tussen het Park van Schoten en de 
Bremweide in Deurne. 

Onlangs kregen bewoners van de wijk Ertbrugge 
in Deurne als eersten een blik op wat het 
beheersplan voor hun buurt concreet betekent 
voor de groene long in hun wijk. Op basis van dit 
plan krijgen eigenaars toegang tot financiële 
ondersteuning vanuit de Vlaamse overheid. 
Zo wordt bijvoorbeeld de restauratie van 
waardevolle landschapsbepalende gebouwen 
haalbaar of kunnen ze ondersteuning krijgen 
bij het onderhoud van de dreven.

Paul Lermytte van wijkgroep Ertbrugge is 
blij met de recente ontwikkelingen. “35 jaar geleden werd Ertbrugge weliswaar beschermd als 
landschap. Maar er zijn veel bedreigingen. Wij danken alle politieke overheden dat ze mee hun nek 
uitsteken voor dit prachtige gebied.”





WEGWIJZER *

Wandelzoektocht tvv de 1000km van Kom op tegen Kanker
Tijdens deze wandelzoektocht van 6,2 km kan u genieten van de bosrijke 
omgeving van Oelegem en zo uw steentje bijdragen aan het belangrijk 
wetenschappelijk onderzoek in de strijd tegen kanker. Een extra voordeel 
is dat het uw conditie ten goede komt en je kan er een mooie prijs mee 
winnen. Heel leuk om met je kinderen te doen. Een dagje regen, laat je 
kinderen dan de kleurplaat inkleuren. De start en aankomst bevinden 
zich in de dreef van het Vrieselhof in Oelegem. Je kan deelnemen tem 
30 september. Deelnameformulieren kosten 10 euro en zijn te koop bij: 
De Remise - Schildesteenweg 97, Spar - Schildesteenweg 28,  Bij Greet - 
Oudstrijdersstraat 10 en ‘t Lekker Koeike - Hallebaan 21, allen in Oelegem. 
Info: Facebookpagina Maarten1000km, maarten1000km@hotmail.com of 
0497/37.84.41.

Meulekenskermis 
Op vrijdag 23 juli is er van 17-22 uur kermis en van 20 -23 uur een optreden 
van een muziekgroep. Op zaterdag 24 juli is er van 13-14.30 poppenkast, van 
14.30-19 uur een avonturenpark, van 14.30-22 uur kermis en van 20-23 uur 
een optreden van een muziekgroep. Op zondag 25 juli is er van 14-22 uur 
weer kermis met een Cars-auto en grime. Van 15-18 u is er een heus Eetfestijn, 
van 19-20 u komt er een stand up comedian en van 20-23 u tenslotte komt er 
weer een optreden van een muziekgroep. Dit alles aan de Parochiezaal van 
Oelegem, Venusstraat 10. Meer info op www.ranst.be.

Eerste Avondmarkt Broechem
Op vrijdag 30 juli is er voor de eerste keer een gezellige avondmarkt aan de 
kerk van Broechem, dit van 16 tot 22 uur. De markt zal dus plaatsvinden op 
het Gemeenteplein aan de kerk en een stuk in de Lostraat.
 Meer info op www.ranst.be.

43e Kastelentochten
De kastelenwandelaars maken een tocht door unieke domeinen: het 
Boutersemhof, het Domein Krabbels, het Hof van Liere, het Driehoekshof en 
kasteel Montens (slechts 1 dag per jaar geopend). Vertrek: Lokaal Harmonie 
Sint-Amelberga, Schriekweg 5 in Zandhoven en dit op zondag 1 augustus van 
10:00 tot 17:00u. Organisatie: Kon. Harmonie St. Amelberga Zandhoven vzw. 
Meer info op www.khsamelberga.be.

5de kinderrommelmarkt in Broechem
Voor het 5de jaar zal het jaarmarktcomité, na het succes van vorig jaren, op 
zaterdag 11 september van 13.00u tot 15.30u een échte kinderrommelmarkt 
organiseren voor en door kinderen. Je moet wel op voorhand je ticket 
reserveren. De rommelmarkt gaat door op de parking van het gemeentehuis, 
Streep in Broechem. Meer info op www.jaarmarktbroechem.be, 0486 69 64 
90 of info@jaarmarktbroechem.be. 

59ste Kleine Bloemenstoet 
Op zondag 19 september vanaf 10u. Een bloemencorso met dahliabloemen 
met praalwagens op kinderformaat. Talrijke randanimaties voor en na de 
rondgang (om 15u30) in het centrum van Wommelgem. Meer info op www.
kleinebloemenstoet.be.

* onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen





www.paft.be  
Tel: 03 455 26 56

Provinciesteenweg 687 
2530 Boechout

* onder voorbehoud van de huidige
corona-veiligheidsmaatregelen!

 

Paft en tuinmeubelen … puur genieten!

!
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Openingstijden:*
Maandag: 13.00-18.30u

Dinsdag-vrijdag: 9.00-18.30u
Zaterdag: 10.00-18.00u
Zondag: 11.00-16.00u
Feestdagen gesloten



Standaard � tbijt     18 Euro
Assortiment broodjes, koffi ekoekje
1 eitje (spiegel of roerei) 
1 warme drank naar keuze 
1 fruitsap 
Beleg:
kaas, hesp, salami, préparé, ….
Zoet: 
confi tuur, choco, speculoospasta

Ontbij� enu VANAF ZONDAG 4 JULI 
ELKE ZONDAG TUSSEN 10 EN 11 UUR

RESERVATIE GEWENST 

Luxe � tbijt              25 Euro
Assortiment broodjes, koffi ekoekje
1 eitje (spiegel of roerei), gebakken spek
1 warme drank naar keuze 
1 glaasje cava 
1 fruitsap 
Beleg:
kaas, hesp, salami, préparé, 
gerookte zalm, brie, ….
Zoet: 
confi tuur, choco, speculoospasta

DE SWAEN
Turnhoutsebaan 387

2110 Wijnegem
Tel: +32 3 353 18 28

WWW.DE-SWAEN.BE

Openingsuren
Gesloten op maandag

Alle andere dagen open
van 11u tot 22u

Zondag van 10u tot 22u
(keuken 12u - 21u)

NIEUW
OPEN OP 

DINSDAG
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      OPENINGSUREN                
MA/VR   : 08.30 TOT 12.30 

        13.30 TOT 18.30
       ZA :   08.00 TOT 17.00 
DONDERDAG GESLOTEN
                                          

Adolf Mortelmansstraat 20    
2160  Wommelgem
Tel: 03/353.19.73
gaston.dermonde@telenet.be

www.fietsendermonde.be

DERMONDE G .FIETSEN VOF

   FFIIEETTSSEENN  EENN  EELLEEKKTTRRIISSCCHHEE FFIIEETTSSENN 

10 % KORTING 
OPENDEUR VOORWAARDEN 

OP FIETSEN  EN ACCESSOIRES

TOT 30 JUNI 2019
                       

www.fietsendermonde.be
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OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 17u00
DONDERDAG GESLOTEN

UILENBAAN 65 - 2160 WOMMELGEM - T. 03 353 19 73 - 
GASTON.DERMONDE@TELENET.BE - WWW.FIETSENDERMONDE.BE

UILENBAAN 65 - WOMMELGEM - TEL. 03 353 19 73

VANAF 2 NOVEMBER NIEUW ADRES:VANAF 2 NOVEMBER NIEUW ADRES:

UILENBAAN 65UILENBAAN 65
ALLE FIETSEN WORDEN 

VERKOCHT MET WAARBORG

EN SERVICE

AFHALEN HERSTELLINGEN

IS MOGELIJK

VANAF 2 NOVEMBER 2020

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

NIEUW ADRESNIEUW ADRES

ALLE FIETSEN WORDEN 

VERKOCHT MET 

WAARBORG EN SERVICE

AFHALEN HERSTELLINGEN

IS MOGELIJK

VERVANGFIETS TER BESCHIKKING

OPENINGSUREN:
MA/VRIJ: 8u30 - 12u30   13u30 - 18u30

ZA: 8u00 - 13u00 -  DONDERDAG GESLOTEN

www.fi etsendermonde.be



Dossierbeheerder accountantskantoor [deeltijds / voltijds]

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Functieomschrijving

- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte
- Voorbereiden van maand- en jaarafsluitingen
- Voorbereiden van fiscale aangiftes personen- en vennootschapsbelasting
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw klanten

Profiel

- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of minimum 3 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie (mogelijkheid tot stage BIBF/IAB)

- Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen, communicatief sterk
- Kennis van de boekhoud en fiscale wetgeving (je staat l open voor bijscholing)

Aanbod

- Fijne collega’s in een groeiende en dynamische werkomgeving
- Een functie met veel variatie
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing

Interesse? Stuur je CV met motivatiebrief : danny.frison@consius.be

Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten

Dossierbeheerder accountantskantoor [deeltijds / voltijds]

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Functieomschrijving

- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte
- Voorbereiden van maand- en jaarafsluitingen
- Voorbereiden van fiscale aangiftes personen- en vennootschapsbelasting
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw klanten

Profiel

- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of minimum 3 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie (mogelijkheid tot stage BIBF/IAB)

- Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen, communicatief sterk
- Kennis van de boekhoud en fiscale wetgeving (je staat l open voor bijscholing)

Aanbod

- Fijne collega’s in een groeiende en dynamische werkomgeving
- Een functie met veel variatie
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing

Interesse? Stuur je CV met motivatiebrief : danny.frison@consius.be

Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten

Dossierbeheerder accountantskantoor [deeltijds / voltijds]

Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Functieomschrijving

- Bijwerking en nazicht boekhouding + BTW aangifte
- Voorbereiden van maand- en jaarafsluitingen
- Voorbereiden van fiscale aangiftes personen- en vennootschapsbelasting
- Je bent het eerste aanspreekpunt voor jouw klanten

Profiel

- Bij voorkeur Diploma Bachelor Accountancy–Fiscaliteit of minimum 3 jaar ervaring in een
vergelijkbare functie (mogelijkheid tot stage BIBF/IAB)

- Efficiënt en zelfstandig kunnen werken, prioriteiten kunnen stellen, communicatief sterk
- Kennis van de boekhoud en fiscale wetgeving (je staat l open voor bijscholing)

Aanbod

- Fijne collega’s in een groeiende en dynamische werkomgeving
- Een functie met veel variatie
- Een aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen
- Mogelijkheden van opleiding en bijscholing

Interesse? Stuur je CV met motivatiebrief : danny.frison@consius.be

Deuzeldlaan 180, 2900 Schoten

Dossierbeheerder accountantskantoor  [deeltijds / voltijds]
Ter versterking van ons team zoeken wij een enthousiaste collega

Functieomschrijving
	 -	Bijwerking	en	nazicht	boekhouding	+	BTW	aangifte

-	Voorbereiden	van	maand-	en	jaarafsluitingen
	 -	Voorbereiden	van	fiscale	aangiftes	personen-	en	vennootschapsbelasting
	 -	Je	bent		het	eerste	aanspreekpunt	voor		jouw	klanten

Profiel
- Bij	voorkeur	Diploma	Bachelor	Accountancy–Fiscaliteit	of		minimum	3	jaar	ervaring	in	een
-	Vergelijkbare	functie	(mogelijkheid		tot	stage	BIBF/IAB)

	 -	Efficiënt	en	zelfstandig	kunnen	werken,	prioriteiten	kunnen	stellen,	communicatief	sterk
	 -	Kennis	van	de	boekhoud	en	fiscale	wetgeving	(je	staat	l	open	voor	bijscholing)

Aanbod
	 -	Fijne	collega’s	in	een	groeiende	en	dynamische	werkomgeving

- Een	functie	met	veel	variatie
- Een	aantrekkelijk	salarispakket	met	extralegale	voordelen

	 -Mogelijkheden	van	opleiding	en	bijscholing

	 Interesse?	Stuur	je	CV	met	motivatiebrief		:	danny.frison@consius.be

Deuzeldlaan	180,	2900	Schoten	

zoekt wegens voortdurende expansie : 

ERVAREN PLAATSERS of PLAATSERSPLOEG
voor plaatsen van ramen en veranda’s.

• Zelfstandig kunnen werken met oog voor details is noodzakelijk.
 • Rijbewijs B of BE noodzakelijk.
 • Bijkomende opleiding en specialisatie in het bedrijf mogelijk.
 • Goede verloning voor bekwame vakmensen in een jong en dynamisch team.
 • Aangename werksfeer in een groeiend bedrijf.

Meer info op onze website : 

www.adrconstruct.be • dir@adrconstruct.be • tel 03/320.80.80



GEVRAAGD

KELNER/DIENSTER
Full-time

STUDENTEN

FLEXI MEDEWERKERS
bar of zaal

CV: info@rooftop.top

Liersebaan 123B • 2240 Massenhoven

                    ONZE-LIEVE-VROUWEKAPELLETJE
 UIT 1953 VAN DE SLOOP GERED  
Op 1 mei 1953 wijdde pastoor Eugeen Van der Donck, parochiepriester in Oelegem, 
in de Vlotstraat een straatkapelletje in. Bijna zeventig jaar later dreigde dit 
bescheiden monumentje geruisloos te verdwijnen. Enkele alerte buren zetten een 
geslaagde reddingsactie op het getouw.

Het kapelletje, dat op de grens van twee percelen stond, hinderde de uitrit van de 
garage van een nieuwbouwproject en de aannemer wilde het laten slopen. Gelukkig 
had de gemeente oren naar de bezwaren van de buurt: ze weigerden de sloop en gaven 
toestemming om het stukje erfgoed te demonteren en aan de Kerkhoflei, bij de stenen 
molen van Oelegem, weer op te bouwen. De bouwploeg van de heemkundige kring De 
Brakken, die in 2019-2020 het prachtige bakhuisje bij de molen optrokken, boden hun 
hulp en expertise aan om de verhuis te realiseren.

De hulpkreet bereikte ook een journaliste, die 
het verhaal in haar krant bracht. Dat leverde 
onverwacht resultaat: het ‘kindje’ dat aan de 
wieg lag van de oprichting van de kapel nam 
contact op om het verhaal uit de doeken te 
doen. Haar ouders woonden in de Vlotstraat, 
waar ze een kruidenierswinkeltje hadden. 
Moeder had na een moeilijke bevalling 
‘de vloed’; gevreesd werd dat ze het niet 
zou halen. Vader ging op bedevaart naar 
Scherpenheuvel en beloofde een kapel voor 
Onze lieve Vrouw te bouwen als zijn vrouw 
en kind het zouden redden. Zijn gebed werd 
verhoord en de hele buurt hielp mee om de 

dankkapel te realiseren. In de jaren 1960 verhuisde het gezin naar Massenhoven, maar 
zaterdag zijn ze er zeker bij om de inhuldiging mee te maken en hun verhaal te doen.

Burgemeester Johan De Ryck en schepen voor Erfgoed Annelies Creten zijn beiden 
opgetogen dat dit ‘probleem’ resulteerde in een echt gemeenschapsproject waarbij 
iedereen zijn kennis en handigheid ter beschikking stelde.

Onze-Lieve-Vrouwekapelletje uit 1953 van de sloop gered 
 
Op 1 mei 1953 wijdde pastoor Eugeen Van der Donck, parochiepriester in Oelegem, in de Vlotstraat een 
straatkapelletje in. Bijna zeventig jaar later dreigde dit bescheiden monumentje geruisloos te verdwijnen. 
Enkele alerte buren zetten een geslaagde reddingsactie op het getouw. 
 
Het kapelletje, dat op de grens van twee percelen stond, hinderde de uitrit van de garage van een nieuwbouwproject en 
de aannemer wilde het laten slopen. Gelukkig had de gemeente oren naar de bezwaren van de buurt: ze weigerden de 
sloop en gaven toestemming om het stukje erfgoed te demonteren en aan de Kerkhoflei, bij de stenen molen van 
Oelegem, weer op te bouwen. De bouwploeg van de heemkundige kring De Brakken, die in 2019-2020  het prachtige 
bakhuisje bij de molen optrokken, boden hun hulp en expertise aan om de verhuis te realiseren.  
 
De hulpkreet bereikte ook een journaliste, die het verhaal in haar krant bracht. Dat leverde onverwacht resultaat: het 
‘kindje’ dat aan de wieg lag van de oprichting van de kapel nam contact op om het verhaal uit de doeken te doen. Haar 
ouders woonden in de Vlotstraat, waar ze een kruidenierswinkeltje hadden. Moeder had na een moeilijke bevalling ‘de 
vloed’; gevreesd werd dat ze het niet zou halen. Vader ging op bedevaart naar Scherpenheuvel en beloofde een kapel 
voor Onze lieve Vrouw te bouwen als zijn vrouw en kind het zouden redden. Zijn gebed werd verhoord en de hele 
buurt hielp mee om de dankkapel te realiseren. In de jaren 1960 verhuisde het gezin naar Massenhoven, maar zaterdag 
zijn ze er zeker bij om de inhuldiging mee te maken en hun verhaal te doen. 
 
Burgemeester Johan De Ryck en schepen voor Erfgoed Annelies Creten zijn beiden opgetogen dat dit ‘probleem’ 
resulteerde in een echt gemeenschapsproject waarbij iedereen zijn kennis en handigheid ter beschikking stelde.  
 
Op zaterdag 29 mei 2021 om 14 uur zal ere-pastor Ivo Morael de kapel op haar nieuwe locatie opnieuw 
inhuldigen. Door de geldende coronamaatregelen zal het een beperkt evenement zijn voor slechts 50 aanwezigen. 
 
 

 
 
Het gaat om een eenvoudige pijlerkapel in degelijk, verzorgd metselwerk met sierpatronen en spitsboogvormige top. In de spitsboognis, die 
afgesloten is met een glaspaneel, staat een beeldje van Onze-Lieve-Vrouwe met kind in de stijl van Albert Poels. Stilistisch past het dus perfect 
in de jaren 1950. Een met geel glas ingezette oculus in de achterwand van de nis licht als een aureool achter het hoofd van het beeldje op. 
 
Perscontact: 
info@debrakken.be - Graag bevestiging van uw aanwezigheid op dit  mailadres 
0474 88 05 11 
Joke Bungeneers, secretaris Heemkundige Kring De Brakken 



Mail de gevonden oplossing samen met je adresgegevens door op regionaal@bodevanschoten.be met vermelding
‘VAKANTIEPUZZEL’ of per post naar Bode Regionaal, Villerslei 50,  2900 Schoten en maak kans op een leuke prijs.






