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34ste JAARGANG Brecht - Sint Lenaarts - Sint-Job-in-’t-Goor

Geen internationale tatami’s meer voor Dirk Van 
Tichelt, maar dat betekent nog niet meteen dat 
de ‘Beer van Brecht’ die inruilt voor de dojo van 
zijn club Hirano in de Houtstraat in Sint-Lenaarts. 
“Daar is nog niet over gesproken”, stelt zijn zus en 
voorzitster Bea Van Tichelt. 

Voor zijn familie komt het internationale afscheid 
van het judo niet geheel onverwacht. “Hij is op dat 
vlak nogal een gesloten boek, maar heeft het de week 
ervoor verteld. Zijn streefdoel, de Olympische Spelen, 
bleef onzeker. Hij moest sowieso nog aan een aantal 
selectietoernooien deelnemen. De kans werd kleiner, 
zeker in deze onzekere tijden, dat er voor hem nog 
een deelname aan de Olympische Spelen in zat. In 
zijn hoofd wilde hij het nog wel, maar de blessures 
frustreerden hem wel. Bovendien heeft hij op z’n 36ste wel de leeftijd om in de topsport met pensioen te gaan”, vindt zijn 
zus. 
Geen judo zonder Van Tichelt in Brecht. Zo is zus Bea Van Tichelt voorzitster van judoclub Hirano Brecht en geeft ze les 
aan de kleuters en beginners. Zus Greet Van Tichelt traint de beginners en broer Jan Van Tichelt is er hoofdtrainer. De 
club is sinds de verhuis naar de eigen dojo in de Houtstraat sterk gegroeid, van 120 leden in 2015 naar 210 leden vandaag. 
“Onzen Dirk trekt als boegbeeld natuurlijk aan, maar ook de verhuis naar hier was een succes. In de eigen dojo kunnen 
we zelf de uurroosters van de lessen invullen, wat vroeger in de sporthal moeilijker was.”

Eerbetoon
De Beer van Brecht mag dan wel met zijn gezin in Tessenderlo wonen, in 
Brecht zal hij niet vergeten worden. Dankzij zijn bijnaam en bronzen me-
daille in Rio heeft hij Brecht op de internationale kaart gezet. De band met 
zijn gemeente is er voor de rest van zijn leven. Sinds 2011 is hij hoofdtrainer 
van judoclub Hirano Brecht. Daar heeft hij trouwens zelf de basis van judo 
geleerd. Hij geeft er soms nog wel training, wat altijd een belevenis is voor de 
leden, en ook op de familiedag tekent hij present. Hirano Brecht zal Dirk zeker 
en vast een eerbetoon geven. “Dat heeft hij echt wel verdiend. Al weten we 
natuurlijk nog niet wanneer dit zal kunnen en mogen.” Judo is dan ook een 
contactsport en dus risicovol. “We zijn blij dat we tot nu toe konden blijven 
trainen mits het voortdurend ontsmetten van de handen en de matten. We 
trainden contactloos en vooral conditioneel. Bij de -12-jarigen konden we dat 
tot nu op de normale manier blijven doen. Er is nog geen uitbraak geweest bij 
Hirano, maar nu sluiten we ook de deuren tijdens de herfstvakantie.”
Ook de gemeente Brecht zal haar ‘Beer’ het gepaste eerbetoon bezorgen. 
“Dirk is voor de gemeente Brecht wel een heel erg belangrijke sportfiguur. Zijn 
internationale afscheid zullen wij zeker niet onopgemerkt laten voorbijgaan. 
Dat is zeker. Het zal alleen misschien niet meteen morgen kunnen gebeuren, 
maar zeker wel op een later gepast moment”, reageert sportconsulent Rika 
Rits.

Internationale show is afgelopen 
voor judoka Dirk ’Bronzen Beer 
van Brecht’ Van Tichelt



www.axabank.be/klantworden

DE JUISTE GELDRESERVE OP 
HET JUISTE MOMENT. 
Met steeds deskundig advies 
voor een budget in evenwicht.

Mijn dromen 
alle kansen 

geven

7191936-7191938 Bromures Geldreserve.indd   2 12/12/2019   10:55

Zakenkantoor Van Bouwel bv
Venusstraat 30 in Brecht

Tel.: (03) 313 82 51
steven.vanbavel.13049@axa-bank.be

M & D Zakenkantoor bv
Dorpsstraat 66 in Sint-Lenaarts

Tel.: (03) 313 65 36
wim.vansoens.12875@axa-bank.be

Contacteer uw AXA Bank- en kredietagent

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX  02 678 82 11  • e-mail contact@axa.be  • www.axabank.be 
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 • RPR BrusselFSMA 036705 A • 7.19.1940 - 0819

Zakenkantoor Van Bouwel bv • BTW/RPR: 473.379.596M & D Zakenkantoor bv  • BTW/RPR: 458.892.152



3

www.axabank.be/klantworden

DE JUISTE GELDRESERVE OP 
HET JUISTE MOMENT. 
Met steeds deskundig advies 
voor een budget in evenwicht.

Mijn dromen 
alle kansen 

geven

7191936-7191938 Bromures Geldreserve.indd   2 12/12/2019   10:55

Zakenkantoor Van Bouwel bv
Venusstraat 30 in Brecht

Tel.: (03) 313 82 51
steven.vanbavel.13049@axa-bank.be

M & D Zakenkantoor bv
Dorpsstraat 66 in Sint-Lenaarts

Tel.: (03) 313 65 36
wim.vansoens.12875@axa-bank.be

Contacteer uw AXA Bank- en kredietagent

AXA Bank Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel • TEL 02 678 61 11 • FAX  02 678 82 11  • e-mail contact@axa.be  • www.axabank.be 
BIC: AXABBE22 • IBAN BE67 7000 9909 9587 • KBO nr.: BTW BE 0404 476 835 • RPR BrusselFSMA 036705 A • 7.19.1940 - 0819

Zakenkantoor Van Bouwel bv • BTW/RPR: 473.379.596M & D Zakenkantoor bv  • BTW/RPR: 458.892.152

Rond parking station Noorderkempen staat 
een hoge omheining. “Beveiliging”, volgens 
NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. 
“Om het betalend karakter af te dwingen”, 
meent mobiliteitsschepen Eline Peeters (N-VA). 
Medewerkers van de firma B&G hekwerk, toe-
gang en beveiliging plaatsten in opdracht van 
NMBS een hoge omheining rond de parking 
station Noorderkempen. Reizigers keken wat 
vreemd op en sommigen voelden zich ‘ge-
vangen in een kooi’. Reizigers moeten sinds 5 
oktober betalen om hun wagen er te parkeren. 
NMBS plaatste daarvoor aan de toegang van 
de parking een bareel en nu dus ook hekwerk. “Die omheining ging er sowieso komen. Dit is nog een voordeel van een 
betaalparking. Niet alleen gegarandeerd een plaats, maar ook dat deze beveiligd is”, weet Temmerman. Deze komt 
bovenop de camerabewaking die het station al heeft sinds de opening. “Die wordt overgenomen door NMBS en zal 
zeker niet afgebouwd worden. NMBS plaatst omheiningen bij al haar parkings. Ik kan me wel voorstellen dat dit voor 
sommigen een veiliger gevoel geeft. Maar het dient ook om het betalend karakter van de parking af te dwingen. De 
borduur van het fietspad langsheen de parking is namelijk erg laag. Je kan er makkelijk over rijden in plaats van de 
officiële toegang aan de bareel te nemen.” 

De gemeente merkt overigens dat de kiss-and-ride erg goed wordt gebruikt. “We krijgen er veel vragen over. De werking 
ervan zal ook nog eens worden gecommuniceerd in het volgende gemeentelijke infoblad”, weet mobiliteitsschepen Eli-
ne Peeters. Intussen blijft de stationsparking redelijk leeg. “We merken tegelijkertijd weinig overlast op de parkings in 
de kmo-zone. Door corona werken heel wat mensen thuis. Het is dus nog veel te vroeg om dit te evalueren. Het aantal 
reizigers is heel laag momenteel.” Door de invoering van het betalend parkeren moest de gemeente in aanpalende 
parkings een nieuw parkeerbeleid voeren. Daar kan je 4 uur met schijf parkeren. Voorlopig is er geen parkeerprobleem 
voor pendelaars. Thuiswerken is nu immers de norm tijdens de coronacrisis. 

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be

Uw lokale makelaar
die garant staat voor 
een correcte service 
en persoonlijke begeleiding 
van uw dossier! 

Bekijk ons volledige aanbod op www.optiva.be

TE HUUR: App op 2e V met woonkamer, 
keuken, badkamer, 1 slaapkamer en 
garage. EPC 311. Geen vaste kosten.
Vrij 1/2/21. 

                     c 550,00/mnd

TE HUUR: Appartement op 2e V met 
woonkamer, open keuken, badkamer, 
2 slaapkamers, berging en wasplaats.
EPC 363. Geen vaste kosten. Vrij 1/1/21.

         c 675,00/mnd

Zeer ruime woning op 573 m² met 7 slpks 
of grote hobbyruimte/bureel, woonk., 
kkn, bdk, 3 berg., kelder, garage, terras 
en tuin. Mogelijk 2-woonst. EPC 172. Vg, 
WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.         c 385.000,00

WUUSTWEZEL

Recente, energiezuinige villa op 2.025 m² 
grond met 3 slpks, living met open haard, 
voll. ing. kkn, bdk, berging, bureel, dubb. 
garage, kelder, terras en tuin. EPC 20. Vg, 
WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.           c  645.000,00

GOOREIND

Nieuwbouw handelsgelijkvloers (243 m²) 
op commerciële toplocatie in centrum 
Kalmthout met ondergrondse auto-
staanplaats, kelderberging en tuin. Vg, 
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.             c  389.000,00

KALMTHOUT

Ruim handelsgelijkvloers (295 m²) in cen-
trum met vele mogelijkheden (winkel, 
burelen, ...). Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv.       

c 375.000,00

WUUSTWEZEL

Bouwgrond 1.118 m² in zone voor ver-
blijfsrecreatie (permanent wonen niet 
toegestaan) voor chalet max. 80 m². 
Gvg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv.

c 44.000,00

WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL GOOREIND

TE HUUR: App op 2e V (met lift) in cen-
trum met kkn, 2 slpks, terras, kelder en 
ondergrondse autostaanplaats. EPC 96. 
Vaste kosten: 25€/mnd.                 
 c 775,00/mnd

WUUSTWEZEL

Nieuwbouwproject van 15 apparte-
menten met garages in centrum Ach-
terbroek, laag energieverbruik, afwer-
king vrij te kiezen. Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Gvv.                                         c 265.000,00

KALMTHOUT

Uw pand hier?

Contacteer ons
voor een gratis

schatting!

Brecht - NMBS plaatst hoge omheining 
rond parking station Noorderkempen



Een klas vol voe-
dingsproducten met 
lange houdbaarheids-
datum, goed voor 26 
volle winkelkarren. 
Dat hebben de ruim 
500 leerlingen van ba-
sisschool De Brug en 
inwoners verzameld 
op Wereldvoedseldag 
voor welzijnsschakel 
De Schakel. Die helpt 
inwoners met een 
kleine portemonnee. 
De oproep bracht een 
heel dorp in bewe-
ging.

“Naar aanleiding van 
We re l d v o e d s e l d a g 
op vrijdag 16 oktober en Dag van de Armoede op za-
terdag 17 oktober zetten we vrijdagochtend aan onze 
schoolpoort lege winkelkarren. De bedoeling was om die 
helemaal gevuld te krijgen met producten voor inwoners 
die het minder goed hebben vandaag”, legt juf Stefanie 
uit. De oproep op Facebook heeft wel wat in beweging 
gezet in Sint-Job. “Supermarkt Okay stelde de winkel-
karren ter beschikking en zette donderdag voor ons al 

winkelkarren aan de ingang. Een inwoonster had zelfs 
haar collega’s op het werk gemobiliseerd om hier aan 
mee te werken. Ook andere inwoners reageerden posi-
tief. Het is heel bijzonder. Ik krijg er een warm gevoel van 
als je ziet hoeveel mensen het hart op de juiste plaats 
hebben. Zeker in deze tijden waar mensen door de co-
ronacrisis vaak nog dieper in de armoede zakken, is dit 
een heel mooi gebaar. Sommige mensen kwamen met 
volle zakken aanzetten”, zegt ze vol ongeloof. 

4

Sint-Job - Basisschool De Brug zamelt
voedsel in voor welzijnsschakel
De Schakel
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Elke maand meer gezinnen
De gevulde winkelkarren werden op vrijdag aan De Scha-
kel overhandigd. “Deze actie is heel erg welkom”, meent 
voorzitster Chris Dillen. “Elke maand komen er vijf tot zes 
gezinnen bij op onze tweewekelijkse voedselbedelingen. 
In de winter is het aanbod van de veilingen in Meche-
len en Hoogstraten ook kleiner en dan is het fijn dat we 
dat met deze actie kunnen compenseren. Onze mensen 
krijgen zo ook producten die we normaal niet kunnen 
aanbieden. Daar genieten ze extra van.” De Schakel kan 
verder rekenen op vlees, vis, bereide gerechten en zuivel 
van Delhaize en de huishoud- en verzorgingsproducten 
van Goods to give en nu nog bonnen van de gemeente. 
Chris Dillen is ook om een andere reden blij met de ac-
tie van De Brug. “Via de school maken kinderen kennis 
met armoede en kunnen we meer mensen bereiken. Via 
de sociale dienst, de gemeentesite en Facebook probe-

ren we De Schakel wel bekend te maken, maar we mer-
ken dat dat niet volstaat. Sommige mensen hebben ook 
drempelvrees om tot bij ons te komen. In coronatijden 
werken we met tijdsblokken en toch zien we dat mensen 
uit schrik wegblijven. Dat is problematisch. Twee vrijwil-
ligers brengen de producten tot bij die mensen thuis.”
“Met al deze producten kunnen we zeker tweemaal 
een voedselbedeling organiseren”, reageert Walter Van 
Puymbroeck opgetogen. “Er is een grote variëteit aan 
producten waaruit onze mensen kunnen kiezen, wat ze 
nodig hebben voor hun gezin. Dat is eens wat anders 
dan de basisproducten die we normaal aanbieden. Heel 
jammer wel dat we door corona geen eetcafé kunnen or-
ganiseren. Deze mensen hebben echt nood aan sociaal 
contact. Er zijn veel alleenstaanden bij die nu dreigen te 
vereenzamen. Je deelt je problemen immers niet zomaar 
met iedereen, maar graag met lotgenoten en dat kan nu 
niet”, moet hem toch nog even van het hart.

Ramen
Deuren

Veranda’s op maat
Poorten

Rolluiken
Zonnewering

Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T: +32 (0)3 669 66 25 • F: +32 (0)3 669 77 22
info@jefleonard.be • www.jefleonard.be
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maandag - donderdag: 9.00u tot 12.00u / 13.00 u tot 17.00u
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zaterdag; 10.00u tot 16.00u
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Het 11.000 hectare grote Landschapspark 
Voorkempen langs de Antitankgracht waar 
Groenrand en Regionaal Landschap de Voor-
kempen van dromen, komt een stap dichterbij. 
De eerste middelen daartoe zijn binnen. De 
provincieraad keurde een subsidie van 67.000 
euro goed. 

“De Antitankgracht is de ruggengraat van de na-
tuur in de Voorkempen. Samen met Regionaal 
Landschap de Voorkempen willen we alle natuur- 
en bosgebieden langsheen de 33 kilometer lange 
waterloop met elkaar verbinden. Op die manier 
vormt de Antitankgracht de hefboom om te ko-
men tot één groot Landschapspark van 11.000 
hectare en een Nationaal Park”, legt coördinator 
Dirk Weyler van Groenrand uit. “De waterloop 
slingert namelijk door het diverse en gevarieer-
de Voorkempens landschap, van polder door het             
parklandschap van de Voorkempen tot het land 
van Kontich. In die zin heeft het ook een belangrij-
ke corridorfunctie waardoor fauna en flora tussen 
de verschillende natuurgebieden kunnen migre-
ren.” Regionaal Landschap de Voorkempen gaat nu samen met onder meer de gemeenten langs de gracht, de Vlaamse 
Milieumaatschappij, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt en Groenrand de Antitankgracht als ecologische hotspot 
beschermen. “Dat kan door conflicten en missing links in het wandel-, fiets- en ruiternetwerk weg te werken en zo de 
gracht en de natuur- en bosgebieden aantrekkelijker te maken.” 

Voorbeeldproject
De Antitankgracht is sinds 1994 ook het langste beschermd cultuurhistorisch landschap van Vlaanderen. Deze verbindt 

het Albertkanaal in Ranst met de Schelde in Stabroek. Aan-
vankelijk moest het Antwerpen beschermen tegen een mo-
gelijke Duitse tankaanval. Hierdoor herbergt de Antitank-
gracht en haar omgeving heel wat militair erfgoed. “Door 
een link te leggen tussen de Kalmthoutse heide, Klein en 
Groot Schietveld en bossen en natuurgebieden ten oosten 
van Antwerpen krijg je gelijk ook een Nationaal Park. De 
natuurgebieden maken immers deel uit van één ecologisch 
geheel, een ‘landschap’ met verbindingen tussen bossen, 
bosranden, houtkanten en de omgeving die er op aansluit”, 
verduidelijkt Weyler het plan. “Op sommige plaatsen moet 
de gracht opnieuw opengemaakt worden, inwoners moe-
ten we via een aanplantactie bewust maken van het waar-
devolle landschap waaraan hun tuin grenst, de waterkwa-
liteit moet verbeteren, versnippering worden tegengaan 
bij kruisingen met wegen, bruggen en spoorwegen en een 
verbinding gelegd worden voor fietsers, wandelaars en rui-
ters langsheen het hele traject.” 

Om dit te realiseren zijn er echter middelen nodig. “We zijn 
heel erg blij dat de provincie mee steunt met 67.000 euro. 
Regionaal Landschap de Voorkempen trekt zelf ook 20.000 
euro uit, de Vlaamse Milieumaatschappij 10.000 euro en 
de tien gemeenten elk 1.500 euro. Zo komen we tot een 
totaalbedrag van 107.500 euro”, berekent de coördinator. 
Groenrand hoopt dat daar nog eens 80.000 euro kan bijko-
men. “Regionaal Landschap de Voorkempen heeft immers 
ook een dossier ingediend bij de projectoproep ‘piloot-
projecten Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (2020)’.” Weyler 
hoopt dat dit project ook kan leiden tot “een financieel be-
leid dat voor heel Vlaanderen hetzelfde en transparant is en 
dat het ook een stimulans kan zijn dat de beleidsniveaus 
in Vlaanderen, de agentschappen en diensten (ANB, VLM, 
VMM...), de provincie, landbouwers, natuurverenigingen 
en de gemeenten beter samenwerken bij de realisatie van 
Landschapsparken en Nationale parken.”

Voorkempen - Van beschermd 
cultuurhistorisch landschap 
tot landschapspark van 11.000 hectare
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Geachte klant,

Na 45 jaar beroepsactiviteit is het tijd geworden om de fakkel door te geven. 
Dit doe ik met grote trots aan mijn zoon Jiri Weyts vanaf 1 november 2020.

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het jarenlange vertrouwen in mij en de 
firma.

Achter de schermen blijf ik echter verder aanwezig en ben ik steeds bereikbaar 
(+32 (0) 475 593 398 of info@drukkerijwweyts.be).

Wat het concept betreft, blijft dit hetzelfde. Meer nog, we kunnen u vanaf nu 
voorzien van alle drukwerk tot beletteringen. Dit alles kunnen jullie terugvinden 
op onze website www.primaprint.be.

Verder wens ik jullie allen het allerbeste!

W�er Weyts

Van vader op zoon.
Van drukkerij W. Weyts naar Prima Print.

Prima Print BV
Spijker 29

2910 Essen 
België

Jiri@primaprint.be
www.primaprint.be

-Primaprint-november.indd   1 9/11/20   16:48
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Kom langs voor meer informatie.

  

 
 
 

argenta.be

Overstappen naar Argenta 
is kinderspel.

Gemakkelijk, gratis en snel.

Advertentie-A4-Bankoverstap.indd   1 19/11/18   14:32

Mertens Kurt 
BREDABAAN 495

2990 WUUSTWEZEL

tel 03 669 70 40

wuustwezel@argenta.be

ON 0687 426 924 RPR ANTWERPEN

C4EDFCFC-6B47-4166-9184-CD5F36A97B5E.indd   1 18/11/2019   18:25:13

Wuustwezel KURT MERTENS , Bredabaan 495, 2990 Wuustwezel
tel. 03 669 70 40 | wuustwezel@argenta.be
FSMA 104725 cA-cB | ON BE 0687 426 924

Brecht SYMENS & C°, Molenstraat 30, 2960 Brecht,
tel. 03 313 61 61 | symens@argenta.be
FSMA 26832 cA - cB | ON BE 0436 267 002

Sint-Job-in-’t-Goor MERVO VOF, Brugstraat 204 GVR, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor
tel. 03 636 25 53 | stjob@argenta.be
FSMA 65541 cA - cB, ON BE 0875 665 817

Maria-Ter-Heide STEVEN DE SCHEPPER, Bredabaan 995, 2930 Brasschaat
tel.03 633 38 47 | steven.deschepper.3367@argenta.be
FSMA 112180 cA-cB | ON BE 0841 319 996

-Argenta_oktober.indd   1 1/10/20   21:12


