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Rommelmarkt en burendag in ons Burenhuis
De vrijwilligers van Ons Burenhuis organiseerden een rommelmarkt en een
burenfeest op zaterdag 28 mei.
Wat is Ons Burenhuis?
Ons Burenhuis vind je in Urbain Reniersstraat
1 te Antwerpen Linkeroever. Ze organiseren
regelmatig activiteiten, voor de buren in de
Urbain Reniersstraat en Adolf Menystraat.
Meedoen?
Ben jij ook nieuwsgierig naar wat ze
organiseren? Er hangt altijd reclame op het
raam van Ons Burenhuis.
Hou die reclame dus goed in de gaten! Of organiseer je graag zelf een
activiteit of bijvoorbeeld een feest? Spreek dan je buren in Ons Burenhuis aan!
Ze denken er graag met je over na.
Zaterdag 28 mei…
Ons Burenhuis ging om 13u van start met de rommelmarkt. Enkele buren
kozen de beste plaats uit op het gras en installeerden zich. Ze hadden zelf
spullen meegenomen en uitgestald, klaar om te verkopen. Er kwamen toch
heel wat potentiële kopers langs.
De zon scheen ondertussen volop. Het
mooie weer bracht leven in de brouwerij, en
steeds meer buren kwamen naar buiten.
Rond 16u sloot Ons Burenhuis de
rommelmarkt af. De verkopers ruimden
netjes hun spullen op en alles werd klaar
gestoomd voor het burenfeest.
Op het feest leerden heel wat nieuwe
buren elkaar kennen. De meesten brachten
ook een lekker hapje mee.
Ben jij er de volgende keer ook bij?
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Julius Vuylstekelaan: eropaf !
We werken volop samen met stad
Antwerpen, Formaat vzw, Buurtsport
Antwerpen, de lokale politie,… om
de leefomgeving van de Julius
Vuylstekelaan te verbeteren. Met
andere woorden: we gaan eropaf!
Maar wat gebeurt er dan eigenlijk
allemaal? We geven je een blik
achter de schermen!
Na enkele maanden voorbereiding
zijn alle betrokken diensten in actie
geschoten. En wij uiteraard ook.
Onze technische dienst ruimt in de
week van 20 juni de garages op en
schildert de palen wit. Hiermee
hopen we de veiligheid en het
gevoel van veiligheid te verbeteren.
Andere acties werpen ondertussen
hun vruchten af. De lokale politie en
onze wijktoezichter controleren in en
rond de parkeergarages. Verdachte

auto’s of nummerplaten worden
consequent gesignaleerd.
De lokale politie kon zelfs de verkoop
van een gestolen auto verhinderen en
pakte verdachten op.
Sluikstort zal ook streng aangepakt
worden. Huurders die sluikstorten
dumpen zomaar afval op straat. Het
camerateam van de stad Antwerpen
voerde daarom extra controles uit.
Dankzij het camerateam én de
meldingen van alerte huurders zijn er
zeker 10 sluikstorters geïdentificeerd.
De sluikstorters krijgen binnenkort een
flinke boete.
Ben jij een huurder van Julius
Vuylstekelaan, en heb jij een specifieke
vraag, een idee of een melding?
Aarzel dan niet en bel naar het
nummer 0476/602.344 of e-mail naar
eropafabc@gmail.com.

Heb je een
brandwond van de

Barbecueën op het terras

barbecue? Dan is er

De zomervakantie komt eraan, de
zon schijnt, en je hebt zin in een
barbecue op je terras. Een zomerse
avond is nu eenmaal het gezelligst
met vrienden, een lekker drankje
en… een barbecue! Maar mag je
barbecueën op je terras?

Veiligheid
Veiligheid is zeer belangrijk. Zeker op
een kleine ruimte zoals een terras! We
geven je dan ook tips:

Daar hebben we een heel duidelijk
antwoord op: je mag enkel elektrisch
barbecueën. Let ook op je buren en
denk aan de veiligheid.



De buren
Je houdt je buren best te vriend,
want je zal nog lang naast, onder of
boven hen wonen. Veroorzaak dus
geen lawaai en andere overlast.
Heb je veel vrienden of familie
uitgenodigd? Waarschuw je buren
dan eerst. Of nodig ze bijvoorbeeld
uit. Gezellig, toch?












Plaats de elektrische barbecue op
een stevige ondergrond, en op
een windvrije plaats.
Plaats de elektrische barbecue
nooit in de buurt van water.
Pas op met regenweer.
Hou kinderen en huisdieren op
een afstand.
Laat de snoer over de vloer lopen,
en voorkom dat mensen er over
kunnen vallen.
Sta jij achter de barbecue? Blijf
dan nuchter. Dronken mensen
doen soms domme dingen.
Ben je gedaan met barbecueën?
Trek de stekker dan uit het
stopcontact.

een gouden regel:
eerst water, de rest
komt later!
Koel de wond
minimum 15 minuten
af met koud en zacht
stromend kraanwater.
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We stellen aan u voor…
Onze nieuwe werkkracht Anneke!
Annelies De Block beviel in juni van een flinke dochter. Om haar werk op te
vangen vervangen we haar tijdelijk door Anneke De Laet.
Anneke begon haar loopbaan in 1989 bij General Motors, maar in 1990 koos
ze voor een andere richting en startte ze als receptioniste bij Fire Protection
Consultants in Antwerpen. Daar werkte ze meer dan 10 jaar.
Daarna begon ze als administratief bediende bij Autoschadebedrijf Blits uit
Beveren-Waas.
In februari 2006 gaf ze haar carrière een nieuwe wending. Samen met een
zakenpartner startte ze een koffie en eethuis in Beveren-Waas, genaamd
De Blauwe Regen. Het werd een succes, maar met spijt in het hart wou ze
terug naar het bedrijfsleven. De administratieve microbe had haar nooit
losgelaten. Zo kwam ze dus bij ons terecht.
Aan het loket kom je haar waarschijnlijk niet zo veel
tegen, maar de kans is groot dat je haar aan de
telefoon krijgt bij een administratieve vraag. Ze
behandelt inkomende facturen,
analyseert de
bankuittreksels en maakt de eindafrekeningen op
voor vertrokken huurders. Verder werkt ze aan
allerhande administratieve taken en opdrachten.
Anneke heeft al te kennen gegeven dat ze haar
werk heel graag doet omdat er veel variatie in zit.
Wie weet kan ze bij ABC aan de slag voor een
langere periode!

Een blik, een woord
en een stille wenk…
Elkaar zo kennen
is een geschenk.

50 jaar of langer getrouwd?
Huur je bij ons en ben je 50 jaar of langer getrouwd met je partner? Dan
vieren wij je huwelijksdatum graag met je mee!
Onze directeur bezoekt alle echtparen die 50, 60 of 65 jaar getrouwd zijn.
En uiteraard neemt hij een kleine attentie mee.
Dus, heb je zin in een bezoek om je huwelijksdatum te vieren? Maak dan
een kopie van je huwelijksboekje of van je huwelijksakte. Daarin staat de
datum waarop je getrouwd bent. Geef de kopie af op het kantoor, en dan
bellen we je op om verder af te spreken!
De openingsuren van de twee kantoren staan op de laatste bladzijde.
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Werken op Hof Ter Lo
Locatie?
Hof Ter Lo 10 en 11, 2140 Borgerhout

Website
www.abc-shm.be

Hoofdkantoor
Adres
Reinaartlaan 8
2050 Antwerpen

Wat is er gebeurd?
Het gebouw kampte met wateroverlast. In mei werden de voegen van
cement en de elastische voegen dan ook aangepakt. We schakelden er
een gespecialiseerd bedrijf voor in.
Op die manier werd de buitenschil van het gebouw waterdicht gemaakt.
In dezelfde periode werden de gangen grondig gepoetst en werden de
deurbellen op elke verdieping voorzien van een correct huisnummer.
Investeringen?
De werken aan de buitenschil kostten ongeveer € 18.000.

Openingsuren
Maandag 8.30-11.30u
Woensdag 8.30-11.30u
Donderdag 8.30-11.30u
1e en 3e dinsdag op
afspraak 16.30-18.00u
Contactgegevens
03 210 94 00
03 219 05 51 (fax)
info@abc-shm.woonnet.be
Elke werkdag bereikbaar
per telefoon of email,
van 8.30 tot 12.30u en van
13.00 tot 16.30u.

Kantoor Gent
Adres
Stoppelstraat 48
9000 Gent
Openingsuren
Maandag 8.30-12.00u
Donderdag 13.00-16.30u
Contactgegevens
03 210 94 18
09 225 05 65 (fax)
info@abc-shm.woonnet.be

Wat vind jij van onze krant?
Wat vind jij van onze artikels? Wat lees jij graag?
Heb jij een verhaal voor onze krant?
Schrijf jij graag een verhaal? Zin in een interview?
Of heb je een mooie foto genomen?
Contacteer ons!
Mail naar info@abc-shm.woonnet.be
Bel naar 03 210 94 00
www.abc-shm.be - Contactformulier
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