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De gemeenteraad van maan-
dag 21 juni wordt de laatste
met burgemeester Ivo Wy-
nants (N-VA). Al blijft hij nog
in functie tot 1 september. Pas
dan neemt partijgenote Leen
Wouters de sjerp over om de
allereerste ‘burgermoerder’
van Wijnegem te worden.

Het schepencollege wil er al-
les aan doen om de laatste ge-
meenteraad met Ivo Wynants
ondanks corona toch enige
luister te geven. “De vergade-
ring zal met publiek plaatsvin-
den. Om dat veilig te laten ver-
lopen, hebben we gekozen voor
de turnzaal van de De Note-
laar”, vertelt schepen Maarten
Janssens (N-VA). 

“Om 19.30 uur beginnen we
eraan. Er is publiek toegelaten,
al hebben we slechts plaats
voor een tiental toeschouwers.
We maken zeker tijd voor en-
kele toespraken van de burge-
meester en vertegenwoordi-
gers van de verschillende par-
tijen. Geschenken en andere
eerbetuigingen volgen eind au-
gustus, wanneer hij het ge-
meentehuis echt verlaat. Op de
speelplaats van De Notelaar
bieden we op 21 juni al wel een
bescheiden receptie aan waar-
voor we tien tafels met telkens
vier stoelen opstellen.”

Dat Wynants (69) na bijna ne-
gen jaar stopt, was al aange-
kondigd bij de vorming van de
nieuwe coalitie tussen N-VA
en Dorpspartij Durf! na de ver-
kiezingen van oktober 2018.
Normaal zou de overdracht pas
na drie jaar plaatsvinden, maar
ze wordt dus wat vervroegd. Zo
loopt Wynants’ terugtreden
synchroon met de oppensioen-
stelling van zijn vrouw Ines als
medewerker in het  sportcen-
trum. In dat sportcentrum is de
loopbaan van Ivo Wynants be-
gonnen als redder.  (jaa)

Laatste gemeenteraad 
voor burgemeester 
Ivo Wynants
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maar het zijn vervelende toe-
standen allemaal.” 

“Hackers en phishing zijn
echt een plaag sinds de lock-
down. Ook veel grote bedrijven
worden erdoor getroffen. Meer
mensen zijn online, dus zijn er
meer targets voor hackers”,
zegt de politie. 

“De stijging van het aantal
hackings is ook te verklaren
door het feit dat veel mensen
van thuis werken en meer on-
line zijn. Vaak met netwerken
die minder goed beveiligd zijn
dan bijvoorbeeld op kantoor”,
aldus nog de politie.

Er zijn wellicht veel meer be-
drijven gehackt dan we weten,
want veel bedrijfsleiders zijn
er niet transparant over. “Maar
je mag er zeker niet op ingaan
en je moet altijd goed nakijken
of het e-mailadres van de af-
zender je bekend is.”  (saca)

tussen al twee keer gehackt. De
eerste keer lukte het om haar
account terug te krijgen. Maar
een paar dagen later gebeurde
het weer, door dezelfde hacker.
Hij vroeg 1000 euro losgeld. “Ik
heb dat uiteraard niet betaald,

Vishandel Jean sur Mer heeft
af te rekenen met phishing.
Ook een Instagrampagina van
breigoeroe Ellen Kegels werd
slachtoffer. Zij kreeg zelfs de
vraag om losgeld te betalen. 

Het fenomeen phishing is
sinds de coronacrisis nog meer
toegenomen. Met valse e-mail-
berichten wordt geprobeerd
bankgegevens te bemachtigen. 

Een paar weken geleden werd
het Instagram-kanaal van brei-
goeroe Ellen Kegels gehackt.
Nu is er van The Shop van vis-
boer Jean sur Mer een fake In-
stagramaccount opgericht: een
exacte kopie van het originele.
Het fake-account stuurt be-
richten naar mensen die deel-
namen aan een weggeefactie
voor een plateau zeevruchten
en meldt hen dat ze een van de
gelukkige winnaars zijn. Ze

vragen om creditcardgegevens
in te vullen op een formulier. 

Tweede keer voor Kegels

Het Instagramaccount van
Kegels van LN Knits werd in-

Viswinkel en breigoeroe slachtoffer van phishing en hacking

W Jan Kegels van visspeciaalzaak Jean sur Mer. 
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De drempel voor studenten
om bij een advocaat aan te
kloppen ligt vaak hoog. Ze
weten niet waar ze terecht-
kunnen of hun budget is niet
toereikend genoeg. Daarom
zijn acht studenten rechten
van de Universiteit van Ant-
werpen gestart met de stu-
dentenorganisatie Antwerp
Law School Consultancy
(ALSC), waar ze medestuden-
ten en jonge ondernemers
gratis juridisch advies zullen
geven. 

Studenten lopen ook tegen
juridische problemen aan,
weet Axel De Hoon, initiatief-
nemer van de studentenorga-
nisatie. Zelf zit hij aan de
UAntwerpen in zijn eerste
master rechten. 

Hij kwam op het idee voor de
organisatie toen hij via een
lid van de Brussels Law
School Consultancy vernam
dat die wilde uitbreiden naar
Antwerpen. Drie maanden la-
ter staat er met financiële
steun van de Brusselse zus-
terorganisatie een ploeg van
rechtenstudenten klaar. 

Laagdrempelig

De Hoon noemt voorbeelden
van problemen die zoal in
hun inbox verschijnen: een
student die een kot onderver-
huurde aan iemand die ver-

volgens weigert te betalen, ie-
mand met een schimmelplek
op zijn kot die de huurbaas
niet wil verwijderen of een
student die online kleding
had besteld die maar niet ge-
leverd wordt. Ook jonge men-
sen die net een onderneming
zijn gestart, zijn welkom. 

“Het is ons doel om het recht
toegankelijk te maken voor
iedereen, maar de focus ligt
toch vooral op studenten en
jonge ondernemers omdat wij
dat zelf ook zijn”, aldus de ini-
tiatiefnemer. “Het is laag-
drempelig. Ze kunnen een be-
richtje sturen naar onze site
zonder dat ze raar aangeke-
ken worden op hun pro-
bleem.”

“We hebben vanaf de eerste
dag al zo veel vragen binnen-
gekregen. We proberen ze de-
ze zomer nog te behandelen,
maar het wordt een hele
klus”, aldus De Hoon. 

Na de examenperiode zal de
organisatie meer rechtenstu-
denten aanwerven voor haar
team zodat ze deze zomer nog

de eerste adviezen kunnen
schrijven. 

Praktijkervaring

En wat doen de studenten
wanneer ze een vraag binnen-
krijgen waar zij het antwoord
ook niet op weten? “We zul-
len alleen zaken aannemen
die we ook kunnen oplossen.
Met een grote strafzaak kun
je bijvoorbeeld niet bij ons te-
rechtkomen. In dat geval zul-
len we de persoon doorver-

wijzen naar een organisatie
die wel geschikt is”, zegt De
Hoon.

De gratis adviezen geven de
studenten niet alleen, omdat
ze anderen willen helpen. Het
initiatief is opgestart met
twee doelen, legt vicevoorzit-
ter Nicolas Loix uit. “We wil-
len het recht toegankelijk en
begrijpelijk maken en ambiti-
euze rechtenstudenten de
kans geven om in aanraking
te komen met de praktijk.” 

Brugfunctie

De studentenorganisatie
hoopt een brug te zijn tussen
de juridische wereld en het
studentenleven en wil daar-
om ook samenwerken met ad-
vocatenkantoren. 

“De ervaring die studenten
hier opdoen kan een brug vor-
men naar hun latere professi-
onele leven. Misschien kun-
nen onze studenten daarna
een stageplek bemachtigen
bij deze advocatenkantoren”,
zegt De Hoon.

Studenten richten Antwerp Law School Consultancy op en geven gratis juridisch advies

“Recht moet voor iedereen toegankelijk zijn”
Lessen volgen, blokken en 
feesten, de agenda van 
studenten zit doorgaans 
al boordevol. De leden van 
de studentenorganisatie 
Antwerp Law School Con-
sultancy nemen er nog 
een taak bij: ze geven jon-
geren en studenten gratis 
juridisch advies. “We wil-
len het recht toegankelijk 
maken voor iedereen en 
jonge rechtenstudenten 
praktijkervaring laten op-
doen.”

ANTWERPEN 

W Van links af, staand: Victor Raeymakers, Cédric Martens, Louise Rooms, Nicolas Loix,  Thomas Naenen en 
initiatiefnemer Axel De Hoon. Zittend: Sana Essakhi en Esohe Weyden. 
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ANTWERP LAW SCHOOL CONSULTANCY 

“Het is 
laagdrempelig. 
Studenten kunnen 
een berichtje sturen 
naar onze site 
zonder dat ze raar 
aangekeken worden”

De vzw Toerisme Brasschaat
biedt wandelingen aan over de 
geschiedenis van de gemeente. 
De tocht begint en eindigt bij het 
gebouwtje van de heemkundige 
kring Breesgata. Er wordt stilge-
staan bij gebouwen zoals het 
kasteel of de Hemelhoeve. De 
gids vertelt de geschiedenis van 
de bewoners. Aan het gebouwtje 
van Breesgata kan de wandelaar 
na afloop een Brasschaats bier 
drinken. De wandeling kost 40 
euro per gids met maximaal zes-
tien deelnemers.  Inschrijven via
de website van de gemeente. (jbr)

BRASSCHAAT 

Gidsen brengen 
geschiedenis tot leven


