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Belfius steunt het  “Parochiecentrum” in Oelegem 
 
 
Vrijdag 4 mei 2012 overhandigen Gert Slegers, Regio manager van Belfius Regio Schoten en Jos De 
Weerdt, kantoordirecteur van Belfius Oelegem, in na am van Belfius Bank & Verzekeringen een 
cheque van 2 500 euro aan het “Parochiecentrum” in Oelegem. 
 
Het “Parochiecentrum” in Oelegem, dat is gelegen aan de Venusstraat 10, biedt aan tal van verenigingen, 
in en om Oelegem, de mogelijkheid om hun activiteiten te ontwikkelen. Zo werd het Centrum vorig jaar 
maar liefst 244 dagen gebruikt; de belangrijkste ‘gebruikers’ zijn volgende verenigingen: Okra, de Parochie, 
Ziekenzorg, KVLV, de Scouts en Gymsport. 
 
Belfius Regio Schoten omvat de Belfius-kantoren Oelegem, Zandhoven, Schilde, Wijnegem, St Job, 
Schoten Markt en Schoten Donk. Het draagt het “Parochiecentrum Oelegem” een warm hart toe en wil met 
deze cheque van 2 500 euro het Centrum in haar concrete dagdagelijkse werking steunen. 
 
Met de 2 500 euro die ze van Belfius Bank & Verzekeringen krijgt, gaat het Centrum de ruimte herinrichten 
met nieuwe tafels, die voldoen aan de normen voor intensief gebruik door de verenigingen. 
 
Als relatiebank die dicht bij haar klanten staat, zowel de particuliere als professionele klanten als die welke 
afkomstig zijn uit de verenigingssector, wil Belfius zijn kantoren de kans bieden om financiële steun te 
geven aan bepaalde initiatieven in hun eigen gemeente of streek (bv. de aankoop van kostuums voor een 
toneelvereniging, de inrichting van lokalen of de aankoop van klein IT-materiaal voor een vzw, de renovatie 
van een feestzaal, het verstrekken van maaltijden aan daklozen enz.). De bank is lokaal stevig verankerd 
en wil zodoende ten volle haar maatschappelijke rol spelen. Op het terrein wil ze haar engagement om een 
reële toegevoegde waarde te geven aan de maatschappij op elk niveau concreet invullen. 
 

 
 
De cheque wordt vrijdag 4 mei  2012 om 19 uur in aanwezigheid van verschillende vertegenwoordigers 
van de verenigingen, overhandigd in het ‘Parochiecentrum’ van Oelegem, Venusstraat 10, 2520 Oelegem. 
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