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Burgemeester Moorstraat 35
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Immo De Laet bestaat 25 jaar 
Sinds een kwarteeuw zijn we

uitgegroeid tot dé lokale
vastgoedexpert in alle prijsklassen

met duizenden tevreden klanten.
 

U kan bij ons terecht voor
vastgoedbegeleiding van A tot Z.

 
 Naar aanleiding van onze 25ste

verjaardag bieden wij het EPC en
de elektriciteitskeuring gratis aan.

  

GEVOEL VOOR
VASTGOED

+32 (0) 3 644 00 88
info@immodelaet.be
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
38. Sint Antonius

Op 17 januari wordt het heilige Antonius abt 
gevierd als patroonheilige van de slagers, de 
varkenshoeders, de herders, de mandenvlech-
ters, de grafdelvers, maar ook ter bescherming 
tegen de pest, steenpuisten, wratten en nog 
veel meer. Wie was toch die man waar men al 
sinds de 4e eeuw over spreekt. Hij was afkom-
stig uit een christelijk gezin in Egypte. Op zijn 
20e verloor hij zijn ouders. Plots was hij schatrijk 
en wist niet wat hij met zijn bezit moest doen. 
Hij schonk het weg, ging samen met enkele 
volgelingen als kluizenaar leven in de woes-
tijn, en werd er uiteindelijk 105 jaar oud. In de 
middeleeuwen werd zijn gebeente meegeno-
men naar Frankrijk en ondergebracht  in de 
buurt van Grenoble.  
Er werden bepaal-
de krachten aan toe 
geschreven en zo 
ontstond een bede-
vaartsoord voor zieke 
mensen. De Antoni-
usbroeders werden 
een hospitaalorde  
die de zieken verzorg-
den en voedden.  De 
broeders  kweekten 
varkens om de be-
zoekers van voedsel 
te voorzien.  Ze verkregen er het “varkens-
recht” waardoor hun dieren vrij mochten rond-
lopen in het dorp, met een belletje aan hun 
nek als teken van herkenning. Op de feestdag 
van Antonius werden de varkens geslacht en 
in delen verkocht. Het geld werd verdeeld on-
der de armen. Ook in de Kempen kende men 

dit gebruik in parochies die 
Sint Antonius  als patroon-
heilige hadden, zoals in het 
naburige Achterbroek. Na 
de hoogmis werden aan 
de kerkdeur de geofferde 
varkenskoppen en andere 
delen van het dier per op-
bod verkocht. Een traditie, 
die nog zeker tot 2009 heeft 
bestaan, maar nu helaas 
verloren gegaan is. Antoni-
us abt is niet dezelfde als de 

heilige Antonius die aanroepen wordt om ver-
loren voorwerpen terug te vinden. Deze laat-
ste kwam uit Padua, leefde in de 12e eeuw 
en was een enthousiast prediker.  Hij schreef 
eigenhandig zijn psalmen en maakte aante-
keningen. Toen  zijn boek zoek raakte bad  An-
tonius vurig en tot het door de dief werd terug-
gebracht. Nog steeds kent men de uitdrukking 
“Heilige Antonius beste vriend, zorgt dat ik mijn 
…weer vind”, of “Heilige Antonius van Gods 
Huis, breng het verloren voorwerp weer thuis”. 
Het beeld van Antonius werd met zijn aange-
zicht naar de muur gekeerd tot het gevraag-
de teruggevonden was.        M.G.

. ESSEN
Noorderlicht organiseert een virtueel praatcafé

Veerkracht bij mantelzorgers
voor personen met dementie

Hoe veerkracht verhogen in tijden van stress - Corona?

Herman Wauters, dementie-expert bij RECD Orion ism PGN, geeft tekst en uitleg rond dementie in tijden 
van stress. Hij vertelt ons hoe we kunnen trachten een evenwicht te vinden als je geconfronteerd wordt met 
dementie in deze covid-periode. En hij bespreekt hoe je als mantelzorger je veerkracht kan verhogen. Je 
krijgt hierbij enkele handvatten mee als ruggensteun.

Wenst u een link naar de lezing te ontvangen, stuurt u een mail naar info@noorderlicht-praatcafe-dementie.
be  met vermelding “Veerkracht bij dementie/beeldmateriaal.”
U ontvangt een filmpje vanaf 25 januari 2021 en bekijkt dit filmpje waar en wanneer het u past. 
Hebt u vragen over het filmpje kan u deelnemen aan het virtueel praatcafé op 9 februari   om 19.30 u :  Her-
man is online aanwezig ( tot 20.30 u) om uw vragen te beantwoorden o.l.v. moderator Bert Magnus van GZA.

U schrijft desgewenst (nogmaals) in  via info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be  met vermelding “deel-
name virtueel praatcafé 9 feb Veerkracht” en u krijgt een link (via Teams)

Open VLD Kalmthout organiseert 
‘Beste Kalmthoutse starter van 2020’

Open Vld Kalmthout wil lokale starters meer in de kijker zetten, daarom organiseren ze een wedstrijd ‘Beste 
Kalmthoutse Starter van 2020’. Een onafhankelijke jury zal een laureaat selecteren en die wint een prijs ter 
waarde van 200 euro. Zeker in dit moeilijke jaar is het nodig lokale startende ondernemingen te ondersteu-
nen.
Startte je in 2020 met een onderneming in Kalmthout of startte je ergens anders een onderneming, maar 
ben je woonachtig in onze mooie heidegemeente? Dan maak je kans.

Je kan jezelf inschrijven door een mail te sturen naar startervankalmthout@openvldkalmthout.be met ten 
minste volgende informatie:
* bedrijfsnaam
* ondernemingsnummer
* omschrijving bedrijfsactiviteit
* motivatie om deel te nemen en contactgegevens.
Je kan ook volgend formulier invullen: https://forms.gle/6qbVwYsauJgbdjU59.
Doe dit voor 14 februari 2021.

Onafhankelijke jury verdeelt mooie hoofdprijs
Een onafhankelijke jury bestaande uit Caroline Donnet (ondernemer en voorzitter winkelvereniging van 
Heide), Katleen Vander Veken (ondernemer en bestuurslid Bosduin vzw) en Ruben Focketyn (begeleider 
van startende jonge ondernemers binnen een project van JH Govio) zal dan een verdict vellen. Op basis 
van een eerste screening zullen er drie kandidaten geselecteerd worden die een korte pitch zullen hou-
den. Op basis daarvan wordt een winnaar gekozen. De winnaar krijgt de keuze uit een opleidingscheque 
ter waarde van 200 euro of een jaar lidmaatschap van BC De Noorderkempen.

Gewoon zelf doen
Eerder in 2020 stelde Open Vld Kalmt-
hout tijdens de gemeenteraad voor om 
Kalmthoutse starters beter te ondersteu-
nen, zeker in deze moeilijke periode. Een 
van de voorstellen was een wedstrijd 
organiseren ‘Starter van het jaar’. Het 
bestuur was positief over de voorstel-
len, maar ondernam niet meteen actie. 
Daarom dacht Open Vld Kalmthout: 
we doen het gewoon zelf!                   MT

KALMTHOUT
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TEMPO OIL bvba

Vestiging
Essen
Kapelstraat 52
2910 Essen
03/667.22.24
essen@tempo-oil.be

Vestiging Geel
014/86.60.01

info@tempo-oil.be

HARTVERWARMEND!
Snelle levering van diesel en gasolie 
aan particulieren en bedrijven.

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

Beste kwaliteit kolen ibbenbüren voor 
inbouwhaarden en allesbranders
Steeds in voorraad: Futurex
antraciet 12/22 - 20/30 - 30/50
briketten

Brandstoffen De Bie
Kapelstraat 52 - 2910 Essen - Tel. 03 667 22 24
Fax: 03 667 11 35 - essen@tempo-oil.be
Openingsuren: ma-vrij 8u-12u en 13u-18u, zaterdag 9u doorlopend tot 16u

Nederlandse
bankkaarten

welkom!

 

Snelle levering van 

GASOLIE VERWARMING 

aan de LAAGSTE 
PRIJZEN

aan particulieren 
en bedrijven

Profiteer nu
 van onze 

bodemprijzen
Twijfel niet, 

bel ons!
Vestiging Wuustwezel

03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

lingerie

Sporten: de ultieme me-time

Let op: dit is een limited edition • 50 stuks beschikbaar 

OP = OP

Wie deze maand januari bij ons

een sportieve aankoop doet 

uit het Prima Donna Sport-segment

krijgt een GRATIS SPORTFLES !

Pastoor Weytslaan 28 - 2920 Kalmthout - 03 666 51 52 - info@iris-lingerie.be Bezoek onze webshop: www.iris-lingerie.be

SOLDEN
met kortingen tot -50%

DE LEVENSBOOM

Therapie Coaching

Relaxatie
baby • kinderen • volwassenen

Nieuwe energie
herbronnen

individueel • gezins • relatie kinder • personal • bedrijven

Groeien vanuit jezelf...

Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel
ENKEL OP AFSPRAAK 474/29 69 78

info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be

Mineralen
Knuffelstenen
Etherische Oliën
Kaarten …
en nog veel meer !

Nog op zoek naar een eindejaarsgeschenk ?
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Hoevensebaan 80, Kapellen • T 03/ 664 75 66
Wij zijn ook open op zondag 21 december 
van 11u tot 17u en maandag 22 & 29 december 
van 9u30 tot 18u.

CELEBRATE YOUR
CHRISTMAS MOMENTS

Hoevensebaan 80, Kapellen • T 03/ 664 75 66
Wij zijn ook open op zondag 21 december 
van 11u tot 17u en maandag 22 & 29 december 
van 9u30 tot 18u.

CELEBRATE YOUR
CHRISTMAS MOMENTS

www.baekelmansjuwelen.be
Hoevensebaan 80, Kapellen • T 03/664 75 66

Openingsuren: Ma-Di-Zo: gesloten • Wo - Do - Vrij: 09:30 - 12:30 | 14:00 - 18:00 • Za: 09:30 - 17:00

GROTE
STOCKVERKOOP

VAN DE

PANDORA - COLLECTIE

De beste wensen voor 2021 !De beste wensen voor 2021 !

Rijkmakerslaan 39
2910 Essen - België 

Tel. 0497 54 63 38 
Fax 03 677 27 63 

info@lucpeeters.be
www.lucpeeters.be

RAMEN & DEUREN

TRAPPEN

KEUKENS

BADKAMERKASTEN

WINKELINRICHTING

KASTEN OP MAAT
…

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

HEEFT UW WAGEN HET BESTE VAN ZICHZELF GEGEVEN ?
Ga langs bij een autohandelaar in uw buurt en profiteer van de saloncondities !

#GEENsalonWELsaloncondities

PROFITEER VAN ONZE 
UITZONDERLIJKE CONDITIES!   
TOYOTA COROLLA HYBRIDE

(1) 

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.  

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Voor meer informatie, contacteer uw Toyota-verdeler of bezoek onze website op www.toyota.be. (1) 5 jaar gratis waarborg, Toyota 
Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het 
erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg.

TOYOTA VAN DIJCK
Ringlaan 2 - 2960 Brecht
Tel.: 03 313 05 79

LAADT ZICHZELF 
AL RIJDEND OP

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de � scaliteit van uw voertuig. 

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be 4,5-5,3 L / 100 KM  |  101-121 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be

Wandelen naast jou;
een fijne plek om te zijn,

omringd door natuur.
@sam_wauters

           #twaiku #polders
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TOONZAAL OPEN

Dinsdag tot vrijdag   10u - 18u
Zaterdag    10u - 17u
Ma/Zon- en feestdagen gesloten

Uw droomkeuken hoeft niet duur te zijn !

Bezoek onze website: 
https://verdokeukens.be/

Een afspraak maken kan op +32 (0)473 83 84 59
of u kan ons mailen op info@verdokeukens.be

T ra in ing@3DCadworks .be

avond OPLEIDING
SOLIDWORKS 3D-CAD TEKENEN

Star t :  18 Januar i

Contact : info@stroop.be                  Tel. 03/667 72 80 of 03/667 78 40

WWW.STROOP.BE

ALUMINIUM &
PVC SCHRIJNWERK

Ramen - Deuren
Veranda’s - Vliegenramen

Rolluiken - Poorten

Elisa Dierckx 

In memoriam
21/09/1989 -10/01/2012

Het politiereglement van de politiezone Voorkempen krijgt een update vanaf 
1 januari 2021. Vanaf het nieuwe jaar kan de politie GAS-boetes uitschrijven 
voor vier nieuwe inbreuken die betrekking hebben op lachgas, autokaartjes, de          
affichering van de huurprijs van onroerend goed, en het niet naleven van een 
burgemeesterbesluit. Iedereen die ouder is dan 16 jaar kan een GAS-boete krij-
gen. De maximumprijs voor een minderjarige is 175 euro, en voor een meerder-
jarige 350 euro.

1. Lachgas
De politie betrapt al langer dan vandaag voornamelijk jongeren op het gebruik 
en de handel van lachgas om in een roes te geraken. Vanaf nu kunnen de po-
litieinspecteurs in onze zone daar GAS-boetes voor uitschrijven. Gebruikers van 
lachgas kopen het ofwel in ampullen ofwel in een tank, en laten het daarna in 
een ballon lopen zodat ze het gas makkelijk kunnen inhaleren. De politie merkt 
dit op het terrein vaak op bij jongeren. Doorgaans zitten zij samen in de auto op 
een afgelegen plek, en inhaleren ze het gas via een tank.
Voorgevulde ballonnen komen dan weer voor in het uitgaansleven. Lachgas in-
haleren zorgt ervoor dat je in een roes geraakt. Maar er zijn ook risico’s: je kan dui-
zelig en verward worden of evenwichtsstoornissen en hoofdpijn krijgen. Ook mis-
selijkheid, bewustzijnsverlies en gevoelloosheid in de handen en voeten komen 
voor. Jongeren die in een roes geraken en tegelijkertijd met de auto rijden, riske-
ren een grote kans om een ongeval te veroorzaken.

2. Autokaartjes
Handelaars in tweedehandsvoertuigen riskeren vanaf 2021 een GAS-boete wan-
neer zij visitekaartjes aanbrengen op geparkeerde auto’s, bijvoorbeeld achter 
de ruitenwissers. Op deze kaartjes staat meestal vermeld ‘Uw voertuig interes-
seert ons’ met de contactgegevens van de handelaar erbij. Ook mensen aan-
klampen op straat om hun auto te verkopen, is verboden. Ook daarvoor kan je 
een boete krijgen.

3. Affichering van de huurprijs van onroerend goed
Wie een onroerend goed verhuurt zoals een huis, appartement of een kamer, is 
nu verplicht om bij elke publieke mededeling de huurprijs, de gemeenschappe-
lijke lasten en de EPC-waarde te vermelden. Als dit niet gebeurt, kan je daarvoor 
een administratieve geldboete krijgen.

4. Niet naleven van een burgemeesterbesluit
Wanneer je de maatregelen in een burgemeesterbesluit niet naleeft, kan je daar-
voor een GAS-boete krijgen. Zo’n besluit kan allerlei regels bevatten op vlak van 
de openbare veiligheid, netheid, gezondheid en rust in een welbepaalde ge-
meente. Tijdens deze coronacrisis zijn er bijvoorbeeld verschillende regels die via 
een burgemeesterbesluit genomen zijn.
Info: lokale politie Voorkempen, 03 210 40 00 of pz.voorkempen@police.belgium.eu

BRECHT GAS-boetes voor 4 nieuwe inbreuken in 2021

COLOFON
Weekblad De Echo wordt uitgegeven door Prima-Print
Spijker 29, B-2910 Essen, tel. 03 667 57 65

Advertenties dienen binnen te zijn ten laatste vrijdagmiddag 12u 
of tot volboeking. Niets uit deze uitgave mag worden overgeno-
men zonder schriftelijke toezegging van de uitgever (Jiri Weyts). 
Adverteerders zijn verantwoordelijk voor de inhoud van hun 
teksten. De uitgever heeft het recht advertenties te weigeren.

Weekblad De Echo gratis huis-aan-huis bedeeld in Essen - Wildert - Essen-Hoek

Horendonk - Kalmthout - Achterbroek - Nieuwmoer - Heide - Wuustwezel

Gooreind - Loenhout - Brecht - Overbroek - St. Lenaarts  op 27.500 exemplaren.

Klachten over bedeling ?

Doe een melding via echo@primaprint.be 
of op het nummer 03 667 57 65.
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GARAGE 
   OOSTVOGELS
GARAGE 
   OOSTVOGELS

SPECIALITEIT
MERCEDES

VOOR ACTUELE STOCKWAGENS 
WWW.OOSTVOGELS.BE

	 •	Specialist	in	uw	buurt	
				 			voor	jonge	Mercedes	wagens

	 •	Herstellingen	alle	Mercedes	
			 			personenwagens	en	lichte	vracht

Openingsuren:
Ma-vr	8.00	tot	19.00	-	Za	8.00	tot	17.00

Zo	op	afspraak

Wuustwezelseweg	41	-	2990	Loenhout
Tel.	03	669	70	61

info@oostvogels.be
www.oostvogels.be

Zelfwerkend patroon
Herstellen alle merken - Herstellen rolluiklint

toonzaal open op afspraak

25 jaar ervaring !25 jjaar ervvrr aavv rriing !ng !

Denk aan de winter !

zonnewering binnen en buiten
rolluiken - sectionale poorten
raamdecoratie - vliegenramen
automatisatie - terrasoverkappingen

De Pretlaan 22          2950 Kapellen - Heide
Tel. 03 666 05 00     e-mail: jaderi@skynet.be

-10% korting
op rolluiken

Voor al uw tuinwerken
ontwerp, aanleg, onderhoud

poorten, afsluitingen, bestrating 
en renovatie van tuinen.

0475 25 95 45 - 0472 23 30 44
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Met mijn snoet in de zon en een wijntje, lekker fris

Zou ik heel even vergeten dat het nog winter is.

DE NAAIBOETIEK
ALLE WINTERSTOFFENALLE WINTERSTOFFEN

- 50% korting- 50% korting
alle dagen open van 13 - 17 uur
donderdag en zondag gesloten

Nieuwmoer-Dorp 3 • 2920 Kalmthout • 03 667 37 89

Landelijke ophokplicht 
voor pluimvee
Vogelgriepvirus vastgesteld in België

In november kondigde het federaal agentschap 
voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) 
een ophokplicht aan voor pluimvee omdat het 
vogelgriepvirus werd vastgesteld in België en in 
onze buurlanden. De situatie is momenteel onder 
controle, maar de landelijke ophokplicht blijft nog 
van kracht. De kans bestaat namelijk dat wilde 
vogels het virus verder verspreiden. Deze situatie 
kan mogelijk tot aan het voorjaar van 2021 blijven 
duren.

De landelijke ophokplicht geldt voor alle houders 
van pluimvee en vogels in België: professionelen 
maar ook particulieren.
• Vanaf zondag 15 november geldt de ophok-

plicht ook voor alle particulieren die kippen, 
duiven en andere siervogels houden.

• Hou je dieren in hun hok, voeder ze zoveel mo-
gelijk binnen of scherm ze af met een net!

• Vermijd contact tussen jouw dieren en wilde 
vogels!

Meer info: Website FAVV

REGIO

Blijven volhouden allemaal
 
Aan het begin van het nieuwe jaar kwam Wuustwezel in het nieuws door de 
sterke toename van het aantal besmettingen. Daarmee waren we een op-
merkelijke uitzondering in Vlaanderen. Veel mensen werden ongerust, zeker 
toen werd gesuggereerd dat hier een nieuwe variant de ronde deed.

Besmettingen in familiale kring
Ongerustheid is momenteel nog niet nodig, maar waakzaamheid des te 
meer. Er is geen uitbraak in onze woonzorgcentra. De besmettingen zijn fami-
liaal, binnen de huiselijke kring en houden op het eerste zicht geen verband 
met elkaar. Het gaat ook niet om de gevreesde nieuwe Engelse variant; 
maar we hebben hier te maken met het gemuteerde virus, dat ook veel 
slachtoffers eiste in een rusthuis in Mol.
Wij hebben hier niet anders Kerst of Nieuwjaar gevierd dan in de rest van 
Vlaanderen. De stijging is dus niet meteen verklaarbaar. Feit is dat we meer 
besmettingen hebben dan elders, dus we moeten volhouden: ons gedrag 
blijven aanpassen en de geldende maatregelen maximaal toepassen.

Start vaccinaties
Ondertussen bereidt de Eerstelijnszone zich voor op de vaccinatiecampag-
ne in onze regio. In de plaatselijke woonzorgcentra worden bewoners en 
personeel nog deze maand ingeënt. Daarna volgen de zorgverleners en de 
risicogroepen. Dat biedt het nodige perspectief voor de rest van dit jaar.

WUUSTWEZEL

Chiro Happy Dorp schenkt opbrengst aan 
sociale kruidenier ‘t Kabaske

We hoeven het eigenlijk niet meer te zeggen: het zijn vreemde tijden. Ook 
voor jeugdverenigingen. Tal van acties om geld in het laadje te brengen 
zien ze aan hun neus voorbijgaan. En wanneer ze dan toch een actie op 
poten zetten, schenken ze de opbrengst aan een goed doel.
Dat is wat Chiro Happy Dorp ook deed. In het weekend van 11 december 
organiseerden ze hun jaarlijkse fakkeltocht. Alleen verliep het dit jaar een 
beetje anders dan normaal. Ze verkochten lampionnen zodat mensen 
met hun eigen bubbel op stap konden gaan. De verkoop van de winter-
pakketten met lampionen bracht maar liefst 751,32 euro op. Dat geld werd 
geschonken aan de sociale kruidenier ‘t Kabaske.
Marc Hense van ‘t Kabaske was oprecht ontroerd door deze actie. “We 
zijn nu bijna aan het einde van het jaar”, zei hij. “Met dit geld kunnen we 
nu onze klanten eens extra verwennen. Hartelijk dank, Chiro Happy Dorp!”
                    MT

ESSEN
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Mijn naam is Denise, ik ben 24 
jaar en woon in Kalmthout. Ik 
heb een passie voor woord-
kunst en verbinden met ande-
ren en mezelf. Deze twee ko-
men in mijn schrijfsels samen. 
Ik neem jullie mee op mijn weg 
naar een mobielere toekomst 
en de uitdagingen en geluk-
smomenten die hierbij op mijn 
pad komen.

Een lichtpuntje 

“Ruim een op de twaalf mensen in ons land kampt met ernstige chronische 
pijn, waardoor ze veel hinder ondervinden in het dagelijkse leven”, lees ik in 
een artikel van een aantal jaren geleden. Een vrije ochtend en middag in 
mei. Speurend op het internet, verlangend naar herkenning. 

Pijn in mijn voeten, enkels, knieën en heupen. Pijn om mee op te staan, om 
de dag mee door te brengen, om mee te gaan slapen. De mobiliteit steeds 
een beetje minder. Gisteren. Daarvoor. Vandaag. Waarschijnlijk ook mor-
gen. Daarna. Mijn focus zoveel mogelijk op mijn mogelijkheden, op de din-
gen die wel goed lukken. Ik denk aan de lessen van mijn opleiding orthope-
dagogie, die ik omwille van de coronamaatregelen vanuit huis kan volgen. 
De stage, waarbij ik kansen krijg om thuis aan mijn eindproject verder te 
werken en te videobellen met de cliënten en collega’s. Zij die (mee)denken 
vanuit krachten. Zij die zich alle dagen inzetten om dit mogelijk te maken. In 
juni hoop ik af te studeren. Mijn roeping, werken als begeleider in het ortho-
pedagogische werkveld, komt steeds dichterbij. Dat is waar mijn hart sneller 
van gaat slaan, waar mijn ogen van gaan twinkelen. In de kern van moeilijk-
heden schuilen mogelijkheden. En toch het besef: ik ben een van die twaalf.

Ik zit met mijn benen languit op de zetel met mijn gsm in mijn rechterhand, 
wanneer ik vanuit mijn ooghoeken een melding zie verschijnen. Het is een 
mail van de orthopedist. Mijn handen bibberen… Zou de eerder uitgestelde 
consultatie opnieuw uitgesteld dienen te worden vanwege corona? Blijft 
de onzekerheid langer bestaan? Ik voel de spanningen in mijn lichaam. 
Voorzichtig duw ik met mijn wijsvinger op de melding van de mail en zie 
hoe de tekst in beeld verschijnt. Mijn ogen vallen meteen op de woorden 
“probleem definiëren” en “oplossing”. Echt? Zou dit het einde zijn van de 
zoektocht naar een diagnose? Heeft mijn toenemende pijn, de afnemende 
mobiliteit een naam? 

SPIJKER 29 - 2910 ESSEN - 03 667 57 65 - WWW.PRIMAPRINT.BE

DRUKWERK
offset/digitaal

Briefhoofden

Facturen

Enveloppen

Naamkaartjes

Werkbonnen

Flyers

Affiches

Inkomkaarten

Festivalbandjes

Brochures

Menukaarten

Gelegenheidsdrukwerk

…

INFORMEER VRIJBLIJVEND
Meer info op 03 667 57 65
of via info@primaprint.be

Timing vaccinatiestrategie
Let op: dit vacctinatie-
schema is gebaseerd 
op de gegevens over 
vaccins en leveringen 
die nu voorhanden zijn. 
De komende maanden 
en weken komen er 
wellicht nog aanpassin-
gen. Er wordt gemikt op 
september om de hele 
vaccinatiecampagne 
af te ronden.  
   

REGIO
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TE VEEL KOSTEN AAN UW WAGEN ?
Ga langs bij een autohandelaar in uw buurt en profiteer van de saloncondities !

#GEENsalonWELsaloncondities

Grootste collectie Toverhazelaars van Europa bloeit in Arboretum 

De winterbloeiende toverhazelaars, Hamamelis, zijn het paradepaardje van Arboretum Kalmthout.
In de arboretumtuin vind je de grootste en de oudste collectie in Europa.
Elke winter toveren honderden Hamamelis-struiken de tuin om in een zee van geel, oranje en rood. Hun bloempjes op kale takken zorgen niet alleen voor een 
spectaculair visueel effect, ze verspreiden ook een overweldigend, zoet parfum doorheen de tuin.
Een uitgestippelde wandelroute brengt bezoekers langs de mooiste exemplaren. Bij het toegangsticket tot de tuin zit een routeplan dat bezoekers wegwijs maakt 
doorheen het 13,5 ha groendomein. Elke toverhazelaar draagt een gloednieuw naambordje met ook de Nederlandse naam, en de herkomstregio wanneer 
het een botanische soort is. De naambordjes staan langs de paden opgesteld zodat je er niet naar moet zoeken. De collectie toverhazelaars van Arboretum 
Kalmthout omvat zo’n 180 verschillende variëteiten, waarvan sommige bijna 100 jaar oud zijn!

Beleef de Hamamelisfeesten op 3 manieren
1. Volg de uitgestippelde Hamamelisroute en lees tijdens je wandeling de boeiende, persoonlijke verhalen van onze gidsen over hun favoriete toverhazelaar.
2. Download de gratis audiotour via de ErfgoedApp op je smartphone en scan de symbolen op de routebordjes in de arboretumtuin. Terwijl je verder wandelt, 
beluister je de extra informatie over de toverhazelaars en de collectie van Arboretum Kalmthout.
3. Boek een privérondleiding met een gids: voor jezelf, je gezin en/of je knuffelcontact (max. 3 volwassenen + 1 gids, kinderen onder 12 jaar zijn niet meegeteld). 
Je hebt de keuze uit verschillende themawandelingen, waaronder toverhazelaars en winterbloeiende planten. Een gids boeken kan tot drie dagen voor datum.
Miss Hamamelis 2021 – virtuele editie
Tot vóór coronatijd werd jaarlijks een ‘Miss Hamamelis’ verkozen. Wie de mooiste of best geurende toverhazelaartak uit eigen tuin presenteerde, werd door een 
professionele jury beloond met de titel van Miss Hamamelis.
In 2021 zal er voor het eerst een virtuele editie van de Miss Hamamelisverkiezing doorgaan. Deelnemers hoeven dan geen tak van hun eigen toverhazelaar meer 
af te knippen en mee te brengen, maar kunnen eenvoudig een foto delen op Instagram, Facebook of Twitter met #misshamamelis2021. Eind februari kiest de jury 
een winnaar, die het gouden label ‘Miss Hamamelis 2021’ zal ontvangen om aan de plant in zijn tuin te hangen.
(Bron en foto: Arboretum Kalmthout)                      MT

KALMTHOUT

VABIS
BRASSCHAATSTEENWEG 306 • KALMTHOUT • TEL: 03 666 30 60

SALONCONDITIES ! 

BESPAAR TOT 

€ 4.000,-
EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN
NOORD

ook open op zondag !
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Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 
Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan 
variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, 
buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

MOKKA-      17,4 - 17,8 KWH/100KM 0 G/KM CO2 AUTONOMIE TOT 324 KM (WLTP)

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

Dit jaar brengt Opel het autosalon naar jouw salon. Ontdek de nieuwe Mokka-e
in onze virtuele showroom op opel.be, of ga langs bij je Opel Verdeler.

milieu-informatie (KB 19/03/2004): opel.be

OPEL_BE-NL_LDVSalon_Mokkae_210x280_01.indd   1OPEL_BE-NL_LDVSalon_Mokkae_210x280_01.indd   1 17/12/2020   13:3717/12/2020   13:37

FRIJTERS Kapelsestraat 128 • 2950 Kapellen • 03/317.11.80
Essensteenweg 82 • 2920 Kalmthout • 03/677.02.33
www.garagefrijters.be

HEEL 
JANUARI OP

ZONDAG
OPEN!

EXCLUSIEVE AVANT-PREMIERE VAN DE NIEUWE OPEL MOKKA 
BIJ FRIJTERS OP 25 & 26 JANUARI! BOEK NU UW AFSPRAAK!

Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 
Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan 
variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, 
buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.
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MATTHEEUSEN & ZN

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be     03/272 59 00

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

Snelle en stipte leveringen !

BESTEL 
VANDAAG

NOG! huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets

Rapper Tim Konings, beter bekend als King Tim IV, bracht een nieuwe single uit 
passend bij de tijd waarin we nu allemaal leven. Tim Konings schreef eerder 
al enkele andere Nederlandstalige rapnummers. Dit keer ging hij aan de slag 
met twee collega’s. De vrienden werken alledrie op het Groenendaalcollege: 
Heather Sinnaeve en Tim Konings als leerkrachten en Karel Van den Eynde als 
ICT-coördinator.
“Karel Van den Eynde (Keizer Karel) kwam op het idee om een nummer te 
maken om het nieuwe jaar in te zetten met als wens dat naar de mensen toe 
2021 positiever wordt dan 2020”, zegt Tim Konings (King Tim IV). “Toen hij me 
dit vroeg ben ik meteen beginnen schrijven en zette mijn gevoelens van de 
coronaperiode op papier om het vervolgens in te rappen op de muziek die 
Karel had gecomponeerd. Ik vond de muziek triest maar tegelijk hoopgevend 
klinken dus het gevoel om er een bijpassende tekst op te zetten was er meteen. 
Toen ik aan Heather Sinnaeve vroeg of ze het refrein wilde verzorgen, twijfelde 
ze geen seconde. Ze had al eerder een refrein voor een nummer van me inge-
zongen (Prinskes in 2018) en dat klikte toen ook zeer goed.”

WUUSTWEZEL
King Tim IV stelt nieuwe single voor: 
‘Nodig’ gaat over de tijd waarin we nu leven, 
mekaar moeten missen en elkaar toch hard nodig hebben.

Het nummer kan je via deze link beluisteren www.kingtim.be/nodig. Daar kan 
je dan een kanaal naar keuze kiezen.                             Info: info@timkonings.be

NODIG (lyrics)
Wolken gebarsten, tranen vallen, ik regen
Neerslachtig in de neerslag van ’t leven
Efkes een bed zonder kussen en knuffels
Zuchtend tussen druppels en knuppels
Weg draad, weg kluts, pedalen en noorden
Ik kan niet goochelen, wel ontgoochelen
Want zulke keuzes maken is onmogelijk
Veel naar later verschoven maar waardevergrotend
Nu voelt het buitengewoon
Maar vroeger was een stap naar buiten gewoon
Van een traan wegpinken naar duimen en hopen
Dat we elkaar morgen weer gewoon uit kunnen nodigen
Ik heb je nodig nodig nodig nodig me uit
Straks vallen de maskers, kunnen we onszelf weer zijn
Zien we elkaar weer lachen in een gezellige tijd
Van een wereldje thuis naar thuis in de wereld
Met vanzelfsprekendheden uit ‘t verleden
Normaal weer gewoon en gewoon weer normaal
Afstand van de afstand daar dromen we van
Want één ding weet ik, niemand heeft weer zin
In een weerzinwekkend weerzien
Ik besef da’k wat ik had en wat ik mis straks terug zal hebben
Da’k in mijn gedachten het geluk kan treffen
Terwijl de tijd stilstond kon ik in de tijd reizen
En werd rijker van wat ik heb dan van wat ik wil bereiken
Ik heb je nodig nodig nodig nodig me uit
Hey lief schatteke, nodig me uit
Dan zetten we een stappeke, nodig me uit
En doen we een klappeke, nodig me uit
Eten we een happeke, nodig me uit
Drinken we een drankske, nodig me uit
Doen we een zwanske, nodig me uit
Placeren we een danske, nodig me uit
Straks krijgen we een kanske, nodig me uit

Ik heb je nodig nodig nodig nodig me uit

(Nodig - King Tim IV featuring Keizer Karel & Heather)
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HEEFT UW WAGEN HET BESTE VAN ZICHZELF GEGEVEN ?
Ga langs bij een autohandelaar in uw buurt en profiteer van de saloncondities !

#GEENsalonWELsaloncondities

Poëziewandeling
 
Samen genieten van poëziewandeling
Gedichtendag is het startschot van de Week van 
de Poëzie, maar voor Wuustwezel kan je een hele 
maand lang genieten van een poëziewandeling. 
Onder het motto ‘Samen’ is er een parcours van 
een ongeveer drie kilometer uitgestippeld, waar-
langs je vanaf donderdag 28 januari op diverse 
locaties kan genieten van een mooi raamgedicht.

Kunstzinnige uitwerking
De poëziewandeling wordt gerealiseerd door de 
Cultuurraad, Academie, GC- en Bibraad. De ge-
dichten worden op kunstzinnige wijze voorgesteld 
door de leerlingen van de kunstacademie. Via de 
IZI-app wordt het gedicht speciaal voor jou voor-
gedragen.
Met andere woorden een niet te missen poëzie-
voorstelling én dat in tijden van corona. Eender 
wanneer in openlucht, maar met heel veel warm-
te op jouw pad.

Post een haiku
Zin om zelf met poëzie aan de slag te gaan? Dat 
kan tijdens de Poëzieweek van 28 januari tot en 
met 3 februari. Post dan een haiku op de face-
bookpagina van de bib of stuur je gedicht naar 
winnie.heyvaert@wuustwezel.be. Misschien wordt 
jouw schrijfsel wel haiku van de dag!  … Zo brengt 
poëzie ons toch een beetje terug samen. Genie-
ten maar!

WUUSTWEZEL

Wij garanderen topaanbiedingen, advies op maat en een corona veilige omgeving. Raadpleeg
onze individuele dealersites voor openingsuren & meer informatie. Vergeet je niet te registreren

voor de saloncheque t.w.v. € 250,00 incl. BTW bovenop de saloncondities! 

VAN 01  T .E .M.  31  JANUARI  2021
 
 

VANAF 15/01  ALLE  DAGEN OPEN
 

DIT IS HÉT MOMENT VOOR 
UW NIEUWE FORD!

Contacteer ons en ontdek welke condities van toepassing zijn op uw Ford. 

 
Garage Oris-Wuyts

RIJKEVORSEL
info@oris-wuyts.be

Tel. +32 3 312 03 75
oris-wuyts.be

 
Garage F. Geudens

HOOGSTRATEN
sales@geudens.be
Tel. +32 315 71 76

geudens.be

 
Garage van Hasselt

LOENHOUT
garage@vanhasselt.be

Tel. +32 3 669 87 30
vanhasselt.be

Garage van Hasselt
LOENHOUT

garage@vanhasselt.be • Tel. +32 3 669 87 30 • vanhasselt.be

Wij garanderen topaanbiedingen, advies op maat en een corona veilige omgeving. 
Bekijk onze dealersite voor openingsuren & meer informatie. 

Vergeet je niet te registrerenvoor de saloncheque t.w.v. € 250,00 incl. BTW bovenop de saloncondities!

VAN 01 T/M 31 JANUARI 2021

VANAF 15/01 ALLE DAGEN OPEN

Tijdens de maand januari zijn wij op zondag geopend van 10 -17u.

Gezocht : melkveebedrijven voor gratis energiescan
Schrijf je in en ontdek het besparingspotentieel in je bedrijf

De studenten Energietechnologie en Agro-en Biotechnologie van Thomas More Campus Geel slaan de handen in elkaar voor 
een energiestudie bij melkveebedrijven. Concreet zoeken ze 15 melkveebedrijven om een gratis energiescan uit te voeren.

Inschrijven kan tot 20 januari 2021. Geselecteerde bedrijven worden begin februari persoonlijk op de hoogte gebracht. In een tweede fase voeren teams van 3 stu-
denten energiescans uit in de geselecteerde bedrijven. De resultaten van deze scans worden geanalyseerd en vergeleken met elkaar. Deelnemers krijgen vervolgens 
advies op maat en worden begeleid om hun energieverbruik te doen dalen. 
Meer informatie en inschrijven via : www.kempen2030.be/energiescan

HOOGSTRATEN
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The All New Hyundai Tucson
Revolutionair design. Spannende prestaties.

Welkom bij de revolutie. De geavanceerde, experimentele, gloednieuwe Tucson 
is niet zomaar de volgende stap binnen een evolutie. Hij ontketent een radicale 
revolutie in design. Hij effent niet alleen het pad voor vooruitstrevend ontwerp, 
maar biedt ook slimme spitstechnologie en het meest geëlektrificeerde moto-
renpalet in zijn klasse.
De inspiratie voor de progressieve designtaal van de gloednieuwe Tucson putte 
Hyundai uit zijn Vision T, een concept-SUV die voor het eerst getoond werd op 
AutoMobility LA in 2019 en meteen op veel lof kon rekenen. Zijn scherpe hoeken 
en futuristische vormen geven een onmiddellijk herkenbaar profiel aan deze ge-
durfde nieuwe compacte SUV – de eerste SUV die Hyundai ontwikkelde volgens 
onze nieuwe designidentiteit, ‘Sensuous Sportiness’.

Geëlektrificeerde aandrijflijnen 
Het motoraanbod omvat de meeste geëlektrificeerde modellen in dit segment: 
een ‘mild hybrid’-systeem met 48V-batterij, hybride- en plug-in hybrideopties. 

De veiligste in zijn klasse
De beste rijhulpsystemen in het segment en actieve veiligheidssystemen met een 
reeks innovatieve functies bieden nog meer gemoedsrust. 

Het eerste verlichtingssysteem ter wereld met Parametric Hidden Lights
Het donker verchroomde geometrische patroon van het parametrische radia-
torrooster transformeert onmiddellijk bij het vertrekken. Wanneer de led-dagrij-
verlichting wordt ingeschakeld, tovert de hypermoderne half spiegelende 
lichttechnologie de buitenste vakken van het radiatorrooster om tot heldere, 
juweelachtige vormen die een unieke, hoogtechnologische lichtsignatuur op-
leveren. Stopt de wagen, dan gaan ze weer naadloos op in het radiatorrooster.
 
Verchroomde accentlijn
Een verchroomde accentlijn met een scherpgerande paraboolvorm loopt van 
de buitenspiegel tot de C-stijl en accentueert aan beide zijden de sportieve kant 
van de gloednieuwe Tucson. 

Interieurdesign
De ‘interspace’ in al haar schoonheid. Stap je in, dan geeft het verfijnde en rui-
me interieur van de Tucson (ook ‘interspace’ genoemd) je het gevoel dat je een 
vertrek binnenkomt waar perfecte orde heerst en je dagelijkse beslommeringen 
verdwijnen. Dit is het harmonieuze snijpunt van ruimte, technologie en informatie.

Hier brachten watervallen inspiratie voor vormen die tot de verbeelding spreken, 
voor hoogwaardige materialen die zacht aanvoelen en overal het interieur ken-
merken, kortom, voor een look-and-feel van ongeziene klasse.
 
Baanbrekende connectiviteit voor onderweg.
De gloednieuwe Tucson werd uiteraard ook opgewaardeerd met de nieuwste 
technologieën, zoals smartphonemirroring, en baanbrekende connectiviteits-
functies zoals de Bluelink® Connected Car Services, waarmee je jouw wagen 
bedient vanaf je smartphone – of met je stem. Een gratis vijfjarenabonnement op 
Hyundai’s LIVE Services is inbegrepen bij het navigatiesysteem met 10,25”-scherm.

Highway Drive Assist (HDA). 
Voor het eerst is de gloednieuwe Tucson voorzien van Highway Driving Assist 
(HDA). Dit systeem verenigt de functies van Lane Following Assist en Navigati-
on Based Smart Cruise Control, en gebruikt sensoren en kaartgegevens om een 
veilige werking te verzekeren en de snelheid automatisch aan te passen in om-
gevingen met beperkingen. Met een druk op de speciale stuurwieltoets kan de 
bestuurder HDA activeren. 

Prestaties
De gloednieuwe Tucson werd ontwikkeld om de uitstoot te verlagen zonder in te 
boeten aan rijplezier. Je kan kiezen voor een ‘mild hybrid’-systeem met 48V-bat-
terij, een hybride of een plug-in hybride, met benzine- of dieselmotor. En als je dat 
wilt, ga je voor een klassieke benzine of diesel.

Nu vanaf

Netto promoprijs  
inclusief Ecobon(3) 

€ 24.699*** 

The all-new  
Hyundai TUCSON
Beschikbaar in Hybrid, Plug-in Hybrid,  
Diesel en Benzine.

Ontdek de uitzonderlijke Saloncondities  
op al onze modellen bij HYUNDAI VERHEYDEN.

BATTERIJ
G A R A N T I E

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van 
het garantieboekje. ** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje.  
8 jaar batterij garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt. *** All New Tucson 1.6 T-GDi Inspire (Benzine 150pk). Aanbevolen catalogusprijs(1) 
€ 29.349 - € 3.150 Salonkorting (2) = € 26.199 netto promoprijs(2) – € 1.500 Ecobon(3) = € 24.699 netto promoprijs inclusief Ecobon(3). (1) Door invoerder aanbevolen verkoopsprijs, (2) BTWi, aanbod geldig voor particulieren van 1/12/2020 
t.e.m. 31/1/2021, tenzij eerdere uitputting van voorraad (3) Ecobon: u kunt alleen van een Ecobon genieten bij inlevering van een volledige wagen van meer dan 10 jaar oud, waarvan u eigenaar bent en die sinds meer dan 6 maanden 
ingeschreven is op uw naam. De naam van de koper van de nieuwe wagen moet overeenkomen met de naam van de eigenaar van het ingeruilde voertuig. Het nieuwe voertuig dient bovendien ingeschreven te zijn op dezelfde naam als 
die van het ingeruilde voertuig. Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele 
foto’s. Milieu-informatie: (K.B. 19/3/2004). Hyundai.be

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

5,3 - 7,2 L/100KM • 126 - 163 G/KM CO2 (WLTP)

Garage Verheyden Marc
Bredabaan 690 • 2990 Wuustwezel • Tel. 03 663 07 75 • https://verheyden.hyundai.be 

Led-verlichtingsunit achteraan
19” lichtmetalen velgen
grote laadruimte
sfeerverlichting
shift-by-wire
veelzijdig neerklapbare achterzetels
Instaphulp
Klimaatregeling met drie zones
Premium audiosysteem van KRELL
Snel draadloos opladen
USB-poorten voor- en achteraan

Blind Spot View Monitor (BVM) 
Forward Collision-avoidance Assist (FCA)
Remote Smart Park Assist (RSPA)
High Beam Assist (HBA)
Verhoogde veiligheid met 7 airbags
Blind-spot Collision-avoidance Assist (BCA)
Smart Cruise Control (SCC)
HTRAC™-vierwielaandrijving
Electronic Controlled Suspension (ECS)
Terrain Mode Selector
5 jaar garantie zonder kilometerbeperking
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Een nieuw jaar, een nieuwe plek

Na 28 jaar werd de zaak in de Molenbaan te klein. Er werd uitgekeken 
naar een nieuwe en grotere locatie om het cliënteel nog beter van dienst 
te kunnen zijn. Die werd gevonden in de voormalige Seat Garage Van-
den Bergh in Nieuwmoer. Vanaf januari 2021 is Zilverenhoeksteenweg 107 
nu hun nieuwe stek.

“We hadden al langer het idee om uit te breiden”, zeggen zaakvoerders 
Peter en Lode. “Onze werkplaats in de Molenbaan werd met de jaren te 
klein en we wilden onze klanten graag een extra service kunnen aanbie-
den met de verkoop van nieuwe stockwagens of jonge tweedehands-
wagens. We hadden plannen om de huidige garage uit te breiden en in 
de Molenbaan een nieuw deel bij te bouwen, maar dit zou ons uiteinde-
lijk nog steeds een plaatsgebrek hebben opgeleverd. Op dat moment 
kwam Seat Garage Vanden Bergh in Nieuwmoer te koop en hebben we 
na lang wikken en wegen toch besloten om deze aan te kopen.”

“Onze werkplaats is nu een stuk groter waardoor het onderhoud en de 
herstellingen aan de wagens veel efficiënter zullen verlopen”, zeggen de 
broers. “We beschikken hier over een ruime toonzaal waar we zowel nieu-
we als jonge tweedehandswagens kunnen aanbieden.”

Met de nieuwe start in Nieuwmoer komt ook dochter Hanne Beyers (22) 
in beeld. Vanuit haar werk in de sociale sector, maakt ze nu de keuze 
voor het familiebedrijf. Hanne zal mee instaan voor het onthaal van de 
klanten.

Vakmanschap is meesterschap

Kennis en ervaring wordt hier doorgegeven van vader op zoon. De zaak 
bloeit vandaag als nooit tevoren. Uiteraard ontbreekt de vernieuwde 
‘know how ‘niet. De zaakvoerders scholen zich dan ook regelmatig bij.

Garage Beyers is aangesloten bij het Bosch Car Service netwerk, waar-
door ze steeds op de hoogte zijn van de laatste nieuwe technologieën. 
Je kan er terecht voor het onderhoud en herstellingen van alle merken. 
Door de samenwerking met Bosch, werken zij volgens de fabrieksvoor-
schriften die opgelegd worden door de constructeur van de wagen. 
Hierdoor blijft ook de fabrieksgarantie van uw nieuwe wagen behouden 
wanneer u die bij garage Beyers laat herstellen.    
                         MT

Publireportage - KALMTHOUT

Garage Beyers start 2021 met de opening van een nieuwe zaak in Nieuwmoer. 
Het familiebedrijf werkt al sinds 1992 aan haar toekomst en steunt op jarenlange 
ervaring. De zaak is uw partner bij uitstek voor aankoop, onderhoud en herstellingen
van uw auto.

Het verhaal van dit familiebedrijf startte in de jaren ’80. Vader Jan Beyers (64) was van jongs af aan 
bezeten door auto’s en techniek. Als jonge knaap werkte hij enkele jaren voor een baas. Daarna 
startte hij en zijn broer de zaak Autoshop Beyers. De zaak situeerde zich in het Pastoor Hensstraatje in 
Kalmthout, op de plaats waar nu basisschool Rinkrank gehuisvest is. De werkplaats was gevestigd in 
het voormalig kippenhok en de winkel in de koeienstal van hun ouders. De groei van de zaak naar 
het huidige bedrijf kon alleen maar door te verhuizen en regelmatig te vernieuwen. In 1986 verhuis-
de de zaak dan ook naar de Molenbaan in Kalmthout.

Vier jaar later, in 1992, richtte vader Jan zijn eigen zaak op: Garage Jan Beyers BVBA zag het levens-
licht en de garage en winkel werden gesplitst. In 1994 nam hij gans het gebouw over en werd het 
winkelgedeelte verhuurd tot in 2009. Nadat zoon Peter Beyers (33) enkele jaren ervaring had op-
gedaan bij het Renault-netwerk, stapte hij in 2009 mee in de zaak van zijn vader. In 2013 nam Lode 
Beyers (26) de stap naar de familiezaak, na zijn schoolcarrière. In juli 2019, maakte ook de derde 
zoon Thomas (31) de overstap. Thomas had toen al 12 jaar ervaring opgedaan bij Seat en Skoda 
Garage Vanden Bergh.

Zonen Peter en Lode kozen er in 2015 voor om de firma van vader Jan over te nemen. Hierdoor kon 
vader Jan stilletjes aan zijn pensioen beginnen denken. In 2018 ging hij officieel met pensioen om 
samen met zijn echtgenote Frie Van den Bergh (59) meer van zijn vrije tijd en het leven te genieten. 
Maar vader Jan zou Jan niet zijn als je hem niet regelmatig kon terugvinden in de garage. Ook zijn 
echtgenote Frie blijft zich nog steeds inzetten voor de boekhouding, dit naast haar werk als ver-
pleegkundige. Ze blijven hun kinderen graag helpen.

Familiebedrijf Beyers maakt overstap naar nieuwe locatie:
“Onze werkplaats is nu een stuk groter waardoor het onderhoud en de herstellingen 

aan de wagens veel efficiënter zullen verlopen!”

Bosch Car Service Beyers
Zilverenhoeksteenweg 107 • 2920 Kalmthout

03/666.04.88 
info@garagebeyers.be
www.garagebeyers.be

Openingsuren werkplaats

• Maandag: 8:00-18:00
• Dinsdag: 8:00-18:00
• Woensdag: 8:00-18:00
• Donderdag: 8:00-18:00
• Vrijdag: 8:00-18:00
• Zaterdag: 9:00-12:00
• Zondag: Gesloten
Wij zijn tussen 12 - 13u gesloten

“Ik ben een trots man”, zegt Jan Beyers (64). 
“Ik ben heel fier op onze familiezaak.

Met mijn vier kinderen is de zaak
in goede en vakkundige handen.”

“Een bedrijf is pas een familiebedrijf als iedereen zich thuis voelt en een plaats krijgt in de familie.
Ons team bestaat uit vakmanschap met ervaring in de sector.”

Openingsuren showroom

• Maandag: 8:00-18:00
• Dinsdag: 8:00-18:00
• Woensdag: 8:00-18:00
• Donderdag: 8:00-18:00
• Vrijdag: 8:00-18:00
• Zaterdag: 10:00-15:00
• Zondag: Gesloten
Wij zijn tussen 12 - 13u gesloten
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slechts
4,50 €

6,00 €
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+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €
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……………………… €

Een zoekertje in            altijd een succes !
Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken zal dit rooster regelmatig in De Echo te vinden zijn. 
Vul duidelijk in met één letter, cijfer, leesteken of spatie per vakje, IN HOOFDLETTERS.

Een zoekertje in            altijd een succes !
Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken zal dit rooster regelmatig in De Echo te vinden zijn. 
Vul duidelijk in met één letter, cijfer, leesteken of spatie per vakje, IN HOOFDLETTERS.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WEEK: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WEEK: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

Dagbladhandel
St.-Jansstraat 15

Essen-Wildert

Brems bvba
Drukwerk - Reclame - Belettering

Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print

Drukwerk - Reclame - Belettering
Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print
Dagbladhandel

St.-Jansstraat 15
Essen-Wildert

Brems bvba

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

 

 

 

 

Zoekertjes worden enkel geplaatst indien deze bon volledig ingevuld wordt afgegeven bij:

Zoekertjes worden enkel geplaatst indien deze bon volledig ingevuld wordt afgegeven bij:

UW ZOEKERTJE IN ONS WEEKBLAD

ZOEKERS

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

XCLUSIVE MATCH
MATCHMAKER IN JOUW REGIO

NU OOK MINIWORKSHOPS VOOR SINGLES

Wij leggen jouw Puzzel! 
www.xclusivematch.be

✆ 0489 45 49 11

GEZOCHT Ik zoek wereldwi-
jdse munten van voor de e 
- alsook verzamelingen. Tel. 
0499 28 92 68.

ALLE KLEINE DAKWERKEN 
- tuinhuis, garage, bijgebouw, 
goten  enz... Herstellen en ver-
nieuwen. Tel. 0474 204 607.

HERSTELLINGSATELIER 
KLOKKEN: (afhalen en terug-
brengen) en uurwerken. Gsm 
0476 63 54 38. Van Engeland 
J., Hendrik Consciencelaan 4, 
Essen.

GOEDKOOP leegruimen van 
tuinen, planten, stronken, bo-
men, hagen. Gratis offerte - 
tel. 0487 715 534.

TE KOOP: Bouwgrond 
450m2, vlakbij centrum 
Wuustwezel, Kalmthoutse 
Steenweg 111, Wuustwezel. 
Prijs: 152.500 euro - Tel. 0474 
29 69 78

ALLE KLEINE AFBRAAK 
WERKEN - garage, bijgebou-
wen, tuinhuizen, enz... Tel. 
0474 204 607.

GOEDKOOP verwijderen 
van bomen, hagen en conife-
ren. Gratis offerte - tel. 0487 
715 534.

ORIGINAL IMMO uw syn-
dicus regio (Noord) Ant-
werpen – www.oi.be. Groot 
verschil in communicatie, 
zorg en voorbereiding ver-
gaderingen. Interesse? Wel-
kom@oi.be of 03 303.74.44

SNOEIEN EN VELLEN van 
hagen en bomen. Alle tuin-
werken, aanleg gazon.  
0478 25 46 86.

TE KOOP: Bouwgrond 
900m2, vlakbij centrum 
Wuustwezel, Kalmthoutse 
Steenweg 111, Wuustwezel. 
Prijs: 305.000 euro - Tel. 0474 
29 69 78

DAKRENOVATIE van uw ga-
rage, afvoeren asbestplaten 
en dak vernieuwen. Gratis of-
ferte - tel. 0487 715 534.

GOEDKOOP verwijderen 
van coniferen, laurier en afvo-
eren. Gratis offerte - tel. 0487 
715 534.

TE HUUR: Professionele par-
ketschuurmachines met alle 
schuurmaterialen, per dag of 
per weekend !  Tevens onder-
houds- en behandelingspro-
ducten voor parketvloeren. 
Te bevragen: GUVA PARKET, 
Jos Tilborghsstraat 57, 2920 
Nieuwmoer, tel. 03 677 10 26. 
www.guva.be.

ALLE KLEINE GRAAF-
WERKEN greppels uitgrav-
en, hagen, struiken enz... Tel. 
0474 204 607.

TE HUUR APPARTEMENT TE 
NIEUWMOER:  1 slaapkamer, 
450 euro + 120 euro vast kos-
ten, Tel. 0472 795 103.

Jonggivers van scouts Essen Heikant 
schrijven brieven, tekeningen en gedichten 
voor rusthuisbewoners !

De Jonggivers van Scouts Essen Heikant hebben de afgelopen week oude-
ren een hart onder de riem gestoken. Ze schreven brieven, gedichtjes en 
tekeningen voor onze oudere medemensen.

“De jeugd ziet af, dat is waar”, zegt leider Kobe Jennes van Scouts Essen 
Heikant. “Maar vele ouderen, vaak alleenstaand en met weinig dagelijks af-
wisselend contact, verliezen de zin in het leven in periodes zoals deze. Daar-
om hebben we aan onze jonggivers van scouts Essen Heikant gevraagd om 
brieven, gedichtjes en tekeningen te maken voor de serviceflats en rusthuis 
Sint Michael.”

In totaal zijn er onder-
tussen al 41 brieven, 
gedichtjes en teke-
ningen geschreven. 
Die werden enkele 
dagen geleden af-
geven. De jongeren 
willen ook andere 
jeugdbewegingen, 
jongerenorganisaties 
of zelfs gewoon elke 
medemens, 
motiveren om dit ook 
te doen.  
  
 
      MT

ESSEN ESSEN

Skyline van Essen te koop 
bij VVV Toerisme Essen !

Frank Vorsselmans heeft een Skyline van Essen gemaakt in cortenstaal. Het 
kunstwerk is te koop in het toeristisch kantoor ‘De Tasberg’ - VVV Toerisme 
Essen.
Op aanraden van zijn echtgenote Anja Van Loon, maakte zaakvoerder Frank 
Vorsselmans  van A&F een unieke skyline van Essen in cortenstaal. Hiervoor 
selecteerde hij 7 bijzondere gebouwen uit Essen, van elke wijk één, én een 
speciaal voorwerp dat onze grensgemeente zo typeert: de grenspaal. Het 
resultaat is een prachtige eye-catcher die past in elk interieur, zowel binnen 
als buiten.
Cortenstaal is een natuurproduct, elk stuk cortenstaal roest/kleurt anders, 
hoe langer het buiten hangt hoe intenser de roestkleur wordt.
Frank Vorsselmans (A&F) vond in voorzitter Wies Peeters (VVV Toerisme Essen) 
de ideale partner om dit prachtig kunstwerk aan de man te brengen. Brigitte 
Van Aert (schepen toerisme) is zeer blij met deze samenwerking: “Samen dra-
gen we onze Essense fierheid uit”, klinkt het.
De uniek Skyline van Essen kost 50 euro en is vanaf nu te koop in VVV De Tas-
berg, Moerkantsebaan 50 in Essen, +32 (0)3 677 19 91.

Op de foto: 
Frank Vorsselmans  
(zaakvoerder A&F) en 
voorzitter Wies Peeters 
VVV Toerisme Essen.

Bron en foto: 
VVV Toerisme Essen
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WINNAARS

EINDEJAARSACTIE
Na het vakkundig door elkaar gooien van duizenden en duizenden kaartjes, 

trokken onschuldige kinderhandjes de 3 hoofdprijzen van de eindejaarsactie van Koop in Wuustwezel.

Proficiat Ellen Heinemann, Francine Brocatus en Joris Jaspers. 
Ze kaapten de 3 hoofdprijzen weg en winnen respectievelijk 2.500 euro, 1.000 euro en 500 euro 

aan waardebonnen van ‘Koop in Wuustwezel’.
Daarnaast hebben nog 200 andere winnaars een waardebon van 30 euro gewonnen.

Proficiat aan alle winnaars en we willen iedereen bedanken om zo massaal in Wuustwezel te winkelen. 
Een grote DANKJEWEL!

Nr Naam Bedrag Nr Naam Bedrag
1 Heinemann Ellen 2 500€  51 Deckers Joanna € 30
2 Brocatus Francine 1 000€  52 Decubber Johan € 30
3 Jaspers Joris 500€      53 Dejongh Kelly € 30
4 Aernouts Els € 30 54 Dejongh Ludo € 30
5 Aerts Rik € 30 55 Delcroix Ingrid € 30
6 Akkermans Louisa € 30 56 Dhooghe Birgit € 30
7 Alberg Richel € 30 57 Dingemans Griet € 30
8 André Jean € 30 58 Elst Marleen € 30
9 Andréka Marie-Louise € 30 59 Elst Paul € 30

10 Anthonissen Luc € 30 60 Elst Vera € 30
11 Anthonissen Maria € 30 61 Embrechts Jan € 30
12 Anthonissen Wis € 30 62 Francken Leo € 30
13 Asselberghs Veronique € 30 63 Gabriels Nicole € 30
14 Augustyns Jan € 30 64 Geerinck Alice € 30
15 Belmans Anneke € 30 65 Geerts Ines € 30
16 Bevers Elza € 30 66 Geerts Vera € 30
17 Bevers Nicole € 30 67 Geysen Ria € 30
18 Bevers Ronny € 30 68 Goetstouwers Peggy € 30
19 Beyers Danny € 30 69 Goor Raphaël € 30
20 Bleys Ronny € 30 70 Govaerts-Wuyts Ronald € 30
21 Blyova Petra € 30 71 Gysemans Isabelle € 30
22 Boden Jozef € 30 72 Haemels Téuta € 30
23 Bogaerts Kelly € 30 73 Haesendonckx Marie-Claire € 30
24 Boot Joyce € 30 74 Hendriks Bart € 30
25 Breugelmans Liliane € 30 75 Hens-Poppelaars Frank € 30
26 Cant Melissa € 30 76 Hofmans Chris € 30
27 Carsau Bart € 30 77 Houssoy Jean Marie € 30
28 Chantrain Dave € 30 78 Huysveld Moni € 30
29 Christiaens-Meeusen François € 30 79 Ibens Jan € 30
30 Claes Sofie € 30 80 Jacobs Marleen € 30
31 Clauwaert Marleen € 30 81 Janssens Anne € 30
32 Cools Hugo € 30 82 Kai Jef € 30
33 Cox Marc € 30 83 Kegels Rosine € 30
34 Crynen Lieve € 30 84 Kenis Frank € 30
35 Daelemans € 30 85 Kenis Julie € 30
36 Damen Erlinda € 30 86 Kenis Tinne € 30
37 Damen Jozef € 30 87 Kennis Jan € 30
38 De Becker Luc € 30 88 Kerckenaere Lieve € 30
39 De Bie Jan € 30 89 Kerstens Henri € 30
40 De Blick Pierre € 30 90 Koyen Jan € 30
41 De Bruyn Rudi € 30 91 Kuypers Ingrid € 30
42 De Cock Lucien € 30 92 Leenaerts Gert € 30
43 De Kooning Maarten € 30 93 Leysen Patrick € 30
44 De Nayer Rik € 30 94 Leyssens Tommy € 30
45 de Neef Peter € 30 95 Luyckx Mia € 30
46 De Pauw Viv € 30 96 Maes Caroline € 30
47 De Ren Hugo € 30 97 Mannaert Rachel € 30
48 De Roover Hilda € 30 98 Marest Rudi € 30
49 De Vry Cindy € 30 99 Matthyssen Maria € 30
50 De Wit Shanna € 30 100 Meeusen Nelly € 30

Winnaars eindejaarsactie 2020
elke winnaar krijgt de prijs persoonlijk overhandigd - prijzen in waardebonnen van koopinwuustwezel

Nr Naam Bedrag Nr Naam Bedrag
1 Heinemann Ellen 2 500€  51 Deckers Joanna € 30
2 Brocatus Francine 1 000€  52 Decubber Johan € 30
3 Jaspers Joris 500€      53 Dejongh Kelly € 30
4 Aernouts Els € 30 54 Dejongh Ludo € 30
5 Aerts Rik € 30 55 Delcroix Ingrid € 30
6 Akkermans Louisa € 30 56 Dhooghe Birgit € 30
7 Alberg Richel € 30 57 Dingemans Griet € 30
8 André Jean € 30 58 Elst Marleen € 30
9 Andréka Marie-Louise € 30 59 Elst Paul € 30

10 Anthonissen Luc € 30 60 Elst Vera € 30
11 Anthonissen Maria € 30 61 Embrechts Jan € 30
12 Anthonissen Wis € 30 62 Francken Leo € 30
13 Asselberghs Veronique € 30 63 Gabriels Nicole € 30
14 Augustyns Jan € 30 64 Geerinck Alice € 30
15 Belmans Anneke € 30 65 Geerts Ines € 30
16 Bevers Elza € 30 66 Geerts Vera € 30
17 Bevers Nicole € 30 67 Geysen Ria € 30
18 Bevers Ronny € 30 68 Goetstouwers Peggy € 30
19 Beyers Danny € 30 69 Goor Raphaël € 30
20 Bleys Ronny € 30 70 Govaerts-Wuyts Ronald € 30
21 Blyova Petra € 30 71 Gysemans Isabelle € 30
22 Boden Jozef € 30 72 Haemels Téuta € 30
23 Bogaerts Kelly € 30 73 Haesendonckx Marie-Claire € 30
24 Boot Joyce € 30 74 Hendriks Bart € 30
25 Breugelmans Liliane € 30 75 Hens-Poppelaars Frank € 30
26 Cant Melissa € 30 76 Hofmans Chris € 30
27 Carsau Bart € 30 77 Houssoy Jean Marie € 30
28 Chantrain Dave € 30 78 Huysveld Moni € 30
29 Christiaens-Meeusen François € 30 79 Ibens Jan € 30
30 Claes Sofie € 30 80 Jacobs Marleen € 30
31 Clauwaert Marleen € 30 81 Janssens Anne € 30
32 Cools Hugo € 30 82 Kai Jef € 30
33 Cox Marc € 30 83 Kegels Rosine € 30
34 Crynen Lieve € 30 84 Kenis Frank € 30
35 Daelemans € 30 85 Kenis Julie € 30
36 Damen Erlinda € 30 86 Kenis Tinne € 30
37 Damen Jozef € 30 87 Kennis Jan € 30
38 De Becker Luc € 30 88 Kerckenaere Lieve € 30
39 De Bie Jan € 30 89 Kerstens Henri € 30
40 De Blick Pierre € 30 90 Koyen Jan € 30
41 De Bruyn Rudi € 30 91 Kuypers Ingrid € 30
42 De Cock Lucien € 30 92 Leenaerts Gert € 30
43 De Kooning Maarten € 30 93 Leysen Patrick € 30
44 De Nayer Rik € 30 94 Leyssens Tommy € 30
45 de Neef Peter € 30 95 Luyckx Mia € 30
46 De Pauw Viv € 30 96 Maes Caroline € 30
47 De Ren Hugo € 30 97 Mannaert Rachel € 30
48 De Roover Hilda € 30 98 Marest Rudi € 30
49 De Vry Cindy € 30 99 Matthyssen Maria € 30
50 De Wit Shanna € 30 100 Meeusen Nelly € 30

Winnaars eindejaarsactie 2020
elke winnaar krijgt de prijs persoonlijk overhandigd - prijzen in waardebonnen van koopinwuustwezel

Nr Naam Bedrag Nr Naam Bedrag
101 Melsen Mathilde € 30 152 Van den Bergh Jozef € 30
102 Michiels Marco € 30 153 Van den Bleeken Maike € 30
103 Michielsen Leo € 30 154 Van Den Broeck Jan € 30
104 Michielssen Veronique € 30 155 Van den Bulcke Arlette € 30
105 Minsart Francis € 30 156 Van den Heuvel Peter € 30
106 Nicolai Katelijne € 30 157 Van den Muysenbergh Betty € 30
107 Nuytemans Eric € 30 158 Van der Jonckheyd Wilfried € 30
108 Nuytemans Linda € 30 159 Van der Kloot Jozef € 30
109 Ossenblok Alexandra € 30 160 Van der velden-Voesenek € 30
110 Paelinckx Constant € 30 161 Van Dijck Maarten € 30
111 Paenen Jef € 30 162 Van Doeselaer Henriette € 30
112 Peeters Agnes € 30 163 Van Doosselaere Alois € 30
113 Peeters Karin € 30 164 Van Dyck Marc € 30
114 Peeters Nancy € 30 165 Van Gastel May € 30
115 Peeters Ria € 30 166 Van Gestel Ilse € 30
116 Peeters Sabrina € 30 167 Van Hal Melanie € 30
117 Peeters Wendy € 30 168 Van Hasselt Willem € 30
118 Philpsen Ingrid € 30 169 Van Hoydonck Franciscus € 30
119 Pouwelse-Janssen Theo € 30 170 Van Hoydonck Jos € 30
120 Proost Erik € 30 171 Van Langenhove Nadine € 30
121 Quirijnen € 30 172 Van Loon Simonne € 30
122 Raats Rachelle € 30 173 Van Looveren Anke € 30
123 Robeyns Ilse € 30 174 Van Looveren Greet € 30
124 Roelands René € 30 175 Van Looveren Maria € 30
125 Roovers Karen € 30 176 Van Looveren Peter € 30
126 Roovers Kim € 30 177 Van Mechelen Maria € 30
127 Saquet Luc € 30 178 Van Mierlo Rudi € 30
128 Sas Christel € 30 179 Van Nijnatten Johanna € 30
129 Schlott Dirk € 30 180 Van Oeckel Heidi € 30
130 Schouwenaar Diana € 30 181 Van Oevelen John € 30
131 Schrauwen Rudy € 30 182 Van Pelt Kim € 30
132 Segers Rob € 30 183 van Roosenbroek Eduard € 30
133 Sinogba Russel € 30 184 Van Sanden Irène € 30
134 Smet Tim € 30 185 Van Santvoort Micha € 30
135 Smets Wim € 30 186 Vandevelde Ann € 30
136 Smeulders Maria € 30 187 Vanhulle Monique € 30
137 Soons Ilse € 30 188 Verbeeck Gaëtan € 30
138 Stalens Jeanine € 30 189 Verbeeck Joël € 30
139 Sterkens Véronique € 30 190 Verdurmen Anita € 30
140 Stes May € 30 191 Verdyck Ingrid € 30
141 Swaanen Fien € 30 192 Verelst-Van Dijck Luc € 30
142 Thibau Tanja € 30 193 Vermeiren Nelly € 30
143 Tilborgs Els € 30 194 Vermonden Rita € 30
144 Timmermans Gerda € 30 195 Vissers Joppe € 30
145 Van Aarsen Jeanne € 30 196 Vorsselmans Martha € 30
146 Van Aelst Henry € 30 197 Wauters Ingrid € 30
147 Van Aert Annie € 30 198 Weeremans Marc € 30
148 Van Averbeke Elke € 30 199 Weygers Linda € 30
149 Van Brecht Ivo € 30 200 Weyts Sandra € 30
150 Van Cleemput € 30 201 Willemen € 30
151 Van Daele Raoul € 30 202 Willemsens Marco € 30

203 Windey Andy € 30

Winnaars eindejaarsactie 2020
elke winnaar krijgt de prijs persoonlijk overhandigd - prijzen in waardebonnen van koopinwuustwezel

Nr Naam Bedrag Nr Naam Bedrag
101 Melsen Mathilde € 30 152 Van den Bergh Jozef € 30
102 Michiels Marco € 30 153 Van den Bleeken Maike € 30
103 Michielsen Leo € 30 154 Van Den Broeck Jan € 30
104 Michielssen Veronique € 30 155 Van den Bulcke Arlette € 30
105 Minsart Francis € 30 156 Van den Heuvel Peter € 30
106 Nicolai Katelijne € 30 157 Van den Muysenbergh Betty € 30
107 Nuytemans Eric € 30 158 Van der Jonckheyd Wilfried € 30
108 Nuytemans Linda € 30 159 Van der Kloot Jozef € 30
109 Ossenblok Alexandra € 30 160 Van der velden-Voesenek € 30
110 Paelinckx Constant € 30 161 Van Dijck Maarten € 30
111 Paenen Jef € 30 162 Van Doeselaer Henriette € 30
112 Peeters Agnes € 30 163 Van Doosselaere Alois € 30
113 Peeters Karin € 30 164 Van Dyck Marc € 30
114 Peeters Nancy € 30 165 Van Gastel May € 30
115 Peeters Ria € 30 166 Van Gestel Ilse € 30
116 Peeters Sabrina € 30 167 Van Hal Melanie € 30
117 Peeters Wendy € 30 168 Van Hasselt Willem € 30
118 Philpsen Ingrid € 30 169 Van Hoydonck Franciscus € 30
119 Pouwelse-Janssen Theo € 30 170 Van Hoydonck Jos € 30
120 Proost Erik € 30 171 Van Langenhove Nadine € 30
121 Quirijnen € 30 172 Van Loon Simonne € 30
122 Raats Rachelle € 30 173 Van Looveren Anke € 30
123 Robeyns Ilse € 30 174 Van Looveren Greet € 30
124 Roelands René € 30 175 Van Looveren Maria € 30
125 Roovers Karen € 30 176 Van Looveren Peter € 30
126 Roovers Kim € 30 177 Van Mechelen Maria € 30
127 Saquet Luc € 30 178 Van Mierlo Rudi € 30
128 Sas Christel € 30 179 Van Nijnatten Johanna € 30
129 Schlott Dirk € 30 180 Van Oeckel Heidi € 30
130 Schouwenaar Diana € 30 181 Van Oevelen John € 30
131 Schrauwen Rudy € 30 182 Van Pelt Kim € 30
132 Segers Rob € 30 183 van Roosenbroek Eduard € 30
133 Sinogba Russel € 30 184 Van Sanden Irène € 30
134 Smet Tim € 30 185 Van Santvoort Micha € 30
135 Smets Wim € 30 186 Vandevelde Ann € 30
136 Smeulders Maria € 30 187 Vanhulle Monique € 30
137 Soons Ilse € 30 188 Verbeeck Gaëtan € 30
138 Stalens Jeanine € 30 189 Verbeeck Joël € 30
139 Sterkens Véronique € 30 190 Verdurmen Anita € 30
140 Stes May € 30 191 Verdyck Ingrid € 30
141 Swaanen Fien € 30 192 Verelst-Van Dijck Luc € 30
142 Thibau Tanja € 30 193 Vermeiren Nelly € 30
143 Tilborgs Els € 30 194 Vermonden Rita € 30
144 Timmermans Gerda € 30 195 Vissers Joppe € 30
145 Van Aarsen Jeanne € 30 196 Vorsselmans Martha € 30
146 Van Aelst Henry € 30 197 Wauters Ingrid € 30
147 Van Aert Annie € 30 198 Weeremans Marc € 30
148 Van Averbeke Elke € 30 199 Weygers Linda € 30
149 Van Brecht Ivo € 30 200 Weyts Sandra € 30
150 Van Cleemput € 30 201 Willemen € 30
151 Van Daele Raoul € 30 202 Willemsens Marco € 30

203 Windey Andy € 30

Winnaars eindejaarsactie 2020
elke winnaar krijgt de prijs persoonlijk overhandigd - prijzen in waardebonnen van koopinwuustwezel

Elke winnaar krijgt de prijs persoonlijk overhandigd.
Prijzen in waardebonnen van koopinwuustwezel.
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• RIOLERINGSWERKEN

• ONTSTOPPINGEN

• BESTRATINGEN

scheiden van het afvalwater en regenwater,  

camera-inspectie, rookgastest,  

herstellingswerken, ...

Nelen Jim bvba

0473/69.35.29

info@riomax.be

www.riomax.be

• RIOLERINGSWERKEN

• ONTSTOPPINGEN

• BESTRATINGEN

scheiden van het afvalwater en regenwater,  

camera-inspectie, rookgastest,  

herstellingswerken, ...

Nelen Jim bvba

0473/69.35.29

info@riomax.be

www.riomax.be

JOZEF VAN DEN BUYS

Over d’Aa 234
2910 Essen

Tel. 03 667 68 04
jozef.van.den.buys@telenet.be

ALLE METSEL- EN KARWEIWERKEN

Uw ervaren vakman 

voor in- en buitenshuis

KVG steunt leden
en lokale middenstand

Het jaar 2020 is ten einde, maar het zal een 
jaar zijn dat wij niet snel zullen vergeten…. 
maar eigenlijk wel zo snel mogelijk willen 
vergeten.  Want sinds begin dit jaar werden wij wel ettelijke keren per 
dag overspoeld met “corona”.  

Het jaar 2020 moest voor onze KVG-afdeling eigenlijk een feestjaar worden, 
want onze KVG-afdeling werd opgericht in 1980 zodat wij in 2020 ons 40-jarig 
bestaan zouden vieren.  Helaas is er van vieren niets in huis gekomen en het 
zal nog wel enige tijd duren voor wij echt kunnen feesten.  Ook konden wij 
geen enkele activiteit laten doorgaan.

Om dit enigszins te compenseren en om onze leden toch een cadeau te 
kunnen aanbieden voor ons 40-jarig bestaan, bezorgden wij onze leden een 
pakje met cadeaubonnen van de gemeente Brecht.  Het betrof  25 euro voor 
gezinnen met één lid en 40 euro voor gezinnen met meerdere leden. Deze ca-
deaubonnen kunnen de leden gebruiken in  meer dan 100  Brechtse winkels 
en horecazaken.  Hiermee wilden wij niet enkel onze leden een leuk cadeau 
geven, maar willen wij ook de winkels in Brecht een beetje financieel steunen.  

Zij hebben ook een moeilijk jaar achter de rug en de voorbije 40 jaar mochten 
wij ook steeds op hun steun rekenen voor tombolaprijzen en sponsoring. 

KVG-Brecht, 
p/a Marcel Van Dyck, Lessiusstraat 32 B, Brecht - 0479/669725
marcelvandyck@skynet.be

BRECHT

OFFICIEEL HONDA 
ROAD AND OFF-ROAD 

DEALER
ANTWERPEN & NOORDERKEMPEN

-
OFFICIEEL VERDELER

SYM SCOOTERS

Alois Blommaertstraat 12 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 69 49
www.motorhandelvermeeren.be

Broeksriem hoogte

BEDRUKKING VOORZIJDE   LENGTE 29 X HOOGTE 29 CM

Broeksriem hoogte

WUUSTWEZEL

Vermeeren 

Racing 

MOTORHANDEL VERMEEREN BVBA

Landbouwers van Essen steken de zorgsector 
hart onder de riem !
Bekijk ook onze video op FB

De landbouwers van Essen willen graag de zorgsector bedanken voor hun inspan-
ningen het afgelopen jaar. Met tractors gingen ze de baan op en brachten ze 
lekkere lokale producten tot bij de woonzorgcentrum De Bijster en Sint-Michaël.
“Dat deze tijden vervelend en moeilijk zijn, hoeven wij niet meer te vertellen”, zegt 
Kurt Tilburgs van het bestuur van Bedrijfsgilde Essen. “Er zijn weinig sociale contac-
ten, vrienden en familie zijn op afstand, testen, quarantaines,… .”
Het personeel van rust- en verzorgingstehuizen, zorginstellingen… moeten dit gro-
tendeels opvangen, alsook hun werk blijven doen én regelmatig getest worden. 
Ze werken al maanden erg hard om deze coronapandemie het hoofd te bieden.
“Wij, als landbouwers van Essen, willen met deze actie de zorgsector danken en 
graag een hart onder de riem steken”, zeggen de landbouwers. “Daarom zorg-
den we voor allerlei lekkere (lokale) hoeveproducten zoals vlees, eieren, melk, 
kaas,… zodat de mensen er thuis in hun bubbel van kunnen genieten. Op deze 
manier kunnen we hen ook in deze eindejaarsperiode iets extra bieden. Wij ho-
pen, samen met iedereen, dat 2021 een beter jaar mag worden!”
De hoeveproducten werden niet alleen geschonken aan de zorg- en verpleeg-
kundigen, maar ook aan de poetshulpen, technische diensten, administratieve 
diensten,…

Guy Henkens, directeur van WZC Sint-Michaël en Kristine Gabriëls, campusverant-
woordelijke van WZC De 
Bijster waren blij verrast met 
deze geschenken. “Het zijn al 
moeilijke tijden geweest voor 
ons. Iedereen geeft het beste 
van zichzelf. We hebben ons 
ook altijd gesteund gevoeld. 
Ik kan niet hard genoeg be-
nadrukken dat wat dit voor 
ons betekent. Het is een berg 
van steun wat ons enorm 
veel energie geeft.”            MT

ESSEN
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De “Sooi Noldus Solidariteitsprijs” werd door sp.a-JijMaaktEssen reeds vier keer 
eerder uitgereikt aan solidaire groeperingen, die door hun inzet of actie voor 
betekenisvolle steun zorgden voor hun mede-Essenaren.
Voorgaande jaren waren de laureaten “Scouts en gidsen Essen-Heikant”, “Han-
dicar-chauffeurs”, “Niemandslanders” en de “ Sociale Toer van d’Ossekoppen”.

In dit Corona-jaar, waar veel mensen dagelijks het beste van zichzelf geven 
om anderen te verzorgen of behulpzaam te zijn op allerlei gebied, willen we 
de SOLIDARITEIT die dit oplevert koesteren en huldigen. En wat ligt er meer voor 
de hand dan ALLE vrijwilligers te bedanken voor hun inzet en engagement te-
genover hun behoeftige, mindermobiele, eenzame en kwetsbare medemen-

sen. Op elk niveau en voor welke organisatie of vereniging ook…
Dit sluit volledig aan bij de visie van Sooi Noldus, naar wie deze prijs is ver-
noemd. Sooi was een gedreven, integer, maar vooral een FIERE Socialist die 
tussen 1932 en 1974 gemeenteraadslid was en veel respect en waardering 
kreeg over de partijgrenzen heen. Zijn niet aflatende strijd tegen onrechtvaar-
digheid was en is een voorbeeld voor velen.

De “SOOI NOLDUS SOLIDARITEITSPRIJS 2020” wordt gezien de omstandigheden, 
dit jaar symbolisch uitgereikt aan ALLE Essenaren die zich in deze barre Coro-
namaanden hebben ingezet en op welke manier ook, hulp en steun hebben 
verleend aan hen die het nodig hadden. Proficiat aan U allen !      MT

ESSEN Vijfde Sooi Noldus solidariteitsprijs symbolisch uitgereikt aan alle esse-
naren die zich in deze barre coronamaanden hebben ingezet !

OPGEPAST !
Persoon zakt weg tot middel in drijfzand !

Zaterdag 9 januari 2021 is er iemand in het drijfzand terecht gekomen tussen 
het nieuwe rode bruggetje over de Molenbeek en de Antwerpseweg. Dat 
meldt Buurtpreventie ALERT Nispen. De persoon is door Nispenaren en de poli-
tie in veiligheid gebracht, maar zat al tot het middel vast en kon er zelfstandig 
niet meer uit komen.

Kijkt u uit, 
ook voor uw kinderen 
en honden.

(foto: www.natuurkunde.nl / 
foto ter illustratie en niet gelinkt aan 
het voorval op 09/01/2021)

NISPEN ESSEN

Essense 
begraafplaatsen 
worden 
kindvriendelijker ! 

Voor kinderen zijn begraafplaatsen vaak een beetje een enge plek, waar ze 
niet worden uitgenodigd om hun gevoelens te uiten.  Op voorstel van Lies-
je Van Loon (CD&V) besloot de gemeenteraad daarom om de Essense be-
graafplaatsen wat kindvriendelijker in te richten.
Van Loon gaf aan dat kleine ingrepen een begraafplaats meer uitnodigend 
kunnen maken voor kinderen.  Ze verwees naar andere gemeenten, waar 
bijvoorbeeld een spreekbuis of een krijtbord voor boodschappen werd ge-
plaatst.  Schepen Helmut Jaspers (sp.a) reageerde positief op het voorstel: 
ook voor kinderen moet een bezoek aan een begraafplaats meehelpen aan 
de verwerking van een rouwproces.  Hij gaf ook aan dat de kinderen zelf 
hierbij best betrokken worden.  Geert Vandekeybus (N-VA/PLE) ondersteun-
de het voorstel en gaf aan dat de scholen zeker bereid zullen zijn om mee te 
werken zodat de kinderen hier over kunnen meedenken.
(Bron: N-VA/PLE Nieuwsflits)
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EEN WAGEN NODIG ?
Ga langs bij een autohandelaar in uw buurt en profiteer van de saloncondities !

#GEENsalonWELsaloncondities

NEW SUV CITROËN C5 AIRCROSS HYBRIDNEW CITROËN C4 & Ë-C4 100% ËLECTRIC

Citroën verkiest Total. Milieu-informatie (KB 19/03/2004) : citroen.be. Contacteer uw verkooppunt voor alle informatie over de  scaliteit van uw voertuig. *100 % korting op fabriekopties (behalve op betalende koetswerkkleur ) op een selectie van de volgende modellen in stock: New C3, C3 (AM30 en 32), 
SUV C3 Aircross, C4 Cactus, C4 SpaceTourer, Grand C4 SpaceTourer, SUV C5 Aircross of SUV C5 Aircross Hybrid. ** Maximum voordeel: tot 9.000 € BTW incl. Voorbeeld voor een Citroën SpaceTourer Business 2.0 BlueHDi 180 pk S&S EAT8. Het globale voordeel is met de korting en de voorwaardelijke 
Eco Tech premie van 3.000 € inbegrepen. Aanbieding onder voorwaarden geldig van 01/01/2021 tot 31/01/2021 in de deelnemende CITROËN verkooppunten zolang de voorraad strekt en voorbehouden aan particulieren. De uitrustingen zijn standaard of in optie naargelang de versie. Meer info bij ons.Y F Y

citroen.be

TRAKTEER JEZELF OP 
HET CITROËN-COMFORT 
TIJDENS HET SALON 

PROFITEER NU VAN 
UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

RESPECT
GEZONDHEIDS-
MAATREGELS

COVID- 19

VOORDEEL TOT
9.000€**

Onze verkopers blijven beschikbaar in ons verkooppunt 
via telefoon op XXXXXX 

of via mail XXXXXXX

TOT 100% VAN DE
OPTIES AANGEBODEN*

OPEN OP ZONDAG IN JANUARI

5,2 - 6,0 L/100 KM  102 - 140 G CO2/KM (WLTP) 0 L/100 KM  0 G CO2/KM (WLTP) 1,4 - 1,5 L/100 KM  31 - 33 G CO2/KM (WLTP)
NEW C4 NEW Ë-C4 NEW SUV C5 AIRCROSS HYBRID

SUPERSALONCONDITIES op heel ons gamma
EXTRA SALONKORTINGEN en tot 100% KORTING OP DE OPTIES
Bijzonder interessante OVERNAMEPRIJZEN
INTERESSANTE FINANCIERINGS- EN LEASINGMOGELIJKHEDEN: uw droomwagen kopen is nog nooit zo haalbaar geweest!
Bijzonder RUIME KEUZE aan STOCKWAGENS, inclusief STOCKPREMIES. Voor ieders wat wils! 
En… onze NIEUWE C4 staat te blinken in onze showroom!

Garage Jan Loos bvba - Kapelstraat 81 - 2910 Essen - Tel. 03 667 38 00 - info@citroenloos.be - www.citroenessen.be

Openingsuren weekend zaterdag 9 -17u / zondag 10-16u

Wenst u graag een afspraak te maken?
Graag zelfs! Dit kan eenvoudig via 

calendly.com/afspraak-showroom/autosalon

2020  2021, we gaan ervoor! Het autosalon komt naar je toe, 
bij garage Loos natuurlijk!

Argenta Essen
Matheusen-Backx nv
Tel. 03 667 77 66

Ik spaar niet voor mijn oude dag.

Ik beleg ervoor.

Vraag 
meer info

Smoutebos 19
2910 Essen

Tel. 03 677 03 71
Gsm 0478 25 49 80
www.frankhaers.be

HAERS FRANK
CENTRALE VERWARMING

SANITAIR
DAKWERKEN

Door de herinrichting van de stationsomgeving in Heide werd ook de blau-
we zone aangepast. Dat gebeurde in functie van de school en de lokale 
handelaars. Concreet wordt de blauwe 
zone uitgebreid ter hoogte van de Max 
Temmermanlaan en de Sint-Jozeflaan. 
Ook in de Vredelaan – tussen de Guido 
Gezellelaan en de Sint-Jozeflaan – geldt 
er voortaan een maximumtermijn voor 
parkeren.

KALMTHOUT
Uitbreiding blauwe zone in Heide
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Waardebonnen te verzilveren
bij onderstaande handelaars

en sponsors:

Met dank aan

al onze sponsors:

Lijst 130 winnaars van een waardebon van 25 euro.

1955-2020

EINDEJAARSACTIE  2020

Contactpunt
Eindejaarsactie
Unizo Essen 2020
TOBAC Slagerij bakkerij
Nieuwstraat 108 - 2910 Essen - 03 235 86 93

info@unizoessen.be
www.unizoessen.be

CENTRUM
- ‘t Kabaske
- Foto en Papierhandel VanDeKeybus
- Tobac, slagerij/bakkerij
- TV-Snelservice
- Restaurant De Linden
- Juwelier Aerden
- Esthetiq, schoonheidsinstituut
- Keuppens, roomijs
- Aqua Sauna Plezier
- Pand 95
- Sofia Lore

MOLENHEIKE
- Mattheeusen en zoon, Winsol
- Schilderwerken Van Hees
- Electro Vorsselmans
- AU3 Fashion
- Electro Javado

STATIE
- Café Rex
- Broodjeszaak Trapke Op
- Pleysier In the Kitchen
- Optiek Michiels

HEIKANT
- Drankenhandel Van Oevelen
- Bakkerij Van Bedaf

HOEK
- Tuincentrum Moerkant
- Delicatessen Tobac

WILDERT
- Bloemen Matheusen
- Kempengoud
- Natuurlijk mooi by Claudia
- Bakkerij Demedts

SPIJKER EN RIJKMAKER
- Schot’s Vishandel
- Drankenhandel De Caigny
- Reizen Verpalen  
  autocars De Vlinder - Reisbureau
- Unicom - ITS
- Fietsen Saman

HORENDONK
- ‘t Romanneke
- Kapsalon Myriam Raymakers

www.kachelservice.be

groot gamma wisselstukken
voor gietijzeren kachels! 

ook levering pellets, kolen en hout www.schoorsteenveegservice.be

verkoop en
installatie van:
pelletkachels
houtkachels
kolenkachels
combikachels
buitenhaarden

fornuizen

Marco Service • Kalmthoutsesteenweg 290 • (B-) 2910 Essen • T +32 (0)3 666 85 87 • M +32 (0)496 65 42 97 • info@marcoservice.be

openingsuren
showroom:

van ma t/m vrij
van 09 tot 17u

zaterdag § zondag
van 12 tot 17u

buiten de
openingstijden

ook op afspraak

schoorstenen:
ook voor alle
schoorsteen-

werken (vegen,
renovatie, inox
schouwvoering 
en roosters) bent 

u bij ons aan 
het juiste adres

MARCO SERVICEMARCO SERVICE
www.kachelservice.bewww.kachelservice.be

Veranda’s - ramen &  deuren
zonwering - rolluiken - garagepoorten

Verzekeringsmakelaar
Bankagent

Indatel BV
Kalmthoutsesteenweg 225 - 2910 Essen - Tel. 03 648 49 50

TELEC     M 4 BUSINESS schadeherstellingen 

              alle merken

Kapelstraat 8 - 2910 Essen
 tel. 03 667 60 80

www.adviesgroepdries.be

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22
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Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22
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garage Jan LOOSgarage Jan LOOS

WARMTEPOMPEN - AIRCO - VERWARMING - ONDERHOUD

Kalmthoutsesteenweg 237
2910 Essen
tel. 03 337 40 20
info@heco-heating.be

ENERGIEVRIENDELIJKE 
VERWARMING OP MAATECOH

HEATING & COOLING SOLUTIONS

Nieuw Hoef 6 - 2910 Essen
tel. 0493 56 04 28

ENERGIEVRIENDELIJKE VERWARMING OP MAAT

Gyproc- en binnenschrijnwerk
kasten op maat
www.gyselinckbvba.net

Peepolderlaan 11
2910 Essen
Tel. 03 667 38 70

DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Moerkantsebaan 47a - 2910 Essen

tel. 03 235 61 32
www.vanoevelen.be

Spijker 57
2910 Essen - België

Spijker 57
2910 Essen - België

vbw-accountants.be

Spurrieveld - Essen
info@kempengoud.be

0486 78 82 92

Tabakshop en dagbladhandel Over d’ Aa 110
Essen

Horendonk

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

Rijkmakerslaan 39 - 2910 Essen - België 
Tel. 0497 54 63 38  - info@lucpeeters.be

www.lucpeeters.be

Spijker 34A - 2910 Essen
Tel. +32 (0)3 667 35 99
essen@saman.be

BAKKERIJ VAN THILLO
Nieuwstraat 56  - 2910 Essen 

Tel. +32 3 677 06 37

Sint-Jansstraat 48
2910 Essen
Tel. 03 283 88 02

Roel Konings
Kammenstraat 25 - 2910 Essen

0472 37 58 41

TV SNELSERVICE BV
STATIONSSTRAAT 5 - 2910 ESSEN

Tel. 03 667 32 50

MATTHEEUSEN & ZN

Stationsstraat 120
2910 Essen

Tel. 03 272 59 00

KKERMANS
bv

GARAGE

Kantoor: Essen - Nieuwstraat 54
Hoofdkantoor: “De Valk”
Heidestatiestraat 2 - Kalmthout-Heide
Tel. 03 666 30 66

1. 
2. 
3.
4. Helga De Beuckeleer – Greefstraat 4
5. Tim Van Tichelen – Cardijnstraat 15
6. Niels Van Ginneken – Zandstraat 23 – Kalmthout
7. Wagemakers Kim – Steenovenstraat 97
8. Ceusters Barbara – Zilverhoeksteenweg 53A – Kalmthout
9. Lennie Van Riet – Kraaienberg 52
10. Karin De Lens – Bredestraat 4
11. Eric Bril – De Roerdomp 23 - 
12. Daniel Konings – Kloosterstraat 4 
13. Julia Van Aert – Kalmthoutsesteenweg 211
14. Piet Ooms – Beylestraat 18/1
15. Lise Vingerhoets – Kuiperstraat 7
16. Vermeiren Jan – Jules Van Agtmaelstraat 7
17. Nuyts Herman – Velodreef 182
18. Loos Eric – Moerkantsebaan 229
19. Thurflaar – Noordeneind 22
20. Beyers Gaby - Huybergsebaan 96
21. Karin Klaassen – Kammenstraat 115C
22. Jos Nelen – Melkerijstraat 1 / 0016
23. Anja Lambrechts – Kammenstraat 99
24. Bergmans – Vijverlaan 29
25. Yolande Oomen – Kloosterstraat 5
26. Gerda Smels – Schaliënbergen 10
27. Francis Van Der Kloot – Oudebaan 221
28. De Crom J – Stationsstraat 58 – Kapellen
29. Joris – Schelpheuvelstraat 109
30. Nelen C – Heikantvenstraat 9
31. Rens Baetens – Silvesterlaan 52
32. Gino Govers – Bergsebaan 5
33. Jacobs – Moerkantsebaan 223
34. Evi Haest – Bergsebaan 2
35. René Raymakers – Over d’Aa 109
36. Garcia – Deckerslaan 20
37. Bernaerts Tessy – Marc Baetensstraat 12
38. Jan Schoonen – Moerkantsebaan 162
39. Jos Vandekeybus – Moerkantsebaan 276
40. Soetwey Greet – Heyendlaan 16
41. Desmit / Tas – Vossenboslaan 63
42. Van Hooydonk Lucia – Jos Tilborghsstraat 2/1
43. Roger Timmermans – Schelpheuvelstraat 44
44. Dominique de la Bruyère – Molenheide 7
45. Glibert Goossens – Kalmthoutsesteenweg 57
46. Lotte Van den Bergh – Sint-Antoniusstraat 5
47. Laura Nelen – Postbaan 17
48. Raeymaekers K – Molenstraat 22
49. Kerremans – Donkweg 39
50. Veraart Marleen – Moerkantsebaan 198
51. Doggen Peter – Platanenlaan 10
52. Brant Anita – Over d’Aa 158
53. Wendy Adriaansen – Kloosterstraat 77
54. Katelijne Baum – Molenstraat 20
55. Beyers Wim – Deken Verbiststraat 8
56. Diana Lodewyckx – Hondsberg 40
57. Van Oers Rita – Essensteenweg 11
58. Julien Van Leeuwen – Kalmthoutsesteenweg 211
59. Jaspers Lieve – Kerkstraat 31
60. Marc Van Loon – Albert Peeterslei 21 – Kalmthout
61. Noyen Jan – Beliestraat 50
62. Van Tichelen / Gabriëls – Heikantstraat 55
63. Van den Broek – Kraaienberg 29
64. Yvonne Neelen – Kloosterstraat 44
65. Van Hooydonk Frieda – Hondsberg 54
66. Marc Hoppenbrouwers – Molenstraat 40
67. De Bakker – Nieuwstraat 15B1
68. Kerstens Louisa – Groenlaan 18

69. Van den Buijs Gert – Hortensiadreef 39
70. Leon Schrauwen – Kraaienberg 13
71. Johan Bertiau – Zwartvenlaan 14 – Kalmthout
72. Rigo Raeymaekers – Over d’Aa 156
73. Nelen Jean-Pierre – Magnoliaplein 4/2
74. Elza Wierckx – Beliestraat 58
75. Witters – Kloosterstraat 59
76. Jeannine Van den Broeck – Heiblok 59
77. Hartmann Nadia – Bremlaan 23
78. Eelen – Stationsstraat 152
79. Karen Verboven – Schelpheuvelstraat 4/A
80. Dina Milbou – Moerkantsebaan 208
81. Annie Van Aert – Hemelrijk 77 G003
82. Kockelberg – Albert Yssackersstraat 19
83. Veronique Doggen – Eikendreef 17
84. Brocatus – Noordeind 39 – Kalmthout
85. Droogmans Emiel – Nachtegalendreef 23
86. Fons Van Loon – Moerkantsebaan 310
87. Schrauwen – Achterstraat 43
88. Gerda Philipsen – Stationsstraat 101
89. Anne-Mie Nelen – Leemstraat 55
90. Wijters I – Meeuwenven 2
91. Marie-José Verdijk – Moerkantsebaan 258
92. Brugmans R – Kalmthoutsesteenweg 136
93. Peeters – Schomveld 
94. Goossens Stephanie – Beliestraat 103-
95. Nico Labaere – Veldweg 28
96. Aarssen / Konings – Moerkantsebaan 133
97. Britt Van der Auwera – Olympialaan 19
98. Van Tilburg / Vandekeybus – Heikantlaan 27
99. Yannick de Kesel – Moerkantsebaan 263
100. Besters / Goris – Sint-Antoniusstraat 8
101. Pornwipa – Handelsstraat 10
102. Wendy Jaspers – Zwartven 15
103. Sissi Van de Sanden – Julianastraat 21 – Roosendaal
104. Vera Gagelmans – Hanneken Tas 18
105. Vicky Oerlemans – Heikantvenstraat 47
106. Marianne Meijwoord – Christinplein 8 – Roosendaal
107. Claessens S. – Molenstraat 29
108. Maria Leyendeckers – Over d’Aa 115
109. Van den Heuvel Lynn – Hulsen 58 – Balen
110. Claessens Guido – Deckerslaan 37
111. Nelen /Versmissen – Moerklantsebaan 252
112. Van Dessel / Baerts – Albert Yssackersstraat 20
113. Dries Van Looveren – Nolsebaan 76
114. Wendy Beyers – Korte Leemstraat 12
115. Robert Scheepers – Over d’Aa 128
116. Van Tichelen Dirk – Kloosterstraat 5/1
117. Greet Van Remortel – Sint-Jansstraat 176
118. Van Loon Linda – Deckerslaan 23
119. Beets Luc – Spellebeekweg 3A
120. Jef Boden – Hornick 10
121. Van Hoecke F. – Smoutebos 15
122. Elke Wuyts – Struisven 12
123. Bruynseels Ivan – Lepelstraat 27 – Kalmthout
124. Sacharias – Deken Verstraelenstraat 10
125. Karen Claessens – Hondsberg 25
126. De Weser Els – Zwartven 6
127. Maria Gabriëls – Rodenbachlaan 63
128. Anja Lambrechts – Molenstraat 35
129. Jaak Wouters – Karamelstraat 4 A1
130. Esther Anthonissen – Hemelrijklaan 47
131. Patricia De Ryck – Heiblok 77
132. Viviane Goossens – Moerkantsebaan 39
133. Yves Lemahieu – Kerkstraat 17

3 HOOFDWINNAARS zie pagina hiernaast
3 HOOFDWINNAARS zie pagina hiernaast

De winnaars kunnen hun waardebon afhalen
bij het contactpunt en dit tot en met 31/01/2021. 



21

OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

JIJ BENT EEN ECHTE BESTSELLER:

Je bent commercieel sterk en weet als geen ander de verwachtingen van de  
 klant om te zetten in concrete verkoop. Ervaring in het boekenvak is een 
 mooie troef. Een fi nanciële mede-investering in onze winkel schrikt je niet af.

Je kan meespreken over de nieuwste romans en thrillers en dankzij je brede  
 interesse in cultuur en actualiteit kan je je aanbod optimaliseren.

Je bent communicatief vaardig, sociaalvoelend, empathisch en klantvriendelijk.
 Je werkt snel en bent sterk in organisatie en administratie.

 WIJ BIEDEN JOU:

 Een inspirerende werkomgeving, een bron van kennis en informatie.
 Een aangename en opbouwende samenwerking met een groeiende en

  solide onderneming.
 Een opleiding die je een vlotte start als zelfstandige verzekert + blijvende

 ondersteuning vanuit de hoofdzetel.

Droom je ervan een eigen winkel te beheren? 
Voor onze Standaard Boekhandel in Essen zijn we op zoek naar 
een uitgelezen zelfstandig uitbater (m/v/x). 
Zin om mee te schrijven aan een nieuw verhaal?

SOLLICITEER NU
www.standaardboekhandel.be/werken-bij-ons
Wij zien je kandidatuur met belangstelling tegemoet!

ZIN OM DEZE 
UITDAGING 

AAN TE GAAN?

ZELFSTANDIG UITBATER
Standaard Boekhandel 
Essen

bedtime-vacature-echo-128x195-RAST2020.indd   1 22/07/20   13:18

Eindejaarsactie UNIZO 2020

Donderdag 7 januari 2021 werden de winnaars van de eindejaarsactie van UNI-
ZO Essen getrokken. Er werden maar liefst 25.000 deelnemerskaarten gedrukt en 
verspreid onder de plaatselijke handelaars. Wie bij een deelnemende handelaar 
een aankoop deed, kreeg een stempel. Bij een volle spaarkaart maakte je kans 
op een mooie prijs. Er werden meer dan 5.000 volle spaarkaarten binnengebracht, 
wat wil zeggen dat er voor meer dan 600.000 euro is gekocht bij de deelnemende 
handelaars in Essen in de maand december!

“Wat een jaar !”

“Vorig jaar, op de nieuwjaarsreceptie van Unizo Essen, kwam onze nationale voor-
zitter Danny Van Assche spreken”, zegt voorzitter Tijl Van Loon van Unizo Essen. “Hij 
nam ons even mee naar de ‘rolling 20’s’, een echte rollercoasterperiode. Hon-
derd jaar later beleven we opnieuw een bizarre periode. Wat een jaar was 2020?! 
Onvoorstelbaar, zowel op medisch, sociaal, financieel als economisch vlak.”
 
“Deze eindejaarsactie weerspiegelt een mooie samenwerking tussen onderne-
mers en hun gemeentebestuur. Mede dankzij de injectie van onze gemeente, 
kunnen we niet alleen hogere prijzen wegschenken maar zien we zeker ook meer 
winnaars. Prijzen onder de vorm van waardebonnen, om terug te verzilveren bij 
onze Essense sponsors en winkel(h)iers.”
 
“Wij kwopen lokaal wur!”

De drie hoofdprijswinnaars van 500, 1250 en 5000 euro in waardebonnen zijn:
3. M. Kinds uit Nieuwmoer (500 euro aan waardebonnen)
2. H.J. Desair uit Essen (1.250 euro aan waardebonnen)
1. Van Gool-Van Wezel uit Essen (5.000 euro aan waardebonnen)

Een dikke proficiat aan alle winnaars en bedankt om lokaal te shoppen in onze 
gemeente!
De andere 130 winnaars krijgen een bon van 25 euro. Zij kunnen hun prijs gaan af-
halen bij slagerij-bakkerij Tom Tobac, Nieuwstraat 108 in Essen. De waardebonnen 
kunnen besteed worden bij de deelnemende zelfstandigen in Essen.

“Dankjewel aan alle deelnemende handelaars, 
sponsors en Essenaren 

die lokaal hebben geshopt!”

Bekijk ook onze video op Facebook!           MT

3 HOOFDWINNAARS3 HOOFDWINNAARS

Op de foto: Schepen Brigitte Quick, Gert Van Eetvelt (Bestuurslid UNIZO Essen), Tijl Van Loon (Voorzitter 
Unizo Essen) en Tom Tobac (bestuurslid UNIZO Essen).
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T I M M E R W E R K E N         D A K W E R K E N

• Goed loon
• Toffe jonge ploeg
• Leerkansen

WIJ BIEDEN

Robert Nelen stampte in 2000 het bedrijf 
uit de grond en timmerde lustig verder. 
Ondertussen groeiden we uit tot een zaak die 
er staat en een groot, tof team. 

WIE ZIJN WIJ?

PROFIEL

Ervaring met of skills in:
• Timmerwerken
• Dakwerken
• Platte daken
• Binnenafwerking
• Gyprocwerken

INTERESSE? CONTACTEER ONS!

Spijker 2
2910 ESSEN
tel. 03/667 22 39

e

s

s

e

n

Philippe AERTS
notaris

www.notaris-aerts.be

VACATURE
voor NOTARIËLE MEDEWERKER

Voltijds of minimaal 4/5de
 
Functieomschrijving
• Zelfstandig behandelen van courante, eenvoudige
   dossiers (verkoop, krediet, nalatenschappen...)
• Administratieve taken

Werkomgeving:
• Dynamisch notariskantoor in aangename omgeving

Wij vragen:
• Een enthousiaste en leergierige medewerker 
• Vlotte omgang met cliënteel en stressbestendig
• Nauwkeurigheid, discretie en zin voor verantwoorde-
   lijkheid
• Liefst ervaring in het notariaat 

Interesse?
Graag je CV en motivatiebrief per mail naar 
philippe.aerts@notaris.be

TECHNIEKER
voor onderhoud vrachtwagens

TECHNIEKER
herstelling klein materiaal
CHAUFFEUR RIJBEWIJS CE

voor leveren en afhalen machines

R E N T

Tel. 0496 27 81 40 •  rb@ribarent.be 

werft aan

Voor onmiddellijke indienstneming 
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 

Ploegbaas / arbeider grond
en wegenwerken 
MET ERVARING
Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen
mail uw CV naar karin@boden.be
of maak afspraak op 03/677.05.05

Essense quizploeg 
‘De Noormannen’ organiseert 
op zaterdag 16 januari 2021 
een coronaproof online quiz

De quiz wordt live gepresenteerd via YouTube en 
heeft een niveau dat voor iedereen haalbaar is.
De quizploeg wil zo de mensen in deze moeilijke 
tijden het nodige coronaproof entertainment bie-
den.
Het enige wat je zelf dient te voorzien is een di-
gitaal vergaderkanaal (Zoom, Teams,…) om met 
het team te kunnen overleggen.
Met hoeveel deelnemers je meedoet, kies je zelf. 
Je kan alleen deelnemen, met je gezin of met de 
familie via het digitaal vergaderkanaal.
 
Deelname is gratis maar we doen een warme 
oproep voor een vrije gift voor onze vereniging. 
Dat kan via storting met vermelding van de ploeg-
naam op het rekeningnummer:  BE50 0682 4714 
5418.
 
BELANGRIJK! Je moet je ploeg op voorhand in-
schrijven via deze website: https://bit.ly/33HQn0M 
Dat is nodig om je de juiste info te kunnen bezor-
gen. Na uw inschrijving, ontvangt u in de loop van 
zaterdag 16 januari op het maildres waarmee u 
heeft ingeschreven, een link naar de quiz en ant-
woordformulieren en alle praktische info. 

Voor het winnende team is er een mand voorzien 
met Essense streekproducten.            MT 

De Noormannen Quiz – ONLINE
Zaterdag 16 januari 2021 om 20u00

ESSEN
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VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- volledige werfcoördinatie
- planning, kwaliteit en veiligheid
- vorderingsstaten, rendement en budget

FUNCTIEVEREISTEN:
- bachelor of master bouwkunde (of gelijkwaardig door ervaring)
- minimum 5 jaar ervaring
- organisatietalent, stressbestendig, zefstandig werker en 

communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

WIJ BIEDEN:
- een vaste job met uitdagende projecten in de provincie

Antwerpen
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- mogelijkheid tot opleiding en trainingen
- correcte verloning in functie van ervaring en kwaliteiten

WWW.JOSDEJONGH.BE

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv
T.a.v. Jos Dejongh
Kwade Weide 3 (ind. Bosduin)
2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74
jos@josdejongh.be

PROJECTLEIDER
BOUW

We zijn op zoek naar:

WWW.JOSDEJONGH.BE

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- volledige werfcoördinatie
- planning, kwaliteit en veiligheid
- vorderingsstaten, rendement en budget

FUNCTIEVEREISTEN:
- bachelor of master bouwkunde (of gelijkwaardig door ervaring)
- minimum 5 jaar ervaring
- organisatietalent, stressbestendig, zefstandig werker en communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

WIJ BIEDEN:
- een vaste job met uitdagende projecten in de provincie Antwerpen
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- mogelijkheid tot opleiding en trainingen
- correcte verloning in functie van ervaring en kwaliteiten

PROJECTLEIDER BOUW

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Jos Dejongh - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - jos@josdejongh.be

U BIEDT ONS:
- bekistingswerk (zowel systeem als traditioneel bekisten)
- plaatsen van profielstaal en ijzervlechtwerk
- planlezen en zelfstandig werken
- samenwerken in team

WIJ BIEDEN:
- aangename werkomgeving met toffe collega’s 
- loon naar werken (prestatie en inzet)
- groeimogelijkheden
- werven max. 30km rond Kalmthout
- transport van en naar de werf

BEKISTER

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Nick Brosens - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - Gsm: 0475 92 93 12 - nickb@josdejongh.be

U BIEDT ONS:
- vakbekwaamheid
- een gemotiveerde, werklustige instelling
- zin voor verantwoordelijkheid
- zin voor nauwkeurigheid

WIJ BIEDEN:
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- loon naar werken (prestatie en inzet)
- groeimogelijkheden
- werven max. 30km rond Kalmthout
- transport van en naar de werf

STEENGOEDE METSELAARS

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Nick Brosens - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - Gsm: 0475 92 93 12 - nickb@josdejongh.be

Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER
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 5,0 - 6,8 l/100 km (WLTP) 114 -154 g/km (WLTP) Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

7 JAAR MAP UPDATE

V.U. : 

* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
** Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het   
 Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het 
 bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.

U wilt alles uit het leven halen, zonder omweg, zonder compromissen. Welkom in de nieuwe  
Kia Stonic. Uitgerust met de laatste rijhulpsystemen voor een vlotte en veilige rijbeleving. Full  
led-koplampen voor optimale zichtbaarheid. En vooral: slimme connectiviteitsfuncties, niet alleen  
in maar ook buiten uw wagen via uw smartphone. Nu ook beschikbaar als mild hybrid. Er klaar voor?  
Ga langs bij uw Kia dealer of surf naar kia-salon.be

Saloncondities 
bij uw Kia dealer.

 Ook open op zondag 17 en 24 januari.
MILD HYBRID

P U R E  K WA L I T E I T

JAAR GARANTIE

kia-salon.be


