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NAAR EEN JOB ?

Bekijk

alle jobaanbiedingen

in onze jobrubriek.

  ECH O
DE

W E E K B L A D

Dent@fix 
Dorpstraat 35 
2950 Kapellen 

 
Kunstgebitten: 

 Reinigen 
 Herstellen  
 Versterken 
 Advies Voor een afspraak: 

Tel: 03/233.45.38 
steeds bereikbaar op: 



Burgemeester Moorstraat 35
4631EC Hoogerheide

www.tinusvanoverveld.nl

NOG GROTE VOORRAAD RACE EN E-BIKES !

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

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

STEUN DE
Voor inspiratie 

zie pagina 9.

Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

Prachtig herenhuis uit 1900 met tal van authentieke ele-
menten (4 slpk, grote hobbyruimte en een gezellige stu-
dio op de zolder), gelegen op een charmante locatie... 
Een pareltje voor de liefhebber!            EPC 407

Recent appartement op de 1e verdieping met 2 
slaapkamers.                      
                      EPC 98

Sint Antoniusplein 18, Essen               e 495.000
Kerkstraat 85 bus 1, Essen          e 720/mnd

 
Moderne en zeer comfortabele villa (4 slpk) 
met grote ondergrondse garage (handig voor 
zelfstandige) op een mooie locatie (1.089m² 
grond) met prachtig uitzicht op de achtergele-
gen velden.                    EPC 187

Postbaan 30, Essen                 e 585.000

Prachtige, zeer hoogwaardig afgewerkte villa 
(BJ 2004 - 5 slpk + bureau + unieke leefzolder 
van ca. 75m²!) met tuin op het zuiden! PRIJS- 
KWALITEIT- LIGGING een topper !          EPC 141

Deken Verbiststraat 14, Essen      e 549.000

Kerkstraat 47-51, Essen             e 399.000
Te midden in het centrum van Essen in een 
rustige straat bevindt zich deze halfopen 
nieuwbouwwoning op een mooi perceel en in 
de nabijheid van openbaar vervoer, scholen, 
allerhande winkels, sportfaciliteiten en uitvals-
wegen.                       EPC 20

Appartment met 2 slaapkamers en terras in het 
centrum van Essen op wandelafstand van win-
kels en openbaar vervoer.                     EPC 296

Kerkstraat 1B 3, Essen                e 630/mnd
Huurprijs:

Prachtige, riante villa (7 slpk – 3 badk) met in-
pandige garage, op een mooi perceel van meer 
dan 1.000m² met prachtig, landelijk uitzicht.
                      EPC 70

Heikantstraat 21 A, Essen          e 789.000

Huurprijs:

Hoofdkantoor: ‘De Valk’
Heidestatiestraat 2 - 2920 Kalmthout - Heide

KALMTHOUT - Unieke en verrassend ruime villa op 
toplocatie, in het centrum van Heide Kalmthout met o.a. 
6 slpks, 3 badkamers en ruime kelder met garage. Ideaal 

voor het combineren van wonen en werken aan huis.
Wp/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 331 kWh/m²

 niet overstromingsgevoelig

ESSEN - Verrassend ruime en goed onderhouden villa 
te Essen met o.a. 4 ruime slaapkamers, badkamer, 

bureel en dubbele inpandige garage op een perceel 
van ca. 674m² en landelijk uitzicht.
WgLk/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 235 kWh/m²

 niet overstromingsgevoelig

489.000 euro

KALMTHOUT - Volledig gerenoveerd historisch herenhuis, 
ideaal voor co-housen, in het dorpscentrum van Kalmthout 

omgeven door een parkachtige tuin van ca. 3,3 hectare. 
De villa omvat o.a. 6 slpks, 3 badk en grote leefruimtes.

Pg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 211 kWh/m²
niet overstromingsgevoelig

1.750.000 euro

ESSEN – Rustig gelegen in een doodlopende straat in 
Essen-Heikant een ruime Half Open Bebouwing met 
o.a. grote leefruimte, 5 slaapkamers, badkamer en 

inpandige garage op een zuid gericht perceel 
van ca. 315 m².

Wog/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 258 kWh/m² - niet overstromingsevoelig

www.allure-re.com

ESSEN - Aantrekkelijk gelegen woning (halfopen be-
bouwing) op een hoekperceel. De woning is praktisch 
ingedeeld en beschikt over 3 slaapkamers en 1 inge-
richte badkamer. Aangename, zonnige tuin en terras!

Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo - 203 kWh/m² 
niet overstromingsgevoelig

392.000 euro

ESSEN - Centraal gelegen villa in karakteristieke 
Engelse bouwstijl, op mooi hoekperceel. Aangebouwd 
met een nieuw gedeelte met veel lichtinval. Omringd 

door een ruime, fijne tuin op het zuiden met veel 
privacy en veel groen rondom.

Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 508kWh/m² - niet overstromingsgevoelig

629.000 euro 398.500 euro

Tel: 03 666 30 66

1.195.000 euro

Kantoor Essen: Nieuwstraat 54
Kantoor Brasschaat: Dokter Roosensplein 41
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

28. Bidprentjes en doodsbeelekes
 
Doodgaan is de enige zekerheid die men 
in het leven heeft. Een bidprentje, of dood-
sprentje is soms alles wat na jaren als herinne-
ring aan een mens overblijft. Vroeger werden 
deze prentjes zorgvuldig bewaard in een mis-
saal of gebedenboek die men kreeg bij de 
“plechtige communie”. Tijdens de saaie delen 
van een kerkdienst kon men er naar de kijken. 
Reeds in de 13e eeuw waren devotieprentjes 
gekend, maar de doodsprentjes als aanden-
ken aan een overleden persoon zijn ontstaan 
in Amsterdam in de 16e eeuw, overwegend 
als een Rooms katholiek gebruik. Het oudst ge-
kende prentje zou dat van Catharina Jans Olij 
uit Haarlem zijn. Ze was een “klopje”, te ver-
gelijken met de Vlaamse begijnen. Deze vrou-
wen leefden in groep  samen en noemden 
zich geestelijke dochters zonder kloosterling 
te zijn. De bidprentjes uit die tijd waren hand-
gemaakte kunstwerkjes, met borduurwerk en 
gouddraad, lapjes zijde, kantwerk,  of minuti-
eus knipwerk van perkament of papier. Ze wer-
den  versierd met, vaak gruwelijke,  religieuze 
taferelen of afbeeldingen van heiligen. Deze 
laatste kregen als naam  “sanctjes”.  Lange 
tijd werden bidprentjes enkel gebruikt bij het 
overlijden van geestelijken, adellijke personen 
of vooraanstaanden zoals een burgemeester, 
notaris, baron of een rijke, ongehuwde juffer. 
Bij de komst van de boekdrukkunst werden de 
Nederlandse prentjes niet meer met de hand 
beschreven maar gedrukt in de Antwerpse 
drukkerij van Plantin en Moretus. Vanaf het ein-
de van de 19e eeuw werd het uitreiken van 
een herdenkingsprentje een algemeen ge-
bruik. Het waren vaak mooie dure kaartje en 
gedrukt in het Frans voor de welstellende gelo-
vigen, en in het Vlaams voor de gewone man.  
Deze kaartjes waren voorzien van een zwarte 
rand en symbolische voorwerpen zoals een 
zeis, een zandloper, ankers,  kelken en kruisen 
enz.  Naast een gebed stond er ook de naam, 
de geboorte-en sterfdatum op, wat nu een his-
torische bron is voor stamboommakers.  Som-
mige mensen maken er zelfs een hobby van 
om deze kaartjes te verzamelen. Ze schuimen 
begrafenissen af om een prentje te bemach-
tigen. Zo ontstaan er waardevolle collecties 
met een schat aan informatie. Van de donke-
re knekelprentjes die met hel en verdoemenis 
dreigden is men geëvolueerd naar een meer 
persoonlijke herinnering aan de overledene.
            MG

.

Praat alleen

als je de stilte

kunt verbeteren.

Nieuwe fietspaden op komst

Het lokaal bestuur wil meer mensen op de fiets 
krijgen en investeert daarom in nieuwe fietsver-
bindingen. Aan de Sint-Lenaartseweg in Loenhout 
hebben de bewoners van het deel tussen de Sint-
Annastraat en de brug over de E-19 ingestemd 
met grondafstand, zodat er ruimte komt voor een 
fietspad naar Brecht. En in de Wuustwezelse Dorpsstraat heeft het lokaal bestuur een stuk grond naast de 
Kleine Beek gekocht, waarop een alternatieve fietsverbinding naar de Gasthuisdreef kan worden aange-
legd.

Vrijliggend fietspad
Fietsen tussen Loenhout en Brecht is momenteel een hachelijke onderneming. Er ligt geen fietspad, terwijl 
auto’s er met 70 per uur passeren. Maar normaal gezien wordt hier vanaf volgend jaar aan weerszijden 
een vrijliggend fietspad aangelegd. De gemeenteraad heeft vorige maand de nieuwe rooilijn van Sint-
Lenaartseweg vastgesteld. Alle benodigde gronden voor het gedeelte tot de autosnelweg zijn inmiddels 
verworven. Dat was de laatste hindernis voor de aanleg van een fietsverbinding. Het aanbestedingsdossier 
ligt al klaar.

Alternatief voor gevaarlijke bocht
Daarnaast zoekt het lokaal bestuur een alternatief voor de fietsroute door de Dorpsstraat van Wuustwezel. 
Fietsers moeten er nu over suggestiestroken en dat leidt tot gevaarlijke toestanden. Een onbebouwd perceel 
langs de Kleine Beek biedt hiervoor mogelijk een oplossing. De gemeenteraad wil dat perceel kopen om er 
een fietspad aan te leggen. Dat kan dan langs het kerkhof dorlopen naar de Gasthuisdreef. Op die manier 
kunnen fietsers de smalle bocht rond de kerk vermijden.

WUUSTWEZEL

Papier- en kartonophaling van zaterdag 7 november verschuift 
naar vrijdag 6 november

De ophaling van papier en karton die in Essen gepland stond op zaterdag 7 november, wordt uitzonderlijk 
verplaatst naar vrijdag 6 november.

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN ESSENSE JEUGD PRIMEERT
In onze gemeente gebeuren de ophalingen van papier en karton op vrijdag en zaterdag.
De ophaling op zaterdag wordt normaal verzorgd door de lokale verenigingen. Omwille van de strikte maat-
regelen die werden afgekondigd door de nationale veiligheidsraad neemt het gemeentebestuur van Essen 
de beslissing om deze ophaling niet te laten uitvoeren door deze verenigingen. Op die manier wil het bestuur 
optimaal waken over de veiligheid en gezondheid van de Essense jeugd.
Om de dienstverlening naar de inwoners te garanderen werd in overleg met IGEAN een nieuw ophaalmo-
ment georganiseerd en dat op vrijdag 6 november.
De straten die al ingepland stonden op vrijdag 6 november, kunnen gewoon die dag hun papier en karton 
buiten zetten. Alles wordt dus op dezelfde dag opgehaald.

VRAAG AAN DE INWONERS VAN ESSEN
Om te vermijden dat op zaterdag een heleboel papier wordt aange-
boden, vragen we de inwoners van Essen om het papier pas op don-
derdagavond 5 november aan de straatkant aan te bieden. Daar-
naast vragen we hen om deze wijziging ook te communiceren naar 
buren, familie… die misschien deze boodschap via de gemeentelijke 
kanalen zouden missen.
We willen iedereen alvast danken voor het begrip en de medewer-
king!

ESSEN

Bron en foto gemeente Essen

Wie wordt de Heikneuter?

In 2021 reikt de Kalmthoutse cultuurraad opnieuw 
de Heikneuter uit. Dat is een prijs voor verenigingen, 
instellingen of personen die een grote verdienste 
hebben in de ontplooiing van het culturele leven 
in de gemeente Kalmthout. De prijs kreeg de naam 
‘Heikneuter’ en bestaat uit een oorkonde en een 
kunstwerk dat de herinnering aan een heideboer 
van de vorige eeuwen oproept.
De Heikneuter wordt slechts om de twee jaar uitge-
reikt. Wil je een vereniging, instelling of persoon voor-
dragen? Dat kan schriftelijk bij de gemeentelijke cul-
tuurdienst vóór 1 januari 2021 (Driehoekstraat 25).

KALMTHOUT
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Heeft u in het weekend een huisarts nodig,

begeef u naar de huiartsenwachtpost naast de dienst  

spoedgevallen van AZ Klina Brasschaat.  

Bent u te ziek om naar de wachtpost te komen, 

BEL 03 650 52 53  

Wachtdienst Dierenartsen
Gemeenten: Kapellen, Putte, Ekeren, Hoevenen, Stabroek, 

Kalmthout, Heide, Essen, Brasschaat, St. Job, Wuustwezel

Website: http://users.pandora.be/gert.demeulenaere/

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

DE LEVENSBOOM

Therapie Coaching

Relaxatie Nieuwe energie
herbronnen

individueel • gezins • relatie

baby • kinderen • volwassenen

kinder • personal • bedrijfs

Groeien vanuit jezelf...

Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel
ENKEL OP AFSPRAAK  Tel. 0474/29 69 78 
info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be

Nieuw assortiment:
boeken, mineralen
knuffelstenen
etherische oliën
kaarten, …

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

Recordsteun vanuit ‘t Blokje naar Haiti
Gemeenteschool ‘t Blokje heeft tijdens een sponsorloop een recordbedrag bij 
elkaar gebracht. De meer dan 300 leerlingen van de lagere school liepen of 
wandelden op een uur tijd zoveel mogelijk toertjes van 1 km. Samen legden ze 
meer dan 2 500 rondjes af en daarmee brachten ze ruim 8 500 euro bij elkaar. 
De opbrengst gaat naar school Notre Dame in het dorpje Mombin Croshu op 
Haiti.

Tekort aan basisbehoeften
De sponsorloop was oorspronkelijk eind maart gepland. Er kwamen toen al 
berichten dat ze te kort hadden aan basisbehoeften: mondmaskers, ontsmet-
tingsmiddellen, watertanks voor drinkwater, banken, middelen voor het mid-
dageten... Haiti is één van de drie armste landen ter wereld en draagt nog 
steeds de gevolgen van de enorme aardbeving van 10 jaar geleden.

Zoveel mogelijk toertjes lopen
Bij de heropstart van de scholen werden er meteen terug plannen gemaakt 
voor een sponsorloop. Uiteindelijk kon het doorgaan op donderdag 15 oktober. 
De meer dan 300 leerlingen van de lagere school liepen of wandelden op een 
uur tijd zoveel mogelijk toertjes van 1 km. Ook de kleuters kwamen mee een 
toertje wandelen. En of er werd gelopen... 2 581 rondjes legden de kinderen af. 
Ze liepen wat ze konden voor de kinderen in Haiti.
Met hun brevet gingen ze dan naar hun sponsors om de centjes op te halen. En 
dat was een recordbedrag. De ouders, grootouders, buren, vrienden brachten 
wel 8 565,50 euro bij elkaar.
Dit is enorm hartverwarmend! Vooral nu. Want ondanks de moeilijke corona-
tijden waar we in zitten, zijn de in-
woners van Loenhout bereid om de 
mensen die het nog slechter heb-
ben, te blijven steunen, zelfs nog 
meer te steunen. 
Fantastisch !
Vanuit Haiti klinken dan ook heel 
dankbare kinderstemmen: 
‘Meci ampil!’ (Heel hard bedankt.)

WUUSTWEZEL
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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 - Nispen (NL)  op 27.500 exemplaren.

Klachten over bedeling ?

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

Brieven herlezen
met nieuwe jonge dichters,

ruim een eeuw later.
@sam_wauters

            #twaiku #Rilke

Er is niets in hout dat Michael niet bouwt !
Alle schrijnwerk en aangepaste karweiwerken

Michael Glockner
• Maatwerk kasten, dressings, boekenkasten,…

Tevens:                                       
• Plaatsen van rolluiken, inbouw en voorzet 
• Het elektrisch maken van al bestaande rolluiken            
• Plaatsen van zonnewering en sectionale poorten

Kapelstraat 10 - 2910 Essen

Tel. 0032 (0)498 12 02 22
  info@glocknermichael.be • www.glocknermichael.be

MICHEL
VAN TICHELEN bvba

GSM 0495 38 30 73

Molenstraat 26 • 2920 Kalmthout
Reg. Nr. 022211

Schilderwerken
Decoratie
Behang

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

Door het stijgend aantal coronabesmettingen zetten scholen zich al maanden in op extra handhygiëne. Ook 
in de lagere school van het College in Essen wassen ze meermaals per dag de handjes. Dat gebeurde tot 
voor kort aan een geïmproviseerde wasstraat. Daar is nu verandering in gekomen, want dankzij het Essens 
bedrijf AVT Europe NV en enkele creatieve ouders kunnen de kinderen voortaan hun handen was aan een 
wasstraat op wieltjes.

“De nieuwe wastafel is eindelijk een feit”, zegt directeur Geert Vandekeybus. “Ze werd vanochtend gele-
verd door AVT Europe NV. “Als school is het enorm fijn dat we op zo’n geweldige medewerking hebben 
kunnen rekenen.”

Handjes wassen
Het wassen van de handjes gebeurde voorheen aan een geïmproviseerde wasstraat die bestond uit enkele 
dranghekken, een tuinslang, bidons met water en zeep. “Twee weken geleden deed de school een oproep 
voor het maken van een echte wastafel”, zegt Vandekeybus. “De voorlopige waterstraat met de tuinslang 
was niet echt ideaal. En dus zochten we naar een andere oplossing.”

 

Helpende handen
Greet Bogaerts en Bianca de Backer, de ouders van de kleine Anna-René, lieten er geen gras over groeien. 
“Bianca werkt bij AVT Europe nv”, zegt haar partner Greet Bogaerts. “We hebben ons idee voorgesteld 
aan het bedrijf met de vraag of zij ons konden helpen. Jan en Gert Stevens van het AVT Europe nv gingen 
meteen akkoord met het voorstel. Ze leverden een deel van het materiaal en stelde het atelier en enkele 
vakmensen ter beschikking om het project te verwezenlijken. Dankzij hun inzet hebben we dit project kun-
nen realiseren.”

Persoonlijke inzet na de werkuren
De wastafel werd gemaakt na de werkuren. Bram Reynders zorgde voor het ontwerp, Sander Nooyens 
nam het laswerk voor zijn rekening, terwijl Carlo Van De Reysen zich focuste op het laserwerk. Ook Greet en 
Bianca droegen hun steentje bij. Daarnaast waren er ook nog enkele financiële giften. Het totale project 
kostte zo’n 2.000 euro.                  MT

ESSEN

De nieuwe verrijdbare wastafel op de speelplaats van de lagere school College in Essen. © foto@margotilborghs.be

Handjes wassen op de speelplaats 
aan spiksplinternieuwe wastafel

Militaire voertuigen doorkruisen Kalmthout ! 

Op 21 oktober 2020 was het 76 jaar geleden dat Kalmthout werd bevrijd van de Duitse bezetting in tweede 
wereldoorlog. De jaarlijkse ceremonie aan het monument in Heide kon niet doorgaan. De jaarlijkse be-
vrijdingsfeesten konden door de corona-crisis niet doorgaan maar bij wijze van alternatief was er dus een 
monumentenrit met een 30-tal militaire voertuigen. Om iedereen toch de kans te geven iets van de sfeer 
van de bevrijding op te snuiven, werd er een traject door de hele gemeente uitgestippeld. 

Foto’s: Myiram Luykx

KALMTHOUT
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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

De organisatie van het Kerstbierfestival heeft helaas niet zo’n goed nieuws.  “Met pijn 
in het hart laten we jullie weten dat er in 2020 geen Kerstbierfestival zal zijn”, klinkt het. 
Het Kerstbierenfestival dat jaarlijks in december plaatsvindt, trekt al jaren heel wat be-
zoekers vanuit heel de wereld naar Essen om er de lekkerste (kerst)bieren te proeven.
“We hebben de beslissing om het festival te organiseren zo lang mogelijk probe-
ren uit te stellen, maar intussen is het eind september geworden en hebben we 
de knoop moeten doorhakken”, zegt Gunter Mertens, voorzitter O.B.E.R. vzw. 
“Op dit moment is het toegestaan om binnen activiteiten te houden met tot 
200 bezoekers. Voor het Kerstbierfestival zou dat betekenen dat het publiek aan 
vaste tafels moet zitten, er bediening aan tafel moet worden voorzien en is er 
een algemene mondmaskerplicht.  Wij denken dat het in die omstandigheden 
niet de moeite loont. Van gezelligheid of ambiance zal weinig sprake zijn en ook 
financieel zou het moeilijk zijn.”  

Situatie onvoorspelbaar
“Bovendien is de situatie, gezien de alweer stijgende curves, zeer onvoorspel-
baar. Mogelijk zijn er in december weer nieuwe regels en restricties. Neem daar-
bij nog de verschillende manieren van aanpak in de verschillende landen van 
onze bezoekers, inclusief reisverbod en de constant veranderende codes oranje 
en rood.”

ESSEN

Gunter Mertens: “Helaas, geen Kerstbierfestival dit jaar. 
We hopen u allen terug te zien in 2021 (h)op een fantastisch 

festival met onwaarschijnlijk lekker bier!”

Geen festival, wel verrassingspakketten
Om U tijdens de kerstdagen toch te kunnen laten genieten van een heerlijk kerst-
biertje worden er verrassingspakketten samenstellen van gemiddeld 3 liter bier.  De 
top 3 van 2019 zal in de pakketten zitten aangevuld met bier dat we al in stock 
hadden voor dit jaar.  
“Vanaf 10 oktober zal u een kerstbierpakket kunnen bestellen en op 5 december 
kan u het in Essen afhalen”, zegt de voorzitter van O.B.E.R. nog.  “We zijn nog bezig 
met de mogelijkheden van verzending te bekijken. Meer nieuws hierover volgt.”

Dit jaar geen Kerstbierfestival. - © foto@margotilborgsh.be

  
© foto@margotilborgsh.be

Meer info: https://www.ober.be/kerstbierfestival
    MT

Ook hier steekt corona een stokje voor. 
“Helaas geen Kerstbierfestival dit jaar!”

Spijker 2
2910 ESSEN
tel. 03/667 22 39

e

s

s

e

n

Philippe AERTS
notaris

www.notaris-aerts.be

TE KOOP: Essen Wildert
Sint Jansstraat 
Gunstig gelegen perceel bouwgrond voor 
halfopen bebouwing met een oppervlakte 
van 629 m² (betreft perceel C562P5, zoals 
aangeduid op de foto van het plan)
Verdere info: Immoweb: 7844888

VP: 145.000 euro



6  

Boomverzorgers nemen Ginhovendreef 
onder handen
 
Ginhoven is bij oudere inwoners ook bekend als de Hofdreef van Wuustwe-
zel. De ruim één kilometer lange oprijlaan naar het kasteel is een beschermd 
dorpszicht. Om deze dreef zo lang mogelijk te bewaren, is er een beheerplan 
uitgewerkt voor de komende 20 jaar.
De komende weken gaan gespecialiseerde boomverzorgers aan de slag in 
de Ginhovendreef. Ze zullen de bomen snoeien en ook enkele bomen vellen. 
Tijdens de werkzaamheden is de dreef niet toegankelijk. Fietsers en wandelaars 
worden voor hun eigen veiligheid omgeleid.
Voor het behoud van de eeuwenoude dreef werkt het lokaal bestuur samen 
met het Regionaal Landschap de Voorkempen. Het project wordt financieel 
ondersteund door Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed.

WUUSTWEZEL

Foto: gemeente Wuustwezel

Smoutebos 19
2910 Essen

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

HAERS FRANK
CENTRALE VERWARMING

SANITAIR
DAKWERKEN

Container informeert Essenaren: 
Werken Over d’Aa op te volgen
in mobiele container

De gemeente Essen beschikt over een mobiel infopunt. De container werd al-
vast neergezet op het kerkplein op Over d’Aa om bewoners te informeren over 
wegenwerken.
Op de parking aan de kerk van Horendonk staat sinds kort een container die 
zal dienst doen als mobiel infopunt. De bewoners van ‘Den Uil’ kunnen daar op 
de plannen het verloop en/of de laatste wijzigingen van de werken makkelijker 
raadplegen.
Het infopunt is volledig mobiel en kan dus eenvoudig verplaatst worden naar 
een andere site of bouwplaats. De container kan dus worden ingezet als           
infopunt bij andere gelegenheden zoals evenementen, opendeurdagen, fees-
telijkheden of belangrijke infomomenten.
De 10ft container is ongeveer 3 meter lang,    
2 meter breed en bijna 2 meter hoog. De 
container met het vernieuwd gemeentelijk 
logo is makkelijk herkenbaar. Op het dak van 
de container wordt nog een zonnepaneel 
gemonteerd zodat de container op een    
milieuvriendelijke manier verlicht kan worden.
                  MT

ESSEN

Junior Rangers
in Grenspark Kalmthoutse Heide

Ze komen eraan: 
een bende enthousiaste Junior Rangers in het Grenspark Kalmthoutse Heide. 
Van januari tot en met juni 2021 gaat een groep van 12 Nederlandse en Vlaam-
se jongeren (12 tot 15 jaar) op pad in het Grenspark. Ze functioneren daarbij als 
echte rangers of mini-boswachters: ze gaan op stap met een echte boswach-
ter, leren van alles over fauna en flora, helpen de herder en steken de handen 
uit de mouwen voor natuurbeheer. Tof concept? Zeker weten!
Vraag naar meer
“Het Grenspark kent al langer een Junior Rangers-werking door jaarlijks een zo-
merkamp te organiseren voor 13- tot 17-jarigen. En ook De Vroente kent met de 
Libelhamelclub al een werking waarbij 6 tot 12-jarigen elke maand de natuur 
beleven in het Grenspark. Maar… er was vraag naar meer. Jongeren die ouder 
zijn dan 12 wilden vaker de natuur beleven, op een meer permanente basis. 
Wat als ze nu eens maandelijks de natuur in konden trekken, onder begeleiding 
van echte experts? En wat als ze daardoor veel plezier konden maken, met 
leeftijdsgenoten van over de grens?”, zo geeft Sofie Regniers, centrumverant-
woordelijke van De Vroente, aan. 
De Vroente, het Grenspark Kalmthoutse Heide en IVN staken de koppen bij 
elkaar. Het resultaat? Van januari tot en met juni 2021 gaat de eerste Rangers-
groep van start. Twaalf jongeren van 12 tot 15 jaar uit Vlaanderen en Nederland  
komen één keer per maand bij elkaar. Ze beleven en onderhouden de natuur 
en ze worden ambassadeurs van een van onze mooiste natuurgebieden. Een 
nieuwe vriendengroep krijgen ze er meteen bovenop.
“Het Grenspark Kalmthoutse Heide is daarmee het tweede natuurgebied in 
Vlaanderen dat een Junior Rangers-werking krijgt, na het Nationaal Park Hoge 
Kempen. In Nederland zijn de Junior Rangers al veel langer ingeburgerd: al 
acht Nederlandse Nationale Parken hebben er een maandelijkse activiteiten-
kalender voor jonge natuurliefhebbers. Hoog tijd dus dat wij ook onze schou-
ders onder dit mooie initiatief zetten”, zo stelt Jan Weverbergh, coördinator van 
het Grenspark.

Daan en Linsy:  ijzer-

sterke begeleiding 

met een ‘hoekje af’. 

IJzersterke
begeleiding
Leren gaat 
vooral gepaard 
met plezier 
want de Ran-
gers van het 
Grenspark zul-
len worden begeleid door twee ijzersterke en enthousiaste begeleiders: Daan 
en Linsy. Daan Van Eenaeme is natuurconservator van het reservaat De Eenbes 
(VZW Durme), haalde als één van de jongste deelnemers ooit het attest na-
tuurgids bij Natuurpunt en is een gepassioneerd dagvlinderkenner. Of misschien 
spreken we beter over een alleskenner want Daan is eigenlijk geïnteresseerd 
in… alles wat leeft, kruipt en bloeit.
Linsy Verbraak werkt voor het recreatiecentrum Hazeduinen en kent het Grens-
park als haar broekzak. Als gastvrouw van het gebied volgde ze de gastheer-
cursus en weet ze feilloos hoe ze met diverse doelgroepen moet omgaan. Jon-
geren begeleiden en warm maken voor de pracht van het Grenspark? Geen 
probleem!

Inschrijven voor de try-out
“De periode januari-juni 2021 is een try-out. Daan en Linsy gaan op stap met 12 
jongeren. Nadien volgt een evaluatie en wordt er waar nodig geschaafd aan 
de activiteitenkalender. In september 2021 wordt de Junior Rangers-werking 
dan grootschaliger georganiseerd. Dan is er ruimte voor 20 of misschien zelfs 25 
jongeren. Ja, we zien het zeker groots”, zo stelt Willeke Geurts van IVN lachend.
Interesse om in te schrijven voor de try-out en zo één van de eerste Junior 
Rangers van het Grenspark te worden? De drie organisatoren - De Vroente 
(Departement Omgeving, Vlaamse Overheid), het Grenspark en IVN - zien je 
inschrijving graag tegemoet. Van 3 tot en met 30 november 2020 kunnen geïn-
teresseerde jongeren van 12 (middelbaar onderwijs of brugklas) tot en met 15 
jaar zich inschrijven als Junior Ranger van het Grenspark. Inschrijven kan via 
het inschrijvingsformulier op de site van De Vroente (www.devroente.be). Er is 
plaats voor 12 jongeren. Indien de vraag het aanbod overstijgt, dan worden de 
namen van de Rangers geloot. 

Contactpersoon Junior Rangers Grenspark Kalmthoutse Heide: Petra Vijncke - 
De Vroente / Petra.vijncke@vlaanderen.be  DEPARTEMENT OMGEVING
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij
Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu  / De Vroente
T: 03 620 18 30 - Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout - www.devroente.be

KALMTHOUT
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ESSEN
Spooroverweg Sint-Jansstraat en Donkweg 
afgesloten van 30 oktober t/m 17 november

Door werken aan de spoorwegen zal de spoorovergang enkele weken afgesloten zijn.

Sint-Jansstraat
De spoorstaven en de overweg van de Sint-Jansstraat wordt vernieuwd. Deze 
werken zijn nodig om de veiligheid van het treinverkeer te garanderen.

Wanneer?
Er wordt zowel overdag als ‘s nachts gewerkt van vrijdagavond 30 oktober tot 
zaterdagochtend 17 november.

Wat is de impact van deze werken?
De overweg zal tijdens de werken afgesloten zijn voor alle verkeer (incl. voet-
gangers en fietsers) vanaf vrijdagavond 30 oktober 22u tot zaterdagochtend 
17 november 6u. In samenspraak met de gemeente wordt er een omleiding 
voorzien. Omleiding Sint-Jansstraat: er is een omleiding voorzien via de Kalm-
thoutsesteenweg – Middenstraat – Sint-Jansstraat. Deze werken kunnen voor 
enige geluidshinder zorgen.

Donkweg-Nieuwe Heikant
De spoorstaven en de overweg van de Nieuwe Heikant wordt vernieuwd. Deze 
werken zijn nodig om de veiligheid van het treinverkeer te garanderen.
 
Wanneer?
Er wordt zowel overdag als ‘s nachts gewerkt van vrijdagavond 30 oktober tot 
zaterdagochtend 17 november.

Wat is de impact van deze werken?
De overweg zal tijdens de werken afgesloten zijn voor alle verkeer (incl. voet-
gangers en fietsers) vanaf vrijdagavond 30 oktober 22u tot zaterdagochtend 
17 november 6u. In samenspraak met de gemeente wordt er een omleiding 
voorzien. Omleiding Donkweg-Nieuwe Heikant: via Nieuwe Heikant - Paviljoen-
weg - Donkweg. Deze werken kunnen voor enige geluidshinder zorgen.
(Bron en afbeelding: gemeente essen / Railco groep n.v.)     MT

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

LEVO
schoenen & lederwaren

reisartikelen

schoenen & lederwaren

VAN DIJCK

ACTIE
Van 31 oktober t.e.m. 10 november

LEVO • Kapellensteenweg 226 - 2920 Kalmthout - T. 03 666 36 28
VAN DIJCK • Dorpsstraat 4 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 96 63
ruime parking achter de beide winkels                 

-30% en -40% korting

op geselecteerde
modellen

10% korting op gans de collectie

Herfstvakantie

ACTIEKinderschoenen

www.vandijckschoenen.be

Reserveer
uw favoriete paar

op www.framandi.be

Gabor - dames

Merk Jenzsen
herenboots 
leder € 99.90

Dag en nacht bereikbaar op
+31 165 630 596 

info@kuijer-uitvaartzorg.nl
www.kuijer-uitvaartzorg.nl

Voor een persoonlijk 
en respectvol afscheid, 

omdat we allemaal uniek zijn!

Jolanda Kuijer
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ZOEKERS

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

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

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 !

LOENHOUT
Geen Azencross in Loenhout
 
Er wordt eind dit jaar jammer genoeg geen Azen-
cross gereden in Loenhout. Dat hebben het lokaal 
bestuur en organisator Golazo sports na overleg be-
sloten. Dit seizoen wordt de bekende veldrit gereden 
op het afgesloten domein van Sport Vlaanderen in 
Herentals.

Veiligheid primeert
Het parcours van de populaire Azencross loopt grotendeels door de dichtbevolkte dorpskern van Loenhout en 
is daarmee uniek in de competitie van de X2O Badkamers Trofee. Maar juist dit aspect maakt het uitermate 
moeilijk om het parcours volledig af te sluiten. Door de strenge coronamaatregelen en om de gezondheid van 
inwoners, renners en hun entourage te kunnen garanderen, blijkt het helaas niet realistisch om hier een cross 
te organiseren.
Het lokaal bestuur heeft nog gezocht naar alternatieve locaties in onze gemeente. Crosstechnisch waren 
er enkele mogelijkheden, maar er was niet genoeg ruimte voor alle bijbehorende faciliteiten zoals de renners-
parking, de perszaal en plaats voor de captatiewagens van de VRT.
Daarom verhuist de Azencross dit jaar naar Herentals, waar de renners op 29 december zullen koersen op het 
afgesloten domein van Sport Vlaanderen. Dit is éénmalig en normaal gezien komt de Azencross eind 2021 te-
rug naar Loenhout. Het lokaal bestuur heeft hiervoor een meerjarenovereenkomst met Golazo sports.

TE HUUR: Garage te Essen-
centrum, Nieuwstraat (achter 
Belfius kantoor). Vrij vanaf 
01/12/2020. Te bevragen: 
03/667 47 48

GEPENSIONEERDE zoekt 
bijverdienste deeltijds of 2 à 
3 dagen per week. Bv. vervoer 
rijbewijs B. Gsm +32 473 24 
17 52.

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

GEZOCHT wereldwijdse 
munten - alsook verzamelin-
gen. Tel. 0499 28 92 68.

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

TE HUUR: OPSLAGRUIMTE 
te Essen. Tel. 0486 13 30 74.

POOLS SCHILDERBEDRIJF 
voor al uw schilderwerk, zo-
wel binnen als buitenwerk. 
www.poolsschildersbedrijf.be 
-  Tel. 0032 (0)485 64 19 65.

VOEDERBIETEN TE KOOP 
Zelf ophalen of thuisgebracht. 
Grote of kleine hoeveelheden. 
Tel. 0496 36 33 77.

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.

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

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

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

TUINHULP GEZOCHT in Wil-
dert voor onkruid uitdoen en 
snoeien van struiken. Voor 
meer info bel: 03 667 45 21.

Fijne herfstvakantie !
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Viert u uw jubileum, 4-geslacht, 70-jarigen viering,
of heeft u een mooi verhaal ?

Stuur deze dan naar onze redactie
met foto’s.

OPROEP

Wij voorzien een mooi plekje in ons weekblad De Echo !
echo@primaprint.be

Tentoonstelling (W)onderweg
 
De inkomhal van het gemeentehuis werd in een nieuw jasje gestoken. In het atelier van 
(W)onderweg is hard gewerkt. Mensen met een autismespectrumstoornis kunnen daar 
terecht met hun creatieve en artistieke talenten. Het resultaat kan je bewonderen in de 
inkomhal van het gemeentehuis tussen 15 oktober en 8 januari. 

(W)onderweg werd door het gemeentepersoneel gekozen als goed doel tijdens 
de vorige editie van de Warmste Week. Het is een vzw voor mensen met een 
autismespectrumstoornis in combinatie met een normale begaafdheid, vanaf 
16 jaar. De klemtoon in hun werking ligt enerzijds op ontspanning en vorming, 
anderzijds op het ontwikkelen van creatieve en artistieke talenten. 
(W)onderweg beschikt over een beeldend atelier waarin er verschillende disci-
plines aan bod komen. Grafiek, tekenen, schilderen, keramiek, fotografie, ge-
mengde technieken… Regelmatig worden er workshops georganiseerd waarbij 
gastkunstenaars met de deelnemers uit het beeldend atelier komen samenwer-
ken. 
Jaarlijks komt het beeldend atelier naar buiten met een selectie van kunstwer-
ken d.m.v. tentoonstellingen. Daarnaast beschikt (W)onderweg over een kunst-
uitleendienst, waar kunstwerken ontleend kunnen 
worden.
Hoog tijd om (W)onderweg met zijn kunstwerken 
welkom te heten in het gemeentehuis! Van 15 ok-
tober t.e.m. 8 januari kan je hun kunstcreaties ko-
men bewonderen in de inkomhal tijdens de nor-
male openingsuren. Zeker de moeite om eens een 
kijkje te komen nemen. 

Meer info over (W)onderweg via:
www.wonderweg.be
https://wonderweg.be/collectie
info@wonderweg.be

WUUSTWEZEL

Leeszaal archief nu in de bib

Eind maart moest de leeszaalwerking van het gemeentearchief omwille van corona 
ook in Brecht tijdelijk worden stopgezet. Dit belette uiteraard niet dat de archiefdienst 
nog heel wat vragen kreeg voor familie- of historisch onderzoek. Er werd bijgevolg be-
keken hoe de leeszaalwerking terug kon worden opgestart. Voortaan zal de leeszaal 
definitief plaatsvinden na afspraak in de gemeentelijke bibliotheek (Mudaeusstraat 9, 
2960 Brecht) tijdens de openingsuren van de bib.

Burgers die fysieke documenten van de gemeente willen inzien kunnen dit dus 
nu ook buiten de gewone openingsuren van het gemeentehuis in de open-
bare bibliotheek. De leeszaal staat onder toezicht van de baliemedewerkers. 

Wie stukken ter plaatse in wil komen kijken, moet geen lid zijn van de bib. De 
inzage van archiefstukken is vrij en gratis voor iedereen. Bij een eerste bezoek 
is er een korte registratieprocedure, bij de volgende bezoeken gebeurt er 
steeds een aanwezigheidsregistratie. Stukken moeten wel op voorhand aan-
gevraagd worden via mail aan de archiefdienst. Je wordt verwittigd van zodra 
de stukken klaarliggen in de bib. Het nieuwe leeszaalreglement en praktische 
info kan je nalezen op https://www.brecht.be/over-brecht/informatie/archief.

Publicaties uit archief nu ook in te kijken in de bib
Niet alleen archieven ook publicaties, boeken- en tijdschriften van het archief 
kan je nu inkijken in de bibliotheek. Deze zullen worden toegevoegd aan de 
bibliotheekcatalogus en handelen over een verscheidenheid aan onderwer-
pen zoals de gilden, het cultureel leven, landelijke architectuur, de steenbak-
kersnijverheid, taalgebruik, geschiedenis,… 

Info: Hans Vanhulle
 Expert informatiebeheer
 03 317 17 76
 hans.vanhulle@brecht.be 

BRECHT

BURGERS B 15
• Agnus beef burger
 sla, ui, tomaat en bbqsaus
• Mexican burger
 pulles pork, sla, ui, kaas, chipotle ketchup
• Fishburger
 kibbeling, sla, tomaat, tartaar
• Veggie burger
 groenteburger, sla, tomaat, ui, komkommer, 

zachte paprikasaus

RIBBEKES B 15
• Traag gegaard
 ahornsiroop en kruiden, koolsa
• Mexicano bbq style
 jalapeños, gegrilde maïskolf, koolsla
• Thaï bbq style
 frisse kruiden, cashewnoten, koolsla

SALADE B 15
• Classic Caesar salade
 kip, croutons, parmezaam, ansjovis, ansjovisdressing

VOOR DE KLEINTJES B 10
• Dubbele curryworst
 frietjes, saus, speelgoedje
• Kipvingers
 frietjes, saus, speelgoedje

DESSERTJE B 5
• Panna cotta
 rode vruchtencoulis
• Chocomousse

Fles rode, witte, rose wijn B 16

DE BOSRUST TAKE-AWAY

afhalen kan op zaterdag en zondag 16 tot 19 uur

BESTELLEN: via whatsapp: 0472 11 44 86 of telefoon: 03 677 01 24

Bij elke bestelling vanaf B 50 krijg je een fles wijn naar keuze !

• 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
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Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

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

 

 
 

VERANDA’S • RAMEN EN DEUREN
ZONWERING • ROLLUIKEN

H. VAN DEN BERGH
Spijker 38 - 2910 Essen
03 667 70 00  

2 PLAATSERS
1 ERVAREN METSER 
1 METSER-DIENDER 

 

 

 

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

Al bijna 40 jaar is Van Den Bergh veranda’s uit Essen de ervaren uitvoerder 
van tal van veranda- en buitenschrijnwerkprojecten. Samen met het 
plaatsen van zonwering, rolluiken, garagepoorten en een goede en 
correcte service heeft dit er toe geleid dat we aan uitbreiding toe zijn.

We zoeken dan ook nog gemotiveerde:

Wij bieden: • Aangename werksfeer
  • Afwisselend werk
  • Ingeschreven in de bouw
  • Werk in eigen regio

Interesse ?  Contacteer dan Mark Hendrikse
          mark@vandenberghverandas.be

Mis je soms een babbel nu heel wat 
spontane ontmoetingen en activiteiten in 

je omgeving wegvallen? Wil je een gezellig 
praatje of even samen lachen?

Wil je graag gebeld worden of heb je graag meer informatie? 

BELMAATJES

Mail naar kalmthouthelpt@kalmthout.be of
bel naar 03 641 63 55

Geef je naam en telefoonnummer door.

Nadien zoeken we een geschikt belmaatje voor jou. 

KALMTHOUT HELPT

Heb je nood aan een helpende hand, iemand die je boodschappen doet of 
gewoon een fijne babbel? Wil je zelf iemand helpen? Neem dan contact met 
ons op via Kalmthout Helpt: kalmthouthelpt@kalmthout.be of 03 641 63 
55 (tussen 9 en 12 uur). We bekijken samen hoe we je best kunnen helpen.

Kalmthoutse vrijwilligers bellen je één keer 
per week op voor een gezellige babbel.

©
Fre

ep
ik

AFTRAP “BE PART OF THE POSITIVE ART!”

Awareness campagne type 1 diabetes 
Met ons nieuw project “Be part of the positive art” gaan we de mensen bewust 
maken op een positieve, vrolijke manier door onze hoopvolle boodschap te ver-
spreiden met graffitikunst en street art, zodat we voor eens en voor altijd de voor-
oordelen aan de kant kunnen schuiven en iedereen die met type 1 diabetes ge-
confronteerd wordt, een hart onder de riem te kunnen steken.
Geef toe, dit is toch echt wel een out of the box project, zelfs ééntje buiten cate-
gorie, niet?
Maar .... om dit project te doen slagen hebben we jullie hulp hard nodig!

Wil jij ook dat type 1 diabetes in België en daarbuiten eindelijk positieve aandacht 
krijgt?

Koop dan een virtuele spuitbus (of meer mag ook) @ 10 euro per stuk zodat we 
heel veel muren een positief kleurrijk tintje kunnen geven. Op die manier draag ook 
jij bij aan de broodnodige bewustwording voor type 1 diabetes!

Ga naar https://www.koopeenspuitbus.be/  en word part of the positive art! 

Laat die spuitbussen maar komen!

ESSEN
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U zoekt personeel ?
Wij kunnen u daarbij helpen !

Vraag meer info: echo@primaprint.be

JOBS

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

Wij hebben nog een vacature voor

Internationaal Transport

Speltincx
2990 (Wuustwezel) Loenhout • tel. 03 669 64 57

 koen@transportspeltincx.be • www.transportspeltincx.be 

NATIONAAL + 
INTERNATIONAAL 

CHAUFFEUR

Ocean Nutrition Europe is een KMO, gevestigd in 
Essen en gespecialiseerd in de productie en 
verkoop van siervisvoeders en nutritionele 
aquacultuurproducten. 

ALLROUND OFFICE MEDEWERKER

Ter ondersteuning van ons verkoops- en publiciteitsteam zijn wij op zoek naar een 
administratief en commercieel talent met een grafische/marketing achtergrond. 

Je takenpakket bestaat o.a. uit: 

 Algemene administratieve en commerciële ondersteuning zoals bv. het 
opmaken van offertes, prijslijsten, het versturen van promotiemateriaal, 
commerciële mailings, statistieken, …

 Content creëren voor en onderhoud van de social media kanalen
 Onderhoud van de website via een CMS systeem
 Creëren en aanpassen van flyers, advertenties, foto’s, labels, … met Photoshop 

en/of Illustrator
 Ondersteuning en back up van de orderverwerking; opvolging van 

bestellingen, facturatie en logistiek
 Administratieve ondersteuning bij productontwikkeling 

Profiel

 Een hogere administratieve opleiding (minimum bachelordiploma (zoals bvb. 
Office Management)) of gelijkwaardig door ervaring. Je kan een stabiel 
werkverleden voorleggen in een soortgelijke job

 Een gemotiveerde, nauwkeurige en hulpvaardige collega die de lat hoog legt 
op het vlak van klantenservice en communicatie

 Iemand met een echte hands-on mentaliteit die geen problemen, maar 
oplossingen ziet

 Je bent gedreven, leergierig en bereid jezelf verder te ontwikkelen. Je kan 
zelfstandig werken, maar bent tegelijk een echte team-player

 Een goede kennis van het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een 
pluspunt

 Verder kan je ook vlot overweg met Outlook, Excel, Word, Photoshop en 
Illustrator. Ervaring met Exact (ERP) is een pluspunt

Aanbod

 Een boeiende en afwisselende voltijdse job
 Je komt terecht in een hecht, gedreven team in een groeiende, internationale 

KMO
 Doorgroeimogelijkheden in functie van je interesse en expertise
 Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel

ALLROUND OFFICE MEDEWERKER
Ter ondersteuning van ons verkoops- en publiciteitsteam zijn wij op zoek 
naar een administratief en commercieel talent met een grafische/
marketing achtergrond.

Je takenpakket bestaat o.a. uit:
•  Algemene administratieve en commerciële ondersteuning zoals bv.  
 het opmaken van offertes, prijslijsten, het versturen van promotie-
 materiaal, commerciële mailings, statistieken, ...
•  Content creëren voor en onderhoud van de social media kanalen
•  Onderhoud van de website via een CMS systeem
•  Creëren en aanpassen van flyers, advertenties, foto’s, labels, ... 
 met Photoshop en/of Illustrator
•  Ondersteuning en back up van de orderverwerking; opvolging van
 bestellingen, facturatie en logistiek
•  Administratieve ondersteuning bij productontwikkeling

Profiel
•  Een hogere administratieve opleiding (minimum bachelordiploma
 (zoals bvb. Office Management)) of gelijkwaardig door ervaring. 
 Je kan een stabiel werkverleden voorleggen in een soortgelijke job
•  Een gemotiveerde, nauwkeurige en hulpvaardige collega die de lat  
 hoog legt op het vlak van klantenservice en communicatie
•  Iemand met een echte hands-on mentaliteit die geen problemen,  
 maar oplossingen ziet
•  Je bent gedreven, leergierig en bereid jezelf verder te ontwikkelen. 
 Je kan zelfstandig werken, maar bent tegelijk een echte team-player
•  Een goede kennis van het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een 
 pluspunt
•  Verder kan je ook vlot overweg met Outlook, Excel, Word, Photoshop en 
 Illustrator. Ervaring met Exact (ERP) is een pluspunt

Aanbod
•  Een boeiende en afwisselende voltijdse job
•  Je komt terecht in een hecht, gedreven team in een groeiende,
  internationale KMO
•  Doorgroeimogelijkheden in functie van je interesse en expertise
•  Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel

Ocean Nutrition Europe is een KMO, gevestigd 
in Essen en gespecialiseerd in de productie 
en verkoop van siervisvoeders en nutritionele 
aquacultuurproducten.

Interesse ? Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu

Ocean Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert

Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen - Belgium - Tel. +32 3 677 02 10
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