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Grootste assortiment zomerbloeiers
van de Grensstreek !
        

         
Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941

Dent@fix 
Dorpstraat 35 
2950 Kapellen 

 
Kunstgebitten: 

 Reinigen 
 Herstellen  
 Versterken 
 Advies Voor een afspraak: 

Tel: 03/233.45.38 
steeds bereikbaar op: 



INSTALLATIES BV

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be

MAAK KANS op een

BARBECOOK Loewy 45

Bij bestelling van een Vaillant airco
vòòr 1 juli 2021

Trekking op 5/07/2021Plaatsing voor 31/08/2021

+32 (0)477 66 39 58
+32 (0)476 24 94 02

Actie 2021

DE TOYOTA HYBRIDES = BENZINE + ELEKTRISCH
Geen stopcontact nodig, 

ze laden zichzelf al
rijdend op

Tot 30% minder verbruik(2)Meer dan 50% 
van de reistijd elektrisch(1)

WE CHOOSE HYBRID

Toyota Van Dijck
Ringlaan 2 – 2960 Brecht
Tel: 03 313 05 79

Afgebeelde voertuigen met opties. (1) Gemiddelde gebaseerd op een gemengd parcours (autostrade/stad), naargelang rijstijl, lading en externe factoren. Percentage gebaseerd op een testritcampagne van het Hybride 
Toyota-gamma in Frankrijk: "Les essais alternatifs" van Toyota Frankrijk (www.toyota.fr), cijfers vastgelegd op 15.03.2017:  48.503 testritten, 693.847 afgelegde kilometers, gemiddeld 54% van de reistijd afgelegd op 
elektriciteit i.e. zonder hulp van de benzinemotor. In het kader van deze testritten werd het voertuig uitgerust met een systeem dat o.a. de rijafstand en reistijd in elektrische modus, de gemiddelde snelheid, enz. meet. 
(2) Op basis van testritten met de Toyota C-HR Hybride (5,0 l/100 km) en zijn concurrenten (benzinemotoren, 8,1 l/100 km gemiddeld), gepubliceerd door Autogids/Le Moniteur. (3) 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 jaarlijkse 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.

1,2-4,9 L / 100 KM  |  28-112 G / KM (NEDC)  |  www.toyota.be Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): www.toyota.be
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Volledig gerenoveerde gezinswoning (6 slpk,          
3 badk, 2 leefruimtes en 2 keukens) met veel     
mogelijkheden.           EPC 361

Verzorgde bel-etagewoning met 3 slaap-
kamers, veel bergruimte, een inpandige 
garage en een aangename tuin.      EPC 537

Dreef 34, Essen-Centrum      e 558.000 Kalmthoutsestwg. 123, Essen    e 289.000

 
Hedendaagse nieuwbouwwoning (191m² 
bew. opp – 4 slaapkamers) met zuidweste-
lijke achtertuin!

Molenakkersstraat 32, Essen      e 354.000

Mooi gelijkvloers appartement van ca. 
100m² met terras in uniek project.       
                    EPC 135

Stationsstraat 68A, Essen        e 319.000 Achterbroeksteenweg 7, Kalmthout  e 289.000 
Gezellige starterswoning te midden van 
Kalmthout-Centrum!          
                   EPC 433

Gezellige villa op een perceel van 696m² 
gelegen pal in het centrum van Essen-
Heikant.                       EPC 168

Leemstraat 21, Essen                  e 539.000

Stationsstraat 85, Essen             e 237.500
Te vernieuwen gezinswoning met achter-
ingang en zuidelijk georiënteerde tuin.
                   EPC 442



2  

.

... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

59. Mozart in Essen
Salzburg 27 januari 1756, zijn de geboorte-
plaats en datum van Joannes Chrysostomus 
Wolfgangus Theophilus Mozart  zoals hij met zijn 
volledige naam heette. Hijzelf noemde zich 
liever Wolfgang Amade en zijn vrouw noemde 
hem Wolfi. Mozart werd een wonderkind ge-
noemd omwille van zijn uitzonderlijk muzikaal 
talent. Op driejarige leeftijd speelde hij pia-
nostukken uit zijn hoofd. Zijn leven en dat van 
het hele gezin Mozart stond in het teken van 
muziek, van componeren, spelen, dirigeren, 
lesgeven enz. Ook buiten hun eigen land was 
de familie beroemd en werd ze gevraagd om 
concerten te komen spelen. Hierdoor was het 
gezin soms maanden of zelfs jaren onderweg. 
Zo toerden ze tussen 1763 en 1766 door Europa, 
een reis die te volgen is in de brieven die vader 
Leopold schreef aan zijn vriend en huisbaas in 
Salzburg. De Mozarts  speelden voor de hoog-
ste kringen van de bevolking en op vele plaat-
sen in Europa zoals Bonn, Aken, Keulen maar 
ook Luik, Leuven en Brussel. In de Onze Lieve 
Vrouwkathedraal van Antwerpen speelde de 
kleine Wolfgang op het orgel. Daarna vervolg-
den het gezin op 9 september 1765 haar weg 
naar Amsterdam.  Ze reden het traject van de 
postroute over de zanderige wegen, vanaf de 
Groenplaats, Merksem, Brasschaat, Achter-
broek waar ze gestopt zijn in het posthuis de 

Amsterdammer. 
Daarna volgden 
ze de weg langs 
de Ziverenhoek, 
V i s s e n h e u v e l , 
K r a a i e n b e r g , 
naar Horendonk 

voor een stop in de afspanning de Den Ou-
wen Uil, om dan de grens van Brabant over te 
steken en via Rucphen, Oudenbosch, Moerdijk 
en Barendrecht naar Rotterdam te rijden. Met 
paarden en koetsen werd deze route van 80 
km afgelegd in bijna 14u.  Geen wonder dat 
Wolfgang en zijn zus Nannerl ziek werden en 
maanden nodig hadden om te herstellen om 
daarna hun tournee verder te zetten. In het 
voorjaar van 1766 legde het gezelschap op-
nieuw dezelfde route af in de omgekeerde 
richting om uiteindelijk in Parijs aan te komen. 
Meer dan vermoedelijk is de grote Mozart als 
kind van 9 jaar twee keer door Essen gereden.
            M.G

EK Para-atletiek: 
Rolstoelsprinter Peter Genyn verlengt Europese titel 
op 200 meter
 
Rolstoelsprinter Peter Genyn (44) is opnieuw Europees kampioen op de 200 meter rolstoelsprint (klasse 
T51). Genyn haalde het in een tijd van 39.01 voor de Fin Toni Piispanen en de Portugees Helder Mestre. 
Genyn verlengt daarmee een indrukwekkende reeks: 7 medailles op 7 deelgenomen nummers in de 
vier Europese kampioenschappen waaraan hij deelnam.
 
Op het Europees kampioenschap in het Poolse Bydgoszcz heeft Peter Genyn uit Kalmthout zijn Europe-
se titel op de 200 meter rolstoelsprint kunnen verlengen. De G-atleet met tetraplegie reed een sterke 
wedstrijd en was aan de meet sneller dan de Fin Toni Piispanen en de Portugees Helder Mestre. Genyn 
behaalde zijn titel in een tijd van 39.01, zijn persoonlijk record is 36.62.
 
“Ik ben heel blij met de titel”, zegt Genyn. “Bij de opwarming voelde ik dat ik een goede grip had en 
ook qua temperatuur was het een ideale, zonnige dag voor mij. Ik ben vol vertrokken van bij de start. 
Voor de rechte lijn kwam ik al voorbij Toni. De wind zat wel vol op kop bij het uitkomen van de bocht, 
maar ik voelde dat ik het zou kunnen doortrekken.”
 
Peter wil nu toewerken naar de Paralympische Spelen in Tokyo. “Dit doet deugd met oog op de Spelen. 
Daar wil ik vooral zelf nog sneller rijden en wil ik graag mijn titels verlengen.”
 
Peter werd in 2018 in Berlijn ook Euro-
pees kampioen op de 200 meter en 
verlengt een indrukwekkende reeks: 
hij nam op vier EK’s deel aan zeven 
nummers, en won daarin… zeven me-
dailles. Zaterdag 5 juni rijdt Peter Genyn 
de finale van de 100 meter om 12u50. 
Ook daar wil hij graag zijn Europese titel 
verlengen.

copyright ‘Paralympic Team Belgium/

Marcus Hartmann’

KALMTHOUT

Geen uitzending van EK-voetbalwedstrijden op openbaar domein - vergunning nodig voor andere uitzendingen

Geen schermen op openbaar domein

In onze gemeente is het niet toegelaten om tijdens de 
periode van het EK Voetbal (van 11 juni tot en met 11 
juli 2021) beeldschermen of aanverwanten die er voor 
zorgen dat tv-beelden over het EK voetbal worden ver-
toond, te plaatsen op het openbare domein in Brecht.
 

Vergunning nodig voor andere uitzendingen
Op permanent en tijdelijk vergunde terrassen van de Brechtse horecazaken is het vertonen van tv-beel-
den over het EK Voetbal, d.w.z. van 11 juni tot en met 11 juli 2021, mogelijk indien aan de volgende basis-
voorwaarden wordt voldaan:
•  Het initiatief, om TV-beelden over het EK Voetbal 2021 te vertonen op het terras, wordt vooraf gemeld 

aan de Brechtse dienst integrale veiligheid, bij voorkeur via evenementen@brecht.be. In deze melding 
worden volgende gegevens duidelijk genoteerd:

•  De identificatie- en bereikbaarheidsgegevens van de initiatiefnemer, tevens contactpersoon;
•  De naam en locatie van de horecazaak;
•  De locatie van het of de beeldscherm(en) op het terras;
•  De grootte (diagonaal gemeten) van deze beeldschermen;
•  De datum van de aanvraag;
•  De handtekening van de initiatiefnemer.
•  De beeldschermen worden zodanig geplaatst dat het niet mogelijk is om de beelden te bekijken vanaf 

de openbare weg.
•  Het aantal beeldschermen en de grootte van deze beeldschermen en het geluidsniveau dienen pro-

portioneel te zijn in functie van de grootte en de opstelling van het terras.
•  Er wordt naar gestreefd om de overlast tot het absolute minimum te beperken.
•  De initiatiefnemer voorziet voldoende afvalbakken/zakken en organiseert desgevallend een opruim in 

de onmiddellijke omgeving van het terras.
•  De uitzending van tv-beelden wordt beperkt tot de voetbalwedstrijden. De duurtijd start ten vroegste 

een ½ uur voor de match en duurt maximaal een ½ uur na de match.
•  Er wordt geen vuurwerk of Bengaals vuur gebruikt.
•  Indien nodig, zal de initiatiefnemer een licentie aanvragen bij de UEFA.

  

BRECHT

Peter Genyn pakt zilver 

op de 100 meter rolstoelsprint
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BODY-UPDATE IS MEER DAN EEN SPORTSTUDIO!

Ondernemen zit Anja Knobel van Body Update in het 
bloed. In deze coronatijden is dit niet altijd evident en 
dat hoeven we niemand meer uit te leggen. Heel de 
situatie houdt Anja niet tegen om te blijven onderne-
men. Wij legden ons oor te luisteren bij deze onderne-
mer.

“Door de ongekende specialistische unieke mogelijkheden en populariteit van 
de E-fit apparatuur hebben wij onze toestellen uitgebreid en zijn wij verhuisd 
naar een nieuwe locatie. Op 9 juni mogen wij onze deuren openen. Het is 
een mooie, warme studio geworden met veel leuke sporthoekjes, een di-
eetshop, intake ruimte en ruimte voor onze E-shape en E-Relieve”: zegt Anja.

Wat maakt E-fit zo succesvol?
E-fit is het enige EMS toestel onder alle EMS apparaten met Impulse Shift        
Technology: de impulsen veranderen tussen de kanalen in tijd.(Gepaten-
teerd). Kort wil dit zeggen dat de impulsen niet aanvoelen als een kramp,     
zoals bij andere EMS toestellen en je benut dus je maximale actieve trai-
ningstijd. Het lichaam voelt geen crossovers via het hart, het is dus veiliger en 
comfortabeler. Daarnaast heeft E-fit een passief toestel met lange golf infra-
roodstralen oftewel Deep Level Therapie (bereik tot 3,5cm diep). Dit toestel 
heeft dan ook het T.E.N.S effect, reduceert pijnen en maakt endorfine vrij 
(=lichaamseigen pijnstillershormoon). Naast het actieve apparaat is dit dus 
de passieve versie. 

Wat doe je dan juist bij E-Fit of Electro Fitness?
“De sessies zijn superefficiënt, niet onbelangrijk in deze moderne tijden waar 
we, naast ons drukke bestaan, toch ook vooral willen leven en genieten.”
“Je kan jezelf bijvoorbeeld 20min verwennen met E-Shape. Deze behandeling 
staat gelijk aan 28.800 squats in ligpositie. Of je kiest voor een E-Reliefe sessie 
en verhelp je pijn in nek, rug of gewrichten. En wat dacht je van E-Move? 
Deze sessie heeft 48.000 constante contracties met als doel spieropbouw/
versteviging/figuurcorrectie/afslanken/conditie/metamolismeboost. 
Je merkt het: de variatie in uitvoering is enorm!” 

info: www.body-update.be

OPENING: 9 JUNI 2021 !

Body-Update by E-fit 
uniek in zijn soort 

door de IST technology
Electrofitness studio met actieve en/of passieve trainingen 

op maat in 2x20 minuten

• Slank & Strak
• Rehabilitatie & pijnreductie
• Spieropbouw & kracht
• Core training (ABS)
• After baby
• Professionals
• Electro Spinning

 

 

 

Nieuwmoersesteenweg 105 • 2910 Essen • +32 (0)476 269 888 • info@body-update.be • www.body-update.be

Proefles proberen? Maak dan even een afspraak.

De apparatuur en programma’s 

zijn instelbaar op jouw 

doelstellingen en body!

De MoekesDe MoekesDe Moekes
Afhaal & levering ontbijten

0498 11 18 72

Zwartven 21
2910 Essen

info@demoekes.be
www.demoekes.be

Een heerlijk ontbijt aan huis
TIP: CADEAUBON

Altijd leuk om te geven
en te krijgen !

Nieuwe bestemming voor kleuterschool Blokje
 
Vanaf september verhuist de kleuterschool van Het Blokje. De hele site aan de 
Stoffezandstraat en omliggende gronden krijgen een nieuwe bestemming. Als 
inwoner van Loenhout kan je mee nadenken over de herbestemming.

De oproep om ideeën te verzamelen voor de nieuwe invulling werd met veel 
enthousiasme onthaald. In totaal kregen we meer dan 160 ideeën via Wuust-
wezelwenst of de flyer. 
Ben je benieuwd naar de ideeën of denk je graag mee een voorstel uit? We-
gens grote belangstelling organiseren we op woensdag 23 juni om 20 uur een 
bijkomend inspraakmoment in de kleuterschool om verder te bouwen op de 
verzamelde ideeën.
Schrijf je voor 10 juni in via sarah@avansaregioantwerpen.be of bel 0470 10 60 73.

WUUSTWEZEL



4  

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

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

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

Biljarten, dat blijft hij doen. Driebanden, libre, dat is hem om het even. Hij is 
onder het biljart geboren. In het toenmalige café De Veehandel, het huidige 
TIVOLI. Uitgebaat door zijn vader die paardenhandelaar was en zijn moeder. 

Pa is slechts 61 geworden. Pierre Verpalen heeft meer tegenslag in het leven 
gehad. Zijn zoon gleed in 1999 op 40 jarige leeftijd van de weg, in een stortbui. 
Ineens was het afgelopen. Op slag dood. Echtgenote Lisa is vorig jaar overle-
den. Zelf hoopt hij na de zomer zijn negentigste verjaardag te vieren. Een goe-
de reden om het rustiger aan te doen. 

Afgelopen maandag zette hij een punt achter zijn werk voor de parochies Ma-
ria Hemelvaart Nispen en parochies De Ark en St. Norbertus uit Roosendaal. 
Verpalen heeft zich 25 jaar ingezet voor deze 3 parochies, als voorzitter en be-
stuurslid. 
Verpalen werd vicevoorzitter van het kerkbestuur en was in de loop der jaren 
ook administrateur, lid van de financiële commissie, lid van de lectores en lid 
van de liturgiegroep. 
Als onderhandelaar en gemachtigde was Verpalen nauw betrokken bij de ver-
koop van de oude pastorie en de nieuwbouw van het woon-zorgcomplex van 
de Stichting Groenhuysen op die plaats, lange tijd een heuse affaire in Nispen. 
Na een hard gevecht van acht jaar rolde er uiteindelijk een akkoord uit voor 
alle betrokken partijen. Verpalen ontpopte zich als een harde onderhandelaar 
die opkwam voor de belangen van alle Nispenaren.
 

Ik ben trots op wat we hebben bereikt. 
Ik kan genieten van het gebouw en de bewoning.

Met het verdwijnen van de oude pastorie was er ook een alternatief nodig voor 
het pastoraal centrum. In een vloek en een zucht regelde Verpalen vervangen-
de huisvesting: aankoop van het bijkantoor van de Rabobank dat op het punt 
stond om te sluiten. In 2007 werd Verpalen geridderd voor al zijn werk in de pa-
rochie en de activiteiten in het verenigingsleven. Hij mag zich Lid in de Orde van 
Oranje Nassau noemen. Verpalen was na de fusie met parochie De Ark lange 
tijd bestuurslid en contactpersoon voor Nispen. 

Als dienstplichtig militair werd hij ingezet bij de Watersnood in 1953 
Zeven weken was hij dag en nacht in touw om te redden wat er te redden viel 
in Zeeland en Noord Brabant. Zelfs dood vee uit de stallen halen en die met een 
bootje aan land brengen. Dijken proberen te dichten was verschrikkelijk werk. 

Zijn vrijwilligerswerk in Nispen en de gemeente Essen
Het overzicht van al zijn vrijwilligersfuncties en ere- en lidmaatschappen heeft een 
bijna Bijbelse lengte. Van jongs af aan is Verpalen voorzitter geweest, bij het Oran-
je Comité Nispen en penningmeester bij het feest van 1000 jaar Nispen in 1957 
waar ook Essen bij was betrokken, vooral bij de optocht en helpers.     
Voetbalvereniging  NSV. 
Actief vanaf 1944,Dus 77 jaar lid en 25 jaar erelid’’ Hij is nog een paar jaar be-
stuurslid geweest en voorzitter bij in totaal 5 jubileumfestiviteiten en 3 jaar hoofd-
sponsor. Verpalen is vanaf 2019 erelid bij toneelvereniging  Onderling Kunstgenot.

Als gastspeler stak hij de grens over om de hoofdrol voor zijn rekening te nemen 
bij een groot openluchtspel in Essen, ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan. 
Ik moest zelfs paard leren rijden om die functie te bemannen.  

Handboog-schutterij Landmans Genoegen Kruisstraat en mede-      
oprichter/secretaris van de Biljartvereniging Kruisstraat 
Ook vanaf 1985 lid van de handboogschutterij  De Sint Jansvrienden in Wildert en 
enkele jaren lid van het gilde ST. Andries aldaar.Ook is hij medeoprichter van het 
carnaval in Nispen in 1953 en maakte elf jaar furore als Prins Pedro I. 

In die tijd ben ik ook nog twee jaar prins geweest in Essen in 1965 en 1966 bij het 
begin van hun carnavalsvieringen. Het was even moeilijk om een kandidaat te 
vinden.

Voorzitter Harmonie Sint Caecilia moet zeker genoemd worden en de medeor-
ganisatoren van de jaarlijkse muziekfeesten. Ook het 12 jaar raadslidmaatschap 
van de gemeente Roosendaal en Nispen. Sinds deze week behoort ook zijn ker-
kelijk werk tot het verleden. Maar biljarten blijft Verpalen doen, in Nisipa, Brem-
bosch en De Gouden Leeuw. 

,,Ik ben graag onder de mensen en het houdt me jong.’’

Pierre Verpalen Nispen stopt met zijn activiteiten
Ook in de gemeente Essen actief geweest

NISPEN

Basisschool ‘De Putse Knipoog’ 
verrast leerlingen met springkastelenfestival !

De 540 leerlingen van de vrije basisschool ‘De Putse Knipoog’ keken hun 
ogen uit toen ze vanmorgen op de schoolpoort binnenstapten. De hele 
speelplaats en het daaraan grenzende Chiroplein stond vol met de meest 
uiteenlopende springkastelen. Een heus springkastelenfestival dus. Deze 

activiteit werd georganiseerd omdat de leerlingen gedurende het schooljaar veel buitenschoolse uitstapjes 
hebben moeten missen.
“We hebben geprobeerd om onze leerlingen vandaag toch iets unieks aan te bieden”, zegt directeur Marc 
Sabbe. “Onze kinderen hebben een heel jaar lang geen culture-, sport- of andere extra activiteiten kunnen 
beleven. Het springkastelenfestival konden we wel op een coronavrije manier organiseren omdat alles in 
klasbubbels kan gebeuren.”
“Deze springkastelen staan hier omdat we dit jaar geen schoolfeest” konden organiseren, zegt Fran De Schut-
ter (12). “Als leerling van het zesde leerjaar hebben we dit jaar geen bos- of zeeklassen gehad. Dit is dus wel een 
mooi gebaar. Voor ons was het een totale verrassing. Toen we vanmorgen op school aankwamen wisten we 
niet wat we zagen.” De leerlingen werden daarenboven ook nog eens getrakteerd op muziek en lekkernijen. 
Missie meer dan geslaagd dus.                MT / foto’s MT

Bekijk ook het filmpje op onze facebookpagina!

PUTTE
KAPELLEN
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Intratuin Halsteren is de grootste Intratuin van Nederland. Je vindt er naast een ruim 
assortiment bloemen en planten ook een heel assortiment aan tuinbenodigdheden, gaan-
de van barbecues, zwembaden, jacuzzi’s tot veranda’s toe. Maar ook voor leuke ideetjes 
binnenshuis kan u hier terecht van interieurartikelen tot en met decoratie. En natuurlijk 
verdient ook je geliefde huisdier alle aandacht in de huisdierenafdeling.

Intratuin Halsteren heeft dus heel wat te bieden. Dat hebben heel wat Belgen al ontdekt, 
want ook zij vinden de weg naar Intratuin in Halsteren. Op nog geen uurtje rijden van Ant-
werpen kun je er een hele middag rondlopen voor meer dan 25.000 m2 winkelplezier. 

Geert en Alma komen van Sint-Katelijne-Waver bij Meche-
len. “Intratuin is een grote winkel met een ruim aanbod”, 
zegt Alma. “De producten worden leuk gepresenteerd. 
Hier kan je interieurspullen en gadgets vinden die je bij 
ons niet zo gauw op de kop kan tikken. De planten ogen 
fris en mooi. Bovendien is het hier goedkoper dan bij ons.” 
 
“We zijn vooral op zoek naar terrasplanten”, zegt Geert. “Niet 
makkelijk om te vinden, want ons terras biedt weinig schaduw. 
De planten staan bijna heel de dag in de zon. We hebben alvast 
een palmboompje in onze winkelkar staan en een hanging bas-
ket om ons terras op te fleuren. Ook voor ons hondje Luna kan 
je in de dierenafdeling een ruim aanbod aan artikelen vinden.”  

Yana en haar dochtertje Skye komen ook gezellig een mid-
dagje winkelen in Intratuin. “We komen van Ekeren”, zegt 
Yana. “We zijn vandaag op zoek naar frisse bloemetjes voor 
onze tuin. Als we hier zijn combineren we dat meestal ook 
met een hapje eten in de cafetaria met speelgelegenheid 
voor Skye. Jammer genoeg is die nu wegens de coronamaat-
regelen gesloten, maar op het gezellige buitenplein kan je 
ook wat lekkers eten of drinken. Skye vindt het fijn om naar 
de vogeltjes, konijntjes en vissen te kijken. Voor ieder wat 
wils dus. Het mag gezegd worden: het is hier altijd super-
mooi en heel gezellig en het personeel is supervriendelijk.” 

Kathy en Luc uit Antwerpen brengen geregeld een bezoekje 
aan Intratuin. “Intratuin vinden we een hele fijne winkel. Een 
gevarieerde keuze en de prijzen zijn interessanter dan in Bel-
gië. De medewerkers zijn hier heel vriendelijk. Voor ons zijn 
dat de hoofdredenen om naar Intratuin Halsteren te komen.”  

De 89-jarige Ida uit Berchem bezoekt geregeld, samen met 
haar dochter, Intratuin in Halsteren. “Het is hier altijd zo 
mooi”, zegt ze. “Ik heb heel mijn leven groene vingers gehad. 
Ik hou dan ook heel veel van bloemen en hier kan ik er volop 
van genieten. Vroeger had ik een grote tuin. Nu woon ik op 
een appartementje en moet ik het doen met enkele terras-
planten, maar het houdt me niet tegen om hier regelmatig op 
bezoek te komen. Voor mij is het een gezellig middagje uit.” Anke en Joeri komen uit Stabroek. Hun winkelkarre-

tje staat afgeladen vol. “Je kijkt hier je ogen uit. Zoveel 
mooie kleuren en bloemen en tal van leuke decoratiespul-
len. Wie een bezoek brengt aan Intratuin neemt altijd een 
stukje zomer mee naar huis. Wie hier nog nooit geweest 
is, moet dat beslist eens doen. Zeker de moeite waard.” 

‘Als we Intratuin Halsteren 
zouden moeten aanbevelen 

aan familie en vrienden  
dan zouden we zeggen: 

zéker een bezoek waard!’

GROTE KEUZE

ALLES HET VOOR HELE GEZIN

EEN FIJNE WINKEL

DE GROENE VINGERS VAN IDA

LEUKE DECORATIE

‘Op nog geen uurtje rijden  
meer dan 25.000m  winkelplezier!’

NET OVER DE  

BELGISCHE GRENS

Geert & Alma uit Sint-Katelijne-Waver

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND! - WWW.INTRATUINHALSTEREN.NL 

Reporter & fotograaf: Margo Tilborghs

Skye
Woonplaats:  

Eekeren

Ida van Gool
(89jr)

2

@intratuinhalsteren
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140-tal leerlingen van provincie Antwerpen 
nemen deel aan finale Europees energie-
evenement 

Op 27 mei vond de afsluitfinale van EU-project 2Imprezs / Energy Challenges 
voor scholen plaats

Zeven scholen uit onze provincie hebben met een 140-tal leerlingen vol en-
thousiasme deelgenomen aan een digitaal, coronaproof slotevent van het 
EU-project 2Imprezs, een drie jaar durend project dat tot doel heeft 30 % ener-
gie te besparen. Het werd via live stream uitgezonden vanuit een studio in   
Berlijn. Er namen scholen deel uit Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Denemarken en Vlaanderen. Tijdens deze finale werd ook de uitslag van de 
videowedstrijd bekendgemaakt. Drie klassen vielen in de prijzen waaronder 
de Amigos van de eerste graad uit SJABI in Puurs.

Jan De Haes, gedeputeerde voor Milieu en Natuur: “In de Europese Energy 
Challenges-finale wordt het energiebewustzijn terug aangescherpt. Bij het 
online organiseren van zo een finale voor jongeren komt naast het sensibilise-
rende aspect ook nog het competitieve en ontspannende aspect aan bod. 
Zo voelen de leerlingen, ondanks de fysieke afstand, zich internationaal ver-
bonden met elkaar.”
De dag startte voor de 10- tot 14-jarigen met een toelichting van een pooldes-
kundige over de klimaatverandering en de impact op de ijsbeer. Daarna werd 
een educatieve energiequiz gespeeld, een escaperoom rond duurzaamheid 
georganiseerd en werd samen met de CO2-sensorbox een tool voor energie-
monitoring (E. Wattson) voorgesteld. En dit alles tijdens een onlinesessie, wat 
een uitdaging was.

 
2IMPREZS en energiekoffers
2imprezs is een Interreg Noordzee Regio project dat tussen 2017-2021 in vijf 
landen loopt en waarbij ca. 120 scholen betrokken zijn, waaronder een vijftal 
provinciale scholen (PTS Boom, PTS Mechelen, avAnt, PIVA, CVO Vitant en 
PITO Stabroek). 

Gedeputeerde voor Onderwijs Luk Lemmens licht toe: “Wij willen het provin-
ciaal onderwijs bewust inschrijven in een meer internationaal verhaal. Daar-
om tekenen we in op diverse Europese programma’s, zoals onder andere het 
Interreg Noordzeeprogramma. Op deze manier willen we de internationale 
mobiliteit voor leerlingen en leerkrachten stimuleren. Maar we zien het nog 
breder. Er liggen binnen deze programma’s veel kansen voor de uitwerking 
van ideeën binnen vakwerkgroepen, scholen en centra. Het biedt unieke 
leerkansen en opportuniteiten om verder in te zetten op hoogtechnologische 
apparatuur, slimme energiesystemen, enzovoort.”
Ook een dertigtal niet-provinciale scholen nam deel aan het project in het ka-
der van 2imprezs en kon op de ondersteuning van MOS-Provincie Antwerpen 
rekenen. MOS stelt immers gratis uitleenbare energiekoffers ter beschikking: 
https://www.mosvlaanderen.be/themas/energie
 
Slim met energie op school
Het Interreg Noordzee Regio “project 2imprezs” (2017-2021) wil leerlingen en 
leerkrachten motiveren om hun energieverbruik op school te verminderen en 
zo 30% CO2-uitstoot te besparen. Dit door in te zetten op educatie, gedrags-
bewustwording van leerkrachten en leerlingen, en door te investeren in ener-
giebesparende maatregelen en hernieuwbare energie. Meer informatie over 
het project Energy Challenges lees je op de website van provincie Antwerpen 

Voor Vlaanderen namen volgende scholen deel: GO! BS Lyceum (Meche-
len), GO! ’t Spoor (Mol), De Ceder (Kessel), OLV-College (Antwerpen), SJABI 
(Puurs), Samen leren (Mortsel) en De Bab (Beerse).

Je kan het event herbekijken op het YouTube-kanaal of een kijkje nemen op 
de website:: https://www.energychallenges.eu waarop de eerste energie-
besparingsresultaten zichtbaar zijn. Een nieuwe webtool, momenteel nog in 
ontwikkelingsfase, zorgt ervoor dat leerlingen op een educatieve wijze kun-
nen berekenen wat hun voorgestelde energie-investering financieel oplevert 
(http://2imprezs.sdu.dk).

STABROEK

SJA
BI uit Puurs vie
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Stad Hoogstraten 
organiseert tweede digitale jobbeurs

Wil je je eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten? Ben je op zoek naar een 
betere werk-gezinsbalans? Zoek je uitdagend werk in eigen streek? Wat ook 
je reden is, er is slecht één locatie om je digitale zoektocht naar werk vanuit je 
eigen zetel te starten: www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be. 

Noorderkempen Werkt en 
de VDAB  slaan opnieuw 
de handen in elkaar en 
organiseren vanaf 28 juni 
tot en met 2 juli de twee-
de digitale jobbeurs. Daar-
bij hoort ook een tref- en 
chatdag op woensdag 30 
juni voor een goed gesprek 
met de lokale werkgevers.
Je brengt een virtueel be-
zoek aan de standen, snuis-
tert in het aanbod aan va-
catures van lokale bedrijven, bekijkt er filmpjes en brochures, kortom te veel 
om op te noemen. Daarnaast kan je er jouw CV opladen of er eentje aanma-
ken en direct een afspraak inplannen voor een online chatsessie of een video 
call met een rekruteerder van één van de deelnemende bedrijven. En dat 
allemaal vanuit je eigen zetel en op een moment dat voor jou past.
Heb je vragen of had je graag begeleiding bij jouw digitale bezoek of bij de 
opmaak van jouw CV, dan kan je hiervoor terecht bij de sociale dienst. 
Je maakt hiervoor een afspraak met Hilde Cornelis via 
hilde.cornelis@hoogstraten.be.
Je kan je als bezoeker reeds in de dagen vooraf registreren en je CV opladen 
of aanmaken. Tijdens de vrije inloop kan je voor ondersteuning ook terecht bij 
de Digidak-punten.
Ben je benieuwd naar meer? 
Kijk dan snel op www.jobbeursnoorderkempenwerkt.be.

HOOGSTRATEN

 0800 82 114 (Gratis nr)    0495/ 117 278 (gsm)

BEL ONS VOOR EEN PERSOONLIJKE OFFERTE!

EKEREN | SCHOTEN | BRASSCHAAT | MERKSEM | ESSEN
 KALMTHOUT | SCHILDE | DEURNE | WIJNEGEM

WOMMELGEM | LUCHTBAL | ANTWERPEN | ENZ...

www.brasscar.be | info@brasscar.be
BE 0693 925 429

€ 10 KORTING! 
bij vermelding van 2021

Luchthaven-, Privé en Zakelijk vervoer
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BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE 
VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN 
HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAAN-
VRAAG

Intern dossiernr.: 2021-SV-MV1-001
Omgevingsloketnr.: OMV_2020153635

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Pluimveebedrijf Kenis BVBA 
een aanvraag werd ingediend voor het aanleggen van een waterbassin, de plaatsing van 
een mestvaalt,  de plaatsing van een elektriciteitscabine, de aanleg van erfverharding 
(deels regularisatie), de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de uitbreiding 
van een infiltratievoorziening (regularisatie). De afwijking wordt gevraagd van de gewes-
telijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De aanvraag betreft eveneens het 
veranderen van een pluimveebedrijf.
De aanvraag omvat: 
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als adres Leiweg 19 kadastraal gekend als, (afd. 3) sectie C 790 C. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van 
de provincie Antwerpen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar 
onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus. 

De aanvraag ligt van 2 juni 2021 tot en met 1 juli 2021  ter inzage bij de gemeentelijke 
dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.  Je kan het 
dossier enkel op afspraak komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aan-
vraag worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (om-
geving@wuustwezel.be) of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester 
en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur  Burgemeester

KALMTHOUT
De jaarlijkse fietszoektocht van De Vroente 
dit jaar in het teken van de Blue Deal

Is Vlaanderen nu te nat of te droog?
Nu eens gaat het op het nieuws over overstromingen en zeespiegelstijging 
... en een tijdje later blijkt Vlaanderen te verdrogen en is er onvoldoende 
grondwater.

Hoe komt dit? Zoek het zelf uit tijdens een leuke fietszoektocht in en rond 
de Kalmthoutse Heide. Al fietsend leer je meer bij over de Blue Deal, het 
plan van de Vlaamse Overheid tegen waterschaarste. Er is een afwisselen-
de tocht van 40km voor volwassenen en gezinnen met oudere kinderen. En 
verder een mooie kinderfietstocht van 27km lang of een ingekorte kinder-
fietstocht van 23 km. Je geniet niet alleen van een leuke uitstap, je maakt 
ook kans op mooie prijzen. Wie weet fiets je met de hoofdprijs naar huis of 
heb je een waardebon op zak die je kan gebruiken bij de lokale winkels.
De formulieren zijn te verkrijgen vanaf 29 mei in De Vroente, Putsesteenweg 
129 te Kalmthout en vanaf 1 juni in De Tasberg, Moerkantsebaan 50, te Essen.

De fietszoektocht loopt dit jaar heel wat langer.
Als je wil winnen, lever je de ingevulde formulieren in voor 8 november 2021. 
We wensen jullie veel fiets- en zoekplezier!

Gemeente Kalmthout geeft groen licht 
voor 5 kermissen 

Deze zomer worden er opnieuw kermissen georganiseerd in Kalmthout. 
In totaal gaat het om vijf kermissen in de verschillende dorpskernen, 
verspreid over meerdere dagen. Zowel in Kalmthout-Dorp, Heide, 
Nieuwmoer als Achterbroek worden de foorkramers - na een jaar verplichte pauze - opnieuw met open armen verwelkomd.

“Vorig jaar moesten we de kermissen noodgedwongen opschorten, maar dit jaar zullen de foorkramers tijdens de zomer opnieuw neerstrijken in onze gemeente”, 
licht burgemeester Lukas Jacobs toe. “De eerste kermis is in Nieuwmoer van 13 tot 15 juni. Dan volgt Heide eind juni, van 26 tot 29 juni, als vervanging voor de af-
gelaste kermis in mei. Zo steunen we ook de foorkramers. Begin juli is dan traditioneel Achterbroek aan de beurt, gevolgd door de kermis op het marktplein van 18 
tot 20 juli. Heide is dan opnieuw aan de beurt van 19 tot 21 september.”

De gemeente treft de nodige maatregelen om alles in goede banen te leiden en corona-veilig te laten verlopen. “Door de verschillende dagen en locaties zorgen 
we voor een goede spreiding”, zegt marktleider René Van den Buijs. “Vanuit 
de gemeente zetten we stewards in. Zij zien toe op de drukte en spreken 
mensen aan op het dragen van een mondmasker en het afstand houden. 
Maar we kunnen ook rekenen op de foorkramers zelf. Zo voorzien zij handgel 
aan elke kraam. Daarnaast zullen de exploitanten er ook op toezien dat er 
voldoende afstand wordt gehouden aan hun kraam.”

KALMTHOUT

De kermissen vinden plaats op volgende momenten:

• NIEUWMOER: 13-15 juni 

• HEIDE: 26-29 juni (uitzonderlijk ook op zaterdag)

• ACHTERBROEK: 4-6 juli

• KALMTHOUT-CENTRUM: 18-20 juli

• HEIDE: 19-21 september

Op zaterdag (Heide) en zondag vindt de kermis telkens van 13.30-22 uur 
plaats. Op weekdagen kan je er van 15.30-22 uur terecht. 

INFO: marktleider@kalmthout.be, 0474 94 61 47

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl
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ZOEKERS
Hier 

had uw 
zoekertje 
kunnen 
staan !

Vraag meer 
info 

03 667 57 65

TE KOOP: klassieke dames-
fiets. Tip Top in orde! Prijs 
o.v.t.k. Tel. 0495 69 23 85.

Massage-salon PON WAN-
PHEN Beukendreef 32, 2990 
Gooreind-Wuustwezel. Tel. 
+32 479 02 16 16. Thai mas-
sage - Hot Stone massage en 
Aroma therapie.

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

WEEKBLAD DE ECHO: U 
heeft iets te koop of te huur, u 
zoekt iets ?  Met een zoekertje 
in De Echo bereikt u wekeli-
jks duizenden lezers, al meer 
dan 68 jaar. En met succes !!  
Prima-Print, Drukwerk - Rec-
lame - Belettering, Spijker 29, 
Essen, 03 667 57 65, info@
primaprint.be of kijk op www.
primaprint.be

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

Man, slank en sportief, 
zoekt man voor vriendschap 
/ latrelatie. SMS je wensen: 
0476 46 36 40.

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

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT in Oostmalle.
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Knikmopsen-Stellingen-Mo-
torculteurs-Doorzaaier-Graaf-
kranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 26m-Hak-
se laars -Aanhangwagens 
enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be Tel 
0475/466 721 - 0495/254 361.

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

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, 
Postbaan 72, 2910 Essen, tel. 
03 677 10 26. www.guva.be.

Spijker 36

B-2910 Essen

Tel. +32 (0)3 825 58 93

Mobile +32 (0)489 08 21 18

info@electro-essen.com

OPENINGSTIJDEN:

Van dinsdag tot en met zaterdag

van 10 tot 18 uur

Zondag van 12 tot 17 uur

Maandag gesloten

Lorem ipsum

WWW.ELECTRO-ESSEN.COM

STERKE AANBIEDINGEN
TALRIJKE KORTINGEN

Amper dageraad
na geen echte duisternis;

ochtend in de stad.
@sam_wauters

#twaiku #licht

TE KOOP: dames en he-
renfiets NIEUW - 1 keer ge-
bruikt. Weg wegens ziekte. 
Prijs o.v.t.k. Tel. 03 666 72 35.

EEN SPANDOEK OF RE-
CLAMEBORD NODIG ?  Ont-
werp en uitvoering, alles in 
eigen werkhuis. Prima-Print, 
Drukwerk - Reclame - Belet-
tering, Spijker 29, Essen, 03 
667 57 65, info@primaprint.
be of kijk op www.primaprint.
be

Wanneer is iemand zorgbehoevend en waar en hoe kan deze persoon het best 
wonen? Het is best een moeilijke oefening en het is niet altijd evident om een 
pasklaar antwoord te vinden op de zorgvragen, zoals waar gaat deze persoon 
of personen wonen, wat is het zorgaanbod, wanneer en hoe lang kan de zorg-
behoevende terecht in de (zorg)woning, noem maar op.  

In Hoogstraten onderzoeken we samen met IOK en LiCalab tijdens een proef-
project een interessante alternatieve woonvorm, namelijk een mobiele zorgwo-
ning in de tuin van de kinderen, de mantelzorger,… kortom de zorgverstrekker 
van de zorgbehoevende.

Het plaatsen van een mobiele zorgwoning in de tuin zou een bijkomend aan-
bod kunnen vormen waarbij vrij snel ingespeeld kan worden op een zorgvraag 
én wonen in de onmiddellijke nabijheid van dierbaren zonder alle privacy en 
zelfstandigheid te moeten opofferen.

Een tijdelijke mobiele zorgwoning is een verplaatsbare woonunit, die tijdelijk in 
de tuin van een zorgverstrekker wordt geplaatst voor de huisvesting van een 
zorgbehoevende.

Proefproject
Dit proefproject heeft als mogelijk doel effectief een aantal mobiele zorgwonin-
gen te gaan plaatsen en op die manier praktijkervaring op te doen op het vlak 
van ruimtelijke ordening, woningkwaliteit en duurzaamheid.
Er loopt momenteel een samenaankoop georganiseerd door de partners om 
een mobiele zorgwoning te kunnen aanbieden via een huurformule aan inwo-
ners van Hoogstraten die een zorgbehoevend persoon willen huisvesten in hun 
tuin. De zorgwoning kan dus niet gekocht worden.

Hoogstraten is op zoek naar zowel inwoners die bereid zijn om een mobiele 
zorgwoning in de tuin te plaatsen voor de opvang van een zorgbehoevende, 
alsook zoeken we naar personen die een frisse inbreng hebben in dit project en 
deel willen uitmaken van de stuurgroep om zowel de mogelijkheden als struikel-
blokken onder de loep te nemen.

Indien je jezelf aangeeft om in dit project in te stappen zal gekeken worden of 
de zorgvraag en facilitaire voorwaarden behaald worden om daarna begeleid 
te worden naar de realisatie van een mobiele zorgwoning in de tuin.

HOOGSTRATEN Mobiele zorgwoning - een proefproject in Hoogstraten

Voor vragen en aanmelding kan je terecht bij Carolien Ruts – dienst Wonen. 
Carolien.ruts@hoogstraten.be of bij Peggy Van Dijck – peggy.vanDijck@hoogstraten.be 03 340 16 00

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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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 !

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 !

MATTHEEUSEN & ZN

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

ACTIES 
ZONWERING
verlengd t/m 14 juni

SolarFix screens
Luifels
Terrasoverkappingen

Profiteer NU !

t/m 14 juni

Sinds 28 mei staan er opmerkelijke ‘bermbeestjes’ langs enkele ecologisch on-
derhouden bermen in Essen. De gemeente wil wandelaars en fietsers informe-
ren over het belang van duurzaam bermbeheer.

Uilen, libellen en vlinders
Langs autosnelwegen zie je soms grote groene 
doorkijkbrillen naar de bermen gericht. In Essen 
kozen we voor vlinders, libellen en uilen om de 
biodiversiteit in de bermen onder de aandacht 
te brengen. Op de borden leggen we uit waar-
om we het gras soms langer laten groeien. Een 
QR-code verwijst naar onze website waar je het 
bermbeheerplan van de gemeente kan raadple-
gen. De bermbeestjes staan in het Akkerstraatje, 
de fietsverbinding van de Schepen Veraartstraat, 
de Donkweg, het Klaverpad, de Heyweg en het 
Patersbos. Het zijn locaties waar vooral of alleen 
voetgangers en fietsers komen. 

Het belang van bermen
Alle wegbermen in Vlaanderen samen vertegenwoordigen een grotere opper-
vlakte dan alle erkende natuurgebieden. Gelet op de vele soorten planten, 
bloemen, grassen, kruiden en insecten die in de vele kilometers bermen leven, 
is het belangrijk dat we er verstandig mee omspringen.

Helmut Jaspers, schepen van Leefmilieu, Klimaat- en Groenbeleid (Vooruit):
“Als gemeente gaan we voor een duurzaam bermbeheer. Voor de meer dan 
110 km bermen in het buitengebied stelden we een uitgekiend bermbeheer-
plan op. Zo werken we met verschillende maaidata en maaihoogten. We ge-
bruiken vanaf nu ook een ecologische maaier. Die snijdt het gras in plaats van 
het te klepelen en zuigt het maaisel minder krachtig af. We zien daar al posi-
tieve resultaten van en op termijn moet dat tot nog meer soortenrijke bermen 
leiden. Door de bermen langer te laten groeien, overleven insecten makkelijker. 
Dat geeft een boost aan de biodiversiteit.”

Soortenrijker en beter voor de biodiversiteit, 
maar met voldoende oog voor verkeersveiligheid

Door deze werkwijze zullen de bermen op termijn niet alleen soorten- en bloe-
menrijker worden, maar bieden ze zo ook meer kansen aan insecten, bijen en 
vlinders. Bovendien zijn bermen ook een verbindingsgebied of toevluchtsoord 
voor allerhande dieren.

Om veel bloeiende planten in de bermen te krijgen is niet alleen de verarming 
van de bodem noodzakelijk. De planten moeten ook hun zaad kunnen ver-
spreiden. Daarom is het van belang om sommige bermen iets vroeger te maai-
en of de berm maar één keer per jaar te maaien. Op bredere bermen maaien 
we trouwens gefaseerd.

Het bermbeheerplan houdt naast het ecologische ook rekening met de ver-
keersveiligheid.  Zo mag de begroeiing naast een fietspad de veiligheid van 
fietsers niet in het gedrang brengen. Op termijn zullen - met dit nieuwe beheer 
- hoog opgroeiende grassoorten en netels in de berm hopelijk ook afnemen. 

 
Iedereen kan helpen:
geen zwerfvuil in de berm
Bermen bewust maaien en onderhouden of in 
sommige gevallen zelfs niet maaien is één ding. 
Maar ze afvalvrij houden is ook een belangrijke 
factor tot een gezonde leefomgeving voor fauna 
en flora.

“Via de acties van Mooimakers om zwerfvuil te 
ruimen, kunnen Essenaren meehelpen om ber-
men afvalvrij te houden. Dat is goed voor de 
natuur én zorgt ervoor dat er geen afval in onze 
maaimachines belandt. Uiteraard ruimt de ge-
meente elke melding van zwerfvuil en sluikstort 

op, maar propere straten en bermen beginnen bij onszelf. Je afval mee naar 
huis nemen is een kleine moeite. Zo kunnen we allemaal genieten van een 
propere gemeente en de natuur kan er alleen maar wel bij varen”, wenst sche-
pen Helmut Jaspers nog mee te delen. 

Meer info:

• Helmut Jaspers, 
schepen van Leefmilieu, 
Klimaat- en Groenbeleid,  
helmut.jaspers@essen.be, 
0477 46 41 00

• Sandy Mutsaerts, 
gemeentelijke groendienst, 

   sandy.mutsaerts@essen.be, 
03 670 01 42 

ESSEN Bermborden informeren over ecologisch bermbeheer in Essen

Mobiele zorgwoning - een proefproject in Hoogstraten
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Ben je op zoek naar een

Inschrijvingen starten vanaf
1 juni tot en met 30 september
via mijnacademie.be

Lessen starten op 1 september.

MUZIEK WOORD & DANS
van 6 jaar tot ...

ARTISTIEKE UITDAGING?

Dan is

dé plek voor jou!
MUZARTO

Alle info vind je terug op

www.muzarto.be

Diensthoofd Eigen Beheer
Voltijds (38/38), statutair volgens 
loonbarema C4-C5

Het lokale bestuur van Essen
is op zoek naar een (m/v/x)

Wij zoeken
Als Diensthoofd Eigen Beheer heb je de leiding over drie 
verschillende diensten, namelijk de schoonmaakdienst, de 
groendienst en de technische diensten (wegen en gebouwen). 
Je verzorgt de communicatie met de betrokken partijen (intern/
extern) en controleert de kwaliteit en veiligheid van de uitgevoerde 
werken. Het inplannen van ploegen en het opmaken van 
projectplannen vormen voor jou geen probleem.

Wij bieden
• overname anciënniteit

• glijdende werkuren

• een gevarieerde job met de nodige opleidingskansen

• maaltijd-, eco-, cadeau- en consumptiecheques

• gratis hospitalisatieverzekering

• fietsvergoeding

• 35 verlofdagen per jaar 

i

Je sollicitatie bezorg je, per brief of per mail, samen met de 
gevraagde documenten aan:

Pesoneelsdienst | Gemeentebestuur Essen | Heuvelplein 23, 
2910 Essen | personeel@essen.be | tel. 03 670 01 33

De volledige aanwervingsvoorwaarden, het sollicitatieformulier 
en een informatiefolder voor deze functie vind je terug op 
www.essen.be/vacature. Solliciteren kan tot en met 21 juni.

JOB IN DE REGIO ?

Kerkblokstraat afgesloten voor verkeer
 
Deze week zijn er wegenwerken gestart in de Kerkblokstraat. De werkzaam-
heden passen in het nieuwbouwproject van de gemeenteschool.

Tot en met 9 juli wordt de Kerkblokstraat afgesloten vanaf de Tiendenschuur 
tot aan de Oud-Dorpsstraat. Het verkeer wordt omgeleid. Tijdens de werk-
uren tussen 6 uur en 15u30 kunnen de omwonenden hun woning niet berei-
ken met de wagen. Buiten de werkuren is het wel mogelijk zijn om de oprit 
te bereiken. Het gedeelte van de Kerkblokstraat en de Oud-dorpsstraat is 
tijdelijk in 2 richtingen geopend, zodat ook de winkeliers bereikbaar blijven.

WUUSTWEZEL

Spijker 29 - 2910 Essen - T. 03 667 57 65 - info@primaprint.be
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DRINGEND GEZOCHT:

ELEKTRICIEN
gsm Edgard: 0495/32 52 34

gsm Eddy: 0495/32 52 31
Tel. 03/677 39 59

electro.brosens.sofie@scarlet.be

K

Malve N.V. is gevestigd in Meer
en bewerkt (anodiseert) aluminium profielen 

voor industrie.

ARBEIDERS
dagdienst

ARBEIDERS
vroege / late

MACHINE OPERATOR
Zaagmachine

dagdienst / vroege / late

Interesse ?
Malve N.V. - John Lijsenstraat 49 - 2321 Meer

Tel. 03/315.74.04

Gelieve u cv te mailen naar: mail@malve.be

Malve N.V.
John Lijsenstraat 49
2321 Meer
Tel. 03 315 74 04
mail@malve.be

JOBS IN DE REGIO ?zondag 13 en maandag 14 juni

Gooreind Kermis

Wuustwezel maakt zich op voor het eerste grote 
evenement in lange tijd. Op zondag 13 en maandag 
14 juni strijken de foorkramers neer rond de kerk van 
Gooreind, op het kerkplein en omliggende straten. 
Uiteraard zijn de attracties een feest voor groot en 
klein. Toch zijn er een aantal maatregelen geno-
men om dit evenement in optimale omstandighe-
den te laten verlopen.
•  Zondag begint de kermis al om 12 uur om de 

drukte zoveel mogelijk te spreiden. 
•  Op het hele kermisterrein wordt een looprichting 

aangeduid.
•  Naast de algemene afstand- en hygiënemaat-

regelen, moet iedereen vanaf 10 jaar een 
mondmasker dragen.

•  Je kan de kermis bezoeken in groepjes van 4, 
tenzij de eigen gezinsbubbel groter is.

Wees verstandig en vermijd de drukke piekmomen-
ten. Vorige jaren was de grootste drukte op zondag 
tussen 15 en 18u en op maandag van 16 tot 20 uur. 
Deze momenten kan je dus best vermijden.
Na de kermis kan je eventueel nog iets gaan drin-
ken op het terras van een van de omliggende 
horecazaken. Kermis en horeca sluiten om 22 uur. 
In tegenstelling tot vorige jaren zal er geen groot 
terras zijn van Gooreind VV en ook de andere ho-
recazaken zullen het terras eerder klein opvatten.
Maak van de kermis voor iedereen een groot feest 
en gebruik je gezond verstand. Doe dit om de kin-
deren te plezieren en zorg er mee voor dat dit op 
een veilige manier kan doorgaan.
Meer info: Dienst vrije tijd - 03 690 46 79
vrijetijd@wuustwezel.be

WUUSTWEZEL

Na rookverbod op Kalmthoutse Heide, nu ook 
op Stappersven (toegang Huybergsebaan) !
 
Net als de gemeente Kalmthout, voert ook Essen een rookverbod in voor deze 
natuurgebieden. Een van de toegangen tot het Stappersven en de Kalmthout-
se Heide ligt aan de Huybergsebaan in Essen. Daarom zal hier spoedig een 
verbodsbord staan dat de bezoekers wijst op het rookverbod.

Vorig weekend brandde een hectare heide af. De brandbare periode én on-
oplettendheid van bezoekers van natuurgebieden leiden vaak tot natuurbran-
den.
Om het brandrisico te verminderen, besloot ook burgemeester Gaston Van     
Tichelt om een tijdelijk rookverbod uit te vaardigen. Het verbod komt er onder 
andere op advies van brandweer en boswachters die roken in natuurgebie-
den steeds meer als een probleem ervaren.
Het verbod geldt voor de Kalmthoutse Heide en het natuurgebied rond het 
Stappersven (Essen). De gemeente voorziet het politiebesluit en een waarschu-
wingsbord aan de Huybergsebaan.
(Bron: gemeente Essen / foto MT)

ESSEN
KALMTHOUT

Reservaties aanbevolen:
Tel. 03 541 83 46

Bistro Nottebohm
Brasschaatbaan 28 - 2960 Brecht

Geklimatiseerd restaurant 
en zonovergoten terras !

Open van donderdag t/m maandag
Dinsdag en woensdag gesloten

Bekijk onze website: Bistro-nottebohm.metro.rest

Binnen staat de koffie klaar 
en op het terras staan de 

Sangria & cocktails 
op u te wachten.

Voor onze kleinste gasten 
staan onze 

springkastelen klaar !

Ontbijt 
op zondag 

Aankomst tussen 
9.30uur en 11 uur

 afloop stipt 12 uur
 

20 euro per persoon, 
reservatie verplicht

Maandag: 
Chateaubriand dag  300 gram per persoon, sla, 
warme groenten ,saus en frietjes  - 19.90 euro

Donderdag: 
“Sharing is caring”  gamba’s en Spare ribs, 

gemengde sla en frietjes à volonté  - 22.50 euro
Vrijdag kreeftenavond: 

Halve kreeft voorgerecht, kreeftensoep, 
hele kreeft hoofdgerecht, dessert  - 40 euro

Reservatie aangewezen want op is op ! 

Het is zover we mogen terug helemaal open!
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OP ZOEK NAAR EEN JOB IN DE REGIO ?

GEZOCHT :
PLAATSER
liefst met enige ervaring

Spijker 34 - 2910 Essen

Tel. : 0474 68 72 11

info@rw-design.be
www.schrijnwerker-rw.be

VASCO KEUKENS ZOEKT 
SCHRIJNWERKER (M/V) (KALMTHOUT)

 

Functieomschrijving
Als schrijnwerker bij Vasco Keukens & Interieur kom je terecht in een fijn team 
binnen een ervaren familiebedijf. Je maakt keukens en interieurs op maat van 
onze klanten. Om dit te verwezenlijken, kan je productieplannen lezen en 
deze vervolgens nauwkeurig uitwerken. Bovendien kan je goed overweg met              
paneelzagen of CNC-machines.
 
Wie zoeken we?
Onze ideale collega kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in team-
verband. Je hebt technisch inzicht en ervaring. Nauwkeurig, netjes en doel- 
gericht werken? Echt iets voor jou! Je hebt een passie voor maatwerk en idealiter 
affiniteit met interieurbouw.
 
Wat hebben we je te bieden?
Naast een boeiende en gevarieerde voltijdse job in een dynamisch familie- 
bedrijf (win win win) krijg je natuurlijk ook een aantrekkelijke verloning. Je komt 
terecht in een fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s. We vertellen er 
graag meer over tijdens een verkennend gesprek.
 https://www.keukensvasco.be/vacatures

 

VASCO KEUKENS ZOEKT 
OPERATOR OPDEELZAAG /CNC (M/V) (KALMTHOUT)
 

Functieomschrijving
Als operator (Computer Numerical Control) bedien je de afplakmachine of de 
opdeelzaag. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud 
van je machine. Daarmee neem je een deel van het productieproces voor je 
rekening. Zonder jou, waren we niets!
 
Wie zoeken we?
Je bent heel nauwkeurig, zeker in het afstellen van de machines: een belangrijke 
eigenschap in al onze functies. Interieurbouw? Da’s je passie! Je hebt er dan ook 
al heel wat kennis over opgebouwd.
 
Je bent collegiaal en gemotiveerd om ervoor te gaan. Een lange termijn engage-
ment is dan ook helemaal je ding. Probleemoplossend denken zit in je bloed en 
je wil meedenken over het reilen en zeilen bij Vasco.
 
Wat hebben we je te bieden?
Naast een boeiende en gevarieerde voltijdse job in een dynamisch familiebe-
drijf (win win win) krijg je natuurlijk ook een aantrekkelijke verloning. We ver-
tellen er graag meer over tijdens een verkennend gesprek.
 

Brasschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout
+32 (0)3 666 63 96

Boomsesteenweg 892
2610 Wilrijk
+32 (0)3 877 09 70

Solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar wimh@ keukensvasco. be of bel 03.666.63.96.

 

werft aan 

  voltijds technisch administratief 
medewerker (m/v) 

functieomschrijving: 
• u staat in voor de algemene administratie alsook de facturatie 
• u werkt georganiseerd, nauwgezet en volgt de interne 

richtlijnen. 
• voorbereiden en opvolgen van offertes verwerk je accuraat 

en snel zowel telefonisch alsook per mail. 
• u adviseert de klant aan de balie en zoekt mee naar het 

gepaste toestel voor de specifieke werkzaamheden. 
• klachten worden door u correct afgewikkeld en opgevolgd 

uw profiel: 

• je bent leergierig, flexibel en gedreven met grote zin voor 
verantwoordelijkheid  

• je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk 
bewaren 

• affiniteit met machines en techniek is een pluspunt 

                             Aanbod: 

• Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf 

• Veelzijdige voltijdse functie 
• een correct salarispakket in lijn met jouw competenties en ervaring 

 

 
Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar 

ib@ribarent.be 
 

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen 
naar ib@ribarent.be

Riba
R E N T

MORE THAN RENTING

BALIE-
MEDEWERKER

- Voor het meegeven van machines e.d. aan klanten
- Het retour aannemen van machines + nazicht hiervan
- Licht onderhoud van machines

Vereiste
- Enige technische kennis 
- Nederlandstalig

CHAUFFEUR
rijbewijs C

- Voor het reinigen van chemische toiletten

PERSONEEL 
GEZOCHT?

Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: 

echo@primaprint.be of bel ons

op het nr. +32 (0)3 667 57 65



14  

JOB IN DE REGIO ?

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: 

echo@primaprint.be of bel ons

op het nr. +32 (0)3 667 57 65

gemotiveerde 

CHAUFFEUR
4/5de of voltijds (bespreekbaar)

rijbewijs C + code 95

F R l T E S

Contacteren per mail: 
info@decosterbvba.be of per telefoon 03 666 91 85

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 Wuustwezel

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

        

 

Frans Boden bvba 

 

  Grond- afbraak en rioleringswerken 
 

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding  
Kraanman met ervaring ( Pluspunt Rijbewijs C ) 
Arbeiders voor wegenbouw  ( Rijbewijs C ) 
Machinist grondzuigwagen ( Rijbewijs C )  
  Opleiding binnen het bedrijf  

   
Bij interesse gelieve contact op te nemen met  

0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be    
     www.fransboden.be 

 

FRANS BODEN BVBA
GROND- AFBRAAK EN RIOLERINGSWERKEN

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding

KRAANMAN MET ERVARING 
( Pluspunt Rijbewijs C )

•

ARBEIDERS 
VOOR WEGENBOUW 

( Rijbewijs C )
•

MACHINIST 
GRONDZUIGWAGEN 

( Rijbewijs C )

Opleiding binnen het bedrijf

Bij interesse gelieve contact op te nemen met
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be 

WWW.FRANSBODEN.BE
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JOB IN DE REGIO ?

gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

METSERS

PLOEGBAAS
DIENDERS

Profiel:
- zelfstandig en in team kunnen werken

- flexibiliteit 
- ervaring is een pluspunt 

- met rijbewijs B

Interesse? 
Kovo Constuct BVBA
Rijkmakerlaan 24 D - 2910 Essen
0478/74.69.44 - gert@kovoconstruct.be

algemene bouwonderneming

Al meer dan 40 jaar is Lauryssen de gevestigde waarde voor sanitaire  
installatie, centrale verwarming, ventilatie, airco en dakwerken. We realiseren 
dit met een hecht team van medewerkers die het beste in elkaar naar boven 
brengen en dag in dag uit voor topkwaliteit gaan.  Een no-nonsense bedrijf 
waar ieder van ons er elke dag 200% voor gaat. Dat maakt elke medewerker 
van ons 100% lauthentiek. Zo bieden we steeds de hoogste afwerkings-
graad aan onze klanten.

Jobinhoud:
 » Plaatsen sanitair/CV leidingen, afvoeren en schachten
 » Aansluiten en afwerken van installaties/ketels

Je bent: 
 » Technisch geschoold
 » Enthousiast om samen projecten te realiseren
 » Verantwoordelijk en zelfstandig

INSTALLATEUR SANITAIR/CV

Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal nieuwe collega’s! Wij kijken alvast uit naar jouw sollicitatie!

         CALCULATOR DAKWERKEN

Jobinhoud:
 » Correcte prijsberekening op basis van technisch plan
 » Opmaak offertes
 » Contact met klanten, (vaste) onderaannemers en architecten

Je bent:
 » Cijfermatig sterk en technisch aangelegd
 » Problem solver en teamplayer
 » Op zoek naar een leuke uitdaging in een fantastisch team

Welkom nieuwe 
collega!
Bekijk al onze uitgebreide vacatures op 

www.lauryssen.be 

Jobinhoud:
 » Installeren en/of uitvoeren van herstellingen  

en onderhoud
 » Airconditioning en koeltechnische installaties
 » Analyse van problemen

Je bent: 
 » Elektrisch of koeltechnisch geschoold
 » Sterk in technische plannen lezen en begrijpen
 » Klantgericht en communicatief ingesteld

KOELTECHNIEKER / HVAC INSTALLATEUR

Jobinhoud:
 » Onderhoud en herstellingen van  

verwarmingsinstallaties
 » Regeltechnische opstart en inregeling installaties
 » Mogelijke fouten opsporen

Je bent: 
 » Gefocust op kwalitatief werk
 » Stressbestendig onder tijdsdruk
 » Zelfstandig ingesteld

CV TECHNIEKER DIENST-NA-VERKOOP

JOS LAURYSSEN BV  D’Hoef 3, 2960 Brecht (St.-Lenaarts) | T: 03 313 00 24 | E: info@lauryssen.be | www.lauryssen.be

Ons Aanbod
 » Lauryssen is een stabiel en gezond familiebedrijf. 
 » Onze medewerkers vormen samen een toffe groep  

die enthousiast samenwerken aan mooie realisaties. 
 » Een boeiende en afwisselende job
 » Je salarispakket staat in verhouding tot je kennis   

en ervaring.

Interesse in een job bij Lauryssen?  

Mail je CV door naar jolien@lauryssen.be  
of contacteer Jolien op 03/330.11.02.

 

 

 
 
 

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een 
 

Chauffeur / Monteur 
 

Functie:  Je staat voornamelijk in voor de  
montage van meubelen bij onze 
klanten en in onze toonzaal 
Voltijds contract of zelfstandig 
medewerker 

Profiel:  Goed technisch inzicht 
Oog voor detail & vindt een perfecte 
montage belangrijk  
Ervaring in meubelsector en / of in 
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten 

Aanbod:  Afwisselende job 
  4-daagse werkweek 
  Correcte verloning  
 
Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar 

info@meubleta.be of meld U aan na telefonische 
afspraak op het nr. 03/313.00.90. 

 
 
 

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 

gezocht:

2 (ervaren) ELEKTRICIENS

info@jptechnics.be - 0474 69 19 34

Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar 
extra personeel 

Chauffeur rijbewijs CE
Ploegbaas en arbeiders 

wegeniswerken
Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen
mail uw CV naar karin@boden.be
of maak afspraak op 03/677.05.05
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Drankenservice Vandermolen werft aan!
CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C

DRANKENSERVICE VANDERMOLEN te Stabroek zoekt een enthousiaste CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C met 
vakbekwaamheid(95) om ons team te versterken. We zijn op zoek naar een gedreven persoon die klanten-
service belangrijk vindt.

Taakomschrijving

In deze functie zal je instaan voor het beleveren van onze horecaklanten en bedrijven. Tijdens je ronde zorg 
je samen met de convoyeur voor het laden en lossen van de bestellingen en leeggoed. Verder hou je de 
nodige administratie bij op de ronde.

Profiel

Voor deze functie zijn we op zoek naar een gemotiveerde en flexibele persoon die graag de handen uit 
de mouwen steekt en in bezit is van een rijbewijs C met vakbekwaamheid(95). Het verplaatsen van bakken 
drank en vaten is voor jou geen probleem, alsook correctheid in de afhandeling van de levering is belang-
rijk.

Verder heb je een verzorgd voorkomen en een goede kennis van de Nederlandse taal.

Aanbod

Een boeiende en afwisselende job in een steeds groeiend bedrijf. Wij bieden onze medewerkers een toffe 
werksfeer, een competitief loon aangevuld met een hospitalisatieverzekering.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Aarzel dan niet ons te contacteren op onderstaande gegevens:

Drankenservice Vandermolen - Vanko bvba
Torense weg 2
2940 Stabroek

E mail: info@drankenservice-vdm.be
Contact: Christophe Vandermolen en Jan Van den Broeck

Drankenservice Vandermolen werft aan!
CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C

DRANKENSERVICE VANDERMOLEN te Stabroek zoekt een enthousiaste CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C met 
vakbekwaamheid(95) om ons team te versterken. We zijn op zoek naar een gedreven persoon die klanten-
service belangrijk vindt.

Taakomschrijving

In deze functie zal je instaan voor het beleveren van onze horecaklanten en bedrijven. Tijdens je ronde zorg 
je samen met de convoyeur voor het laden en lossen van de bestellingen en leeggoed. Verder hou je de 
nodige administratie bij op de ronde.

Profiel

Voor deze functie zijn we op zoek naar een gemotiveerde en flexibele persoon die graag de handen uit 
de mouwen steekt en in bezit is van een rijbewijs C met vakbekwaamheid(95). Het verplaatsen van bakken 
drank en vaten is voor jou geen probleem, alsook correctheid in de afhandeling van de levering is belang-
rijk.

Verder heb je een verzorgd voorkomen en een goede kennis van de Nederlandse taal.

Aanbod

Een boeiende en afwisselende job in een steeds groeiend bedrijf. Wij bieden onze medewerkers een toffe 
werksfeer, een competitief loon aangevuld met een hospitalisatieverzekering.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Aarzel dan niet ons te contacteren op onderstaande gegevens:

Drankenservice Vandermolen - Vanko bvba
Torense weg 2
2940 Stabroek

E mail: info@drankenservice-vdm.be
Contact: Christophe Vandermolen en Jan Van den Broeck

DRANKENSERVICE VANDERMOLEN te Stabroek zoekt een enthousiaste CHAUFFEUR 
MET RIJBEWIJS C met vakbekwaamheid(95) om ons team te versterken. We zijn op 
zoek naar een gedreven persoon die klantenservice belangrijk vindt.

Taakomschrijving
In deze functie zal je instaan voor het beleveren van onze horecaklanten en bedrijven. 
Tijdens je ronde zorg je samen met de convoyeur voor het laden en lossen van de         
bestellingen en leeggoed. Verder hou je de nodige administratie bij op de ronde.

Profiel
Voor deze functie zijn we op zoek naar een gemotiveerde en flexibele persoon die graag 
de handen uit de mouwen steekt en in bezit is van een rijbewijs C met vakbekwaam-
heid(95). Het verplaatsen van bakken drank en vaten is voor jou geen probleem, alsook 
correctheid in de afhandeling van de levering is belangrijk.

Verder heb je een verzorgd voorkomen en een goede kennis van de Nederlandse taal.

Aanbod
Een boeiende en afwisselende job in een steeds groeiend bedrijf. Wij bieden onze      
medewerkers een toffe werksfeer, een competitief loon aangevuld met een hospitali-
satieverzekering.

Ben jij de geschikte kandidaat?
Aarzel dan niet ons te contacteren op onderstaande gegevens:

Drankenservice Vandermolen - Vanko bvba
Torense weg 2 - 2940 Stabroek

E mail: info@drankenservice-vdm.be
Contact: Christophe Vandermolen en Jan Van den Broeck

Drankenservice Vandermolen werft aan!

CHAUFFEUR MET RIJBEWIJS C

De verschillende eigenaars (vertegenwoordigd door een beheerder Koen 
Maenhout), de gemeente Kalmthout en Stichting Kempens Landschap bereik-
ten een akkoord om de volgende stap te kunnen zetten in de revalorisatie van 
de synagoge in Kalmthout. Dit akkoord werd bekrachtigd in een beheersover-
eenkomst van twintig jaar. Wat de mogelijkheid biedt en een eerste belangrijke 
stap is om de synagoge op lange termijn te heropwaarderen.

Rol Kempens Landschap
Op vraag van de gemeente Kalmthout werd Stichting Kempens Landschap 
bij de synagoge in Heide betrokken. Door de jarenlange expertise die Kem-
pens Landschap heeft opgebouwd, kan de organisatie een centrale rol spe-
len in de revalorisatie van de synagoge. Via de opmaak van een beheerplan, 
goedgekeurd in 2020, en het statuut van ‘Open Erfgoed in ontwikkeling’ kan 
al gestreefd worden naar een verhoogde premie. “Vanuit haar rol als erkend 
erfgoedvereniging kan Kempens Landschap daarnaast rekenen op een aan-
vullende premie van 10% via het agentschap Onroerend Erfgoed voor het be-
kostigen van de nodige werkzaamheden”, aldus Jan De Haes, gedeputeerde 
van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap. “Hier-
door betekent Kempens Landschap een meerwaarde voor de toekomst van 
dit beschermd monument. Samen met de andere partners zal de Stichting erop 
toezien dat de aanwezige erfgoedwaarden van de synagoge op lange termijn 
in goede staat behouden blijven.”

In dit kader werd gisteren de beheersovereenkomst tussen de beheerder, de 
gemeente Kalmthout en de Stichting Kempens Landschap goedgekeurd. 
“Deze overeenkomst is een verplichting vanuit het agentschap Onroerend Erf-
goed om onze rol in dit dossier als erfgoedvereniging te kunnen opnemen”, 
verduidelijkt Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en 
covoorzitter van Kempens Landschap. “Kempens Landschap neemt 
een coördinerende rol op voor de site, steeds in nauw overleg en met 
de toestemming van de beheerder en de gemeente Kalmthout. Dit 
is immers een project waar vele partijen hun schouders onder zetten. 
De Stichting zet de samenwerking met het architectenbureau, aan-
gesteld door de beheerder, verder.”

Positief Elan
Lukas Jacobs, burgemeester van Kalmthout is tevreden: “Ik ben ver-
heugd dat we met alle partijen in dit complexe dossier een goede 
samenwerking hebben gevonden. De toekomst van deze bijzondere 
synagoge komt hiermee een stapje dichterbij. Er zijn echter wel nog 
enkele stappen te zetten. Nu het studiebureau is aangesteld, kunnen 
we overgaan tot de opmaak van het restauratiedossier en vervol-
gens meedingen aan de themaoproepen van Onroerend Erfgoed 
voor het bekomen van een restauratiepremie. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met hulp van Kempens Landschap en de provincie Antwer-
pen de restauratie tot een mooi resultaat kunnen brengen.” In de 
gerestaureerde synagoge zal op termijn ruimte voor zowel sociocultu-
rele (bezoekerscentrum met permanente en wisselende tentoonstel-
lingen, kleinschalige culturele evenementen, gegidste bezoeken, …) 

als religieuze activiteiten (erediensten) zijn. Alle activiteiten moeten beantwoor-
den aan of raakvlakken hebben met het doel van het gebouw.

Wat voorafging
Omwille van de zeer complexe eigenaarssituatie – meer dan 60 eigenaars, ver-
spreid over de hele wereld – stelde de Vlaamse regering in 2012 gouverneur 
Cathy Berx aan om het restauratieproject van de synagoge te coördineren. 
Want naast de gemeente Kalmthout zijn er nog verschillende partijen begaan 
met en betrokken bij de toekomst van het gebouw. Aanvankelijk waren dat 
de vzw Synagoge Heide en de Israëlitische Orthodoxe Gemeente Machsike 
Hadas van Antwerpen. Met het oog op een zo breed mogelijk draagvlak en 
een bijzondere historische betrokkenheid van velen van haar leden, zit inmid-
dels ook de Israëlitische Orthodoxe Gemeente Shomre Hadas mee aan tafel. 
Alle partners zijn verheugd dat door de Overeenkomst met Stichting Kempens 
Landschap een nieuwe en belangrijke stap in hun gedeelde ambitie gezet is: 
de redding en volledige restauratie van deze unieke synagoge.

Een unieke plek
In 1928 werd er in Heide-Kalmthout een synagoge opgericht. De synagoge van 
Heide is de enige niet in een stad gelegen synagoge in België waar joden van 
alle strekkingen samen kwamen. Het is ook het eerste gebouw dat in Heide voor 
de eredienst werd opgericht, vóór de bouw van de parochiekerk die pas van 
1935 dateert. Tot circa 1995 werd de synagoge in de zomerperiode nog voor de 
eredienst gebruikt en was het gebouw in vrij goede staat. Het gebouw werd in 
2007 beschermd als monument omwille van de architectuurhistorische waarde, 
de cultuurhistorische waarde en de sociaal-culturele waarde.              MT

 (Bron Kempens Landschap / foto: © Oudheidkundige Kring Kalmthout) 

KALMTHOUT Synergie voor opwaardering Synagoge te Kalmthout


