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TE LAET !TE LAET

2910 Essen - Kerkstraat 66   
In het centrum van Essen vinden 
we deze prachtige vrijstaande 
woning op een zuid georiënteerd 
perceel van 1.250m² met 5 slaap-
kamers.
Via een vaste trap bereiken we de 
zolderruimte, dewelke mits inrich-
ting nog ruimte biedt voor twee extra slaapkamers.
Volledig omheinde tuin met ruime garage. De EPC-score dateert van voordat 
het dak en de ramen werden vernieuwd (2020).
 vg – wg – gmo – gvkr - gvv / EPC 544 kWh/m²     € 590.000

 
  

2930 Brasschaat - Kapelsesteenweg 134    
Instapklare woning met 4 
slaapkamers, een ruime ga-
rage, een leuke tuin en een 
vernieuwd en geïsoleerde dak.
 
vg – wg – gmo – gvkr - vv 
EPC 660 kWh/m² 

     € 395.000

NIEUW !
2910 Essen - Cardijnstraat 18      
Op een perceel van 942m² vinden we deze prachtige vrijstaande woning met 
een bewoonbare oppervlakte van ongeveer 300m².  De tuin, een ware groene 
oase van rust, is het perfecte verlengstuk van deze woning.   
Wat biedt de woning U? Wel, op de gelijkvloerse verdieping vinden we een 
inkomhal, een zeer ruime woonkamer met open keuken, een badkamer/was-
ruimte, een zij-ingang, een apart toilet en een garage. Op de eerste verdieping 
vinden we vier slaapkamers, een badkamer en een apart toilet. De woning is 
ook volledig onderkelderd. In 2010 werd de woning gerenoveerd.
Daarnaast vinden we in de tuin ook nog een prachtig zonneterras, een carport 
en de nodige bergruimte.
Het treinstation van Essen-Wildert ligt op 5min. wandelafstand.
Droomt U van een woning met alle comfort op een zeer gunstige locatie? Dan 
is deze woning zeker een bezoek(je) waard.
vg – wg – gmo – gvkr - gvv / EPC 192 kWh/m²    € 595.000

2920 Kalmthout  - Nieuwmoer-Dorp 32 / 0.1    
Gelijkvloers appartement 
met twee slaapkamers in 
het centrum van Nieuw-
moer.

vg – wg – gmo – gvkr – gvv 
E-peil 35

 2910 Essen - Violetlaan 23    
Prachtige woning gelegen 
op een perceel van 2.369m² 
in “woongebied met bos-
rijk karakter”.

vg – wg – gmo – gvkr - gvv 
EPC 540 kWh/m²

TE LAET

TE LAET

Winkel vol winkels’ 
biedt plaats aan ondernemers, kunstenaars en creatievelingen 

Zaterdag 28 augustus opende Ellen Voeten en Dorien Verhulst een conceptstore, een mini-supermarkt waar ondernemers, kunste-
naars en creatievelingen hun waren onder één dak verkopen. Het concept kreeg de naam ‘Winkel vol Winkels’.
In een tijd waar webshops en e-commerce platformen als paddenstoelen uit de grond schieten en waar online shoppen is ge-
integreerd in het huidige consumentengedrag, wordt de behoefte naar onderscheid bij fysieke winkels alleen maar groter. Dat 
zette Ellen Voeten en Dorien Verhulst ertoe aan om deze concept store in het voormalig Blokkerpand in de Stationsstraat 1 te 
openen.

ESSEN

Lees verder op pag  8

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
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MARIA GOMMEREN

Over toen

69. Van Doelstrate tot Melkerijstraat

Als er in Essen een nieuwe weg in gebruik wordt 
genomen vraagt het gemeentebestuur een ad-
vies aan de cultuurraad om een voorstel te doen 
en de straat een naam te geven. Een paar eeu-
wen geleden was dat niet nodig omdat er nog 
maar weinig straten waren, en ze vaak vanzelf 
een naam kregen omwille van de ligging of het 
gebruik ervan. Zo heette de huidige Melkerij-
straat tot 1900 nog de Doelstrate. De Sint Sebas-
tiaansgilde had er zijn doelen hadden opgesteld 
waarop ze hun schietkunde oefenden. Volgens 
het cijnsboek uit 1699 betaalde de gilde er jaar-
lijks een kleine pacht voor om de grond te mo-
gen gebruiken.  De straat was gunstig gelegen 
nabij het Heuvelplein waar de meeste herbergen 
stonden. Toen in 1901 melkerij “Eendracht” werd 
gebouwd veranderde de straatnaam. 

Tot die tijd stond er op deze plaats een lokaal 
onder de naam “patronage” waar jonge man-
nen op zondagnamiddag samen konden komen 
onder het toeziende oog van een onderpastoor. 
Er werden toneelvoorstellingen gegeven en ze 
dronken er een pintje. De parochie zorgde later 
voor een andere gelegenheid om mekaar te 
ontmoeten namelijk het Gildehuis in de Stations-
straat dat in 1923 zijn deuren opende. Ook alle 
andere parochies binnen onze gemeente kre-
gen hun eigen Gildehuis. Stilaan zijn ze toe aan 
vernieuwing of zijn ze met sluiting en afbraak be-
dreigd.                 M.G.

.

Zelfwerkend patroon
Herstellen alle merken - Herstellen rolluiklint

toonzaal open op afspraak

25 jaar ervaring !

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

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

Bescherm u voor 

de komende zomer !

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

JOZEF VAN DEN BUYS

Over d’Aa 234
2910 Essen

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

ALLE METSEL- EN KARWEIWERKEN

Uw ervaren vakman 

voor in- en buitenshuis

Peter Genyn pakte zilver op de 200m (T51) 
op de Paralympische Spelen in Tokyo

Titelverdediger Peter Genyn en zijn groot-
ste concurrent Toni Piispanen maakten snel 
duidelijk dat ze onder elkaar zouden uitma-
ken wie de titel op zak zou steken. Uitein-
delijk bleek de Fin iets sterker. In hun zog 
pakte landgenoot Roger Habsch een mooie 
bronzen plak.

Genyn na zijn race: “Ik ben een beetje ont-
goocheld, want ik kwam voor goud. Ik wist 
dat het heel nipt zou zijn tussen Toni, Roger 
en mij, en dat de overwinning zou gaan 
naar degene die de beste dag had. Ik had sneller moeten zijn, heb een foutje gemaakt en mijn top-
snelheid was niet hoog genoeg. Maar op dit niveau moet alles gewoon juist zijn. Nu moet ik dit even 
laten bezinken, even herladen en proberen vrijdag revanche te nemen op de 100m. Toni klopte me de 
afgelopen twee maal wel, maar ik ben daar nog steeds wereldrecordhouder, en ben niet van plan deze 
zonder slag of stoot af te geven.”

KALMTHOUT

Begraafplaatsen
verlopen grafconcessies

Op de verschillende begraafplaatsen in onze gemeente liggen een aantal graven waarvan de termijn van 
grafrust verstreken is. Het betreft de graven in gewone lijn die ouder zijn dan 20 jaar.

De nabestaanden hebben de mogelijkheid om alsnog een concessie aan te gaan voor 30 jaar tegen beta-
ling. De overledenen zullen dan in aangekochte grond begraven worden.  Op vraag van de nabestaanden 
zal een naamplaatje van de overleden familieleden op de herdenkingszuil voorzien worden. Ook de nissen 
in de columbaria, waarvan de termijn van 20 jaar verstreken is, zullen volgend jaar ontruimd worden, tenzij er 
alsnog een concessie wordt genomen. 

Aan de betrokken graven en nissen hangt vanaf 1 juli 2021 een bericht gedurende een termijn van één jaar. 
Tevens hangt aan de ingang van elke begraafplaats de lijst met de graven en nissen die in aanmerking ko-
men om ontruimd te worden. Na 1 juli 2022 zullen de graven en urnen verwijderd worden.

Voor de aanvraag van een concessie of voor de aanvraag van een naamplaatje kan je terecht bij Dienst 
burgerlijke stand, Gemeentepark 1, 03 660 25 82 of gemeente@brecht.be

BRECHT
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Herrijgers-Hervado bvba Brasschaatsteenweg 156 - 2920 Kalmthout België - Tel 0032/3 667.49.40 - bestelling@hervado.be

Actie geldig tem 30/09/2021.

OP ONZE HOUTPELLETS !

GRANELCO, 
AGRICON FIRE WOOD 

en COMFO HOUTPELLETS
Postbaan 74 j

2910 Essen - België 
Tel. 0497 54 63 38  

info@lucpeeters.be
www.lucpeeters.be

RAMEN & DEUREN

TRAPPEN

KEUKENS

BADKAMERKASTEN

WINKELINRICHTING

KASTEN OP MAAT
…

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

Lagereschoolkinderen genieten van spetterend optreden: 

“Volle bak uit je dak met 
Camille Dhont en de Ketnetband!”

De Essense lagereschoolkinderen werden op vrijdag 3 september getrakteerd 
op een spetterend optreden van Camille Dhont en De Ketnetband. Het festival 
werd georganiseerd door het Essense evenementenbureau Jabbedabbedoe, 
Make My Day - Artiestenbureau en de gemeente Essen.  

Camille Dhont & de Ketnetband
Na een kwakkelzomer vol met coronamaatregelen gingen woensdag 1 septem-
ber de schoolpoorten weer open. Voor velen was het een blij weerzien want de 
meesten onder hen hebben hun vriendjes en vriendinnetjes lang moeten missen.  
“Nu de maatregelen versoepeld zijn was het tijd om hen eens extra te verwen-
nen”, zegt Dave Vercauteren van evenementenbureau Jabbedabbedoe. “In 
samenwerking met de gemeente trakteerden we hen op een optreden van 
zangeres Camille Dhont, bekend van haar recente single ‘Vuurwerk’ en een op-
treden van de populaire Ketnetband.

Goede organisatie
In totaal kwamen zo’n 1.100 kinderen naar het park van GC de Oude Pastorij. De 
organisatie liet niets aan het toeval over. Bij de ingang kreeg ieder kind een flesje 
water, aangeboden door Dienstenthuis Hoogstraten, en dat was welkom, want 
het concert ging door onder een stralend zonnetje.  Er werden ook oordopjes 
uitgedeeld om de jonge oortjes te beschermen tegen het lawaai.
Om verwarring en verloren lopen te vermijden werden de kinderen onderver-
deeld in gekleurde teams. Drukkerij Prima-Print sponsorde het event met span-
doeken en bandjes. Die armbandjes maakte meteen duidelijk wie bij welke 
school hoorde.  Om het nog overzichtelijker te maken stonden de kinderen in 
verschillende vakken met de juf of meester altijd in de buurt.

Vuurwerk
De allerkleinsten keken hun ogen uit, voor hen was het wellicht de eerste keer 
om zo’n event mee te maken. De laatstejaars gingen dan weer vol enthousias-
me uit hun bol. Na de ‘warming up’ van dj Sepp en presentator Dries De Vis gin-
gen de handjes als vanzelf omhoog. Klaar voor het echte werk. Luid gejuich en 
applaus toen Camille het podium betrad. Omringd door dansers ging het dak er 
meteen af. Luidkeels werd ‘Vuurwerk’ meegezongen.

Ketnetband
En dan was het de beurt aan de Ketnetband. Vooral de allerkleinsten keken hun 
oogjes uit. Daar stonden, vlak voor hun neus, hun grote helden op het podium. 
De verwondering maakte al snel plaats voor enthousiast meezingen en dansen. 
Tussendoor werden de kids nog getrakteerd op lekkere aardbeien van Veiling 
Hoogstraten. Verwennerij ten top.
Arno Aerden, schepen van Jeugd (Vooruit), is blij met dit initiatief. “Voor de kin-
deren zijn tal van activiteiten en uitstapjes tijdens het voorbije schooljaar niet 
kunnen doorgaan”, zegt hij. “Initieel hadden we het schooljaar met een leuke 
activiteit willen afsluiten maar dat lieten de coronamaatregelen nog niet toe. 
“Dat de kinderen dit nieuwe schooljaar nu zo spetterend konden starten is een 
goede zaak. We dragen dan ook met plezier ons financieel steentje bij voor dit 
muzikaal evenement.”

Ouders waren voor dit festival niet toegelaten, maar sommigen onder hen kon-
den hun nieuwsgierigheid toch niet bedwingen. Zij keken vanaf de straatkant 
toe hoe de jonge menigte genoot van deze superfijne muzikale middag.  
           MT

Bekijk onze drie filmpjes op de facebookpagina van DE ECHO!

ESSEN
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Sport Vlaanderen Brasschaat officieel geopend als state-of-the-art-G-sportcentrum 
door Vlaams minister van Sport Ben Weyts

Dinsdag 31 augustus 2021 – Vlaams minister van Sport Ben Weyts en de gedeputeerde voor de provincie Antwerpen Jan De Haes openden officieel het vernieuwde Sport 
Vlaanderen Brasschaat als state-of-the-art-G-sportcentrum. De Vlaamse en de provinciale overheid investeerden de voorbije jaren fors in verschillende nieuwe infra-
structuren en renovaties om de volledige site 100% toegankelijk te maken voor G-sporters. De buitenaanleg - de laatste grote stap in de ontwikkeling van de site - werd 
afgelopen maand volledig afgerond. Dit in combinatie met het aanwezige G-sportexpertenteam, een G-sportuitleendienst en een uitgesproken G-sportprogrammatie 
maakt van Sport Vlaanderen Brasschaat een innovatief G-sportcentrum dat over heel wat troeven beschikt. 

State-of-the-art-G-sportcentrum
Bij Sport Vlaanderen Brasschaat kan iedere sporter terecht. Alle accommodaties zijn 100% toegankelijk voor G-sporters. Het sportcentrum biedt een professionele en 
veilige omkadering voor kinderen en volwassenen die specifieke aandacht nodig hebben en verdienen.

“De sterkte van Sport Vlaanderen Brasschaat als G-sportcentrum is het samenbrengen van verschillende functies op één plek”, zegt Vlaams minister van Sport Ben 
Weyts. “De combinatie van een integraal toegankelijke infrastructuur, een G-sportexpertenteam, een G-sportuitleendienst en een uitgesproken G-sportprogrammatie 
maakt van Sport Vlaanderen Brasschaat echt een innovatief en duurzaam ‘center of excellence’. De prachtige ligging in het groen, die uitnodigt om ook buiten te 
sporten, maakt het plaatje compleet. Hier creëren we onze toekomstige Paralympische atleten.”

Integrale aanpak die verder gaat dan bestaande toegankelijkheidsnormen
Bij de bouw- en renovatiewerken werd gekozen voor een integrale aanpak die verder gaat dan de bestaande toegankelijkheidsnormen. Dat vertaalt zich in voldoende 
en ruime rolstoeltoegankelijke kleedkamers en sanitair, extra bergingen voor G-sportmateriaal, ruimte voor een G-sportuitleendienst, enzovoort. De sporthal, met vlak-
verende sportvloer met elastische eigenschappen, beantwoordt ook aan alle eisen van G-sporters, en werd extra voorzien van specifieke belijning (voor o.a. boccia, 
torbal, goalbal, rolstoelrugby en E-hockey). Buiten zijn sporten zoals G-hockey en G-voetbal perfect mogelijk op het kunstgrasveld.

Er werd bij de bouw rekening gehouden met verschillende soorten handicaps (o.a. kleurengebruik voor slechtzienden, ringleidingen voor gehoorgestoorden, schuine 
hellingen en voldoende brede deuren voor rolstoelsporters, akoestische wanden voor personen met autisme of ADHD, enzovoort). G-sport bedraagt momenteel 11% 
van de totale programmatie. Op termijn mikt Sport Vlaanderen Brasschaat om het percentage op te krikken naar 20%. De G-sportprogrammatie bestaat o.a. uit een 
G-sportspeelschool, G-sportkampen, een G-sportaanbod voor scholen, een G-sportervaring voor bedrijven, verschillende G-sportclubs en een laagteparcours voor 
rolstoelgebruikers.

Een nieuwe richting vanaf 2012
Bij de opmaak van het bovenlokaal sportinfrastructuurplan 2.0 van de provincie Antwerpen in 2012 signaleerde Parantee vzw de behoefte aan een specifieke sport-
infrastructuur voor rolstoelsporten in het Antwerpse. Het projectvoorstel om het polyvalente centrum (toen nog ‘Peerdsbos’) om te vormen tot een G-sportcentrum 
werd door de provincie Antwerpen in 2014 ingediend bij Vlaanderen. Daarvoor werd een budget voorzien van 4.660.000 euro. De Vlaamse Regering kende dat jaar 
een eenmalige investeringssubsidie van 1.377.000 euro toe. In 2018 werd het sportcentrum door de provincie overgedragen aan Sport Vlaanderen. Met de recente 
afronding van de buitenaanleg zijn de werken volledig voltooid en kan Sport Vlaanderen Brasschaat nu echt als een volwaardig G- sportcentrum gepromoot worden.

“Het creëren van een maximaal toegankelijke infrastructuur is een absolute basisvoorwaarde om mensen met een handicap te laten sporten”, zegt Jan De Haes, ge-
deputeerde voor de provincie Antwerpen. “Met de ontwikkeling van een G-sportexpertisecentrum legden we de lat nog hoger, zowel wat betreft de programmatie als 
wat betreft infrastructuureisen. We zijn enorm blij dat we hier vandaag de resultaten van kunnen zien, en Provincie Antwerpen nu over een geweldig G-sportcentrum 
beschikt.”

‘Centers of excellence’
Het G-sportcentrum past in de visie van de Vlaamse Regering om de centra van Sport Vlaanderen te laten evolueren naar ‘centers of excellence’, waarbij de focus 
ligt op een sterk bovenlokale identiteit met aandacht voor opleiding, breedtesport (met overnachting), topsporttrainingsfaciliteiten en faciliteiten voor nichesporten. In 
Sport Vlaanderen Brasschaat wordt met G-sport gefocust op een niche, en verder ook op opleiding en breedtesport (weliswaar zonder overnachting). Het sportcen-
trum is verder ook een gecertificeerde passiefbouw, het eerste dat gerealiseerd werd door de provincie Antwerpen. Zo is er aandacht voor compactheid, oriëntatie, 
zonwering en het groeperen van functies. Het gebouw wordt verlucht door het inzetten van een energiezuinig ventilatiesysteem met warmterecuperatie.

BRASSCHAAT

In de Pastoor Van Dykstraat en Borselhoeve plannen stad Hoogstraten en rioolbe-
heerder Pidpa weg- en rioleringswerken. De bestaande riolering in deze straten 
is van het gemengde type. Dat betekent dat afval- en regenwaters via dezelfde 
rioolbuis worden afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie. Door deze gemengde 
riolering te vervangen door een afvalwaterbuis en een afzonderlijk hemelwater-
systeem, wordt de zuiveringsinstallatie efficiënter en worden de gemengde riolen 
bij regen minder zwaar belast.

Het project in Pastoor Van Dykstraat en Borselhoeve wordt begin september aan-
gevat, na afronding van de rioleringswerken in Beemden. De aannemer start met 
de rioleringswerken in Pastoor Van Dykstraat. Eind 2021 breidt de werf uit richting 
Borselhoeve. Deze werken zullen duren tot in het voorjaar van 2022.
Tijdens de werken is plaatselijk verkeer in de wijk mogelijk voor bewoners, maar tij-
dens de werkuren zal de mobiliteit op bepaalde momenten hinder ondervinden. 
Alle andere weggebruikers dienen de werfzone te vermijden.

HOOGSTRATEN

Rioleringswerken in Pastoor van Dykstraat en Borselhoeve

ZOEKERS

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.TE KOOP:  BOUWGROND in 
Watermolenstr. 26, Essen. 15 
m Br x 60 m L. Tel. 0498 51 90 
85 - 0477 55 02 76.

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

Massage-salon PON WAN-

PHEN Beukendreef 32, 2990 

Gooreind-Wuustwezel. Tel. 

+32 479 02 16 16. Thai mas-

sage - Hot Stone massage 

- Aroma therapie - Erotische 

massage. Nieuwe meisjes.

GEZOCHT: Wie heeft nog 
een doosje of potje met 
oude munten liggen? Ik 
neem dit graag van je over. 
Tel. 0499 28 92 68.

POOLS SCHILDER-BE-
DRIJF, alle binnenwerk. www.
poolsschilderbedrijf.be, ro-
man@poolsschilderbedrijf.be 
- Tel. 0032 485 64 19 65.

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

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 NU OP NIEUW 
ADRES : AMBACHTSTERAAT 
20 WESTMALLE. (Aan BMW 
garage afslaan en dan tweede 
straat rechts). Sleuvengraver 
voor kabels en buizen-Stron-
kenfrezen- Knikmopsen-Stel-
lingen-Motorculteurs-Doorzaai-
er-Graafkranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 23m-Hakse-
laars-Aanhangwagens enz. Zie 
www.gerorent.be   Mail: info@
gerorent.be Tel 03/7893875 en 
0475/466721 en 0495/254361.
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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.

Nord Piano 5,
zondagmiddaglevering,
vuurdoop in de Rex.

@sam_wauters
#twaiku #JensLaalkens

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

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 !

RENOVATIE
DAGEN

Voor ramen
poorten en 
rolluiken

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

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.

Actie loopt vanaf 6 september 2021

Gefeliciteerd    
Moeke !

70 jaar 

Open Monumentendag

Bezoek de forten van Kapellen op zondag 12 september

Gidsen nemen je tussen 10.00 en 18.00 
uur mee voor een unieke wandeling 
in en rond het fort. Vooraf inschrijven 
is niet nodig. Nadien kan je heerlijk 
nagenieten met een hapje en een 
drankje. Voor kinderen zijn er een hin-
dernissenparcours en een workshop 
Buildingsticks (voormiddag) en grime 
(namiddag)

Fort van Ertbrand
Natuurpunt Antwerpen-Noord laat 
je kennismaken met de vroegere en 
huidige bewoners van het fort van 
Ertbrand en het militaire erfgoed in de omgeving. De rondleidingen starten telkens op het uur, tussen 
11.00 en 16.00 uur en duren ongeveer 45 minuten. Reserveer vooraf via de site van Open Monumen-
tendag (https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/maak-kennis-met-de-bewoners-van-het-fort-van-ert-
brand/4161d8c6-4352-46b4-9152-673f790bb99a). 
Alle rondleidingen zijn gratis en geschikt voor alle leeftijden.
 

KAPELLEN

Beste Echo-lezers,
 OMG,lang heb ik moeten wachten maar eindelijk was het zover!!!
Na alle lockdowns door Covid 19 werd er ons eindelijk wat vrijheid gegund.
Het was zover, de “Mama Mia” musical. Normaal gezien op 28.03.2020 nu op 14.08.2021 en wat was ik blij, 
net een klein kind. Wat een succes was dit.
Sfeer, top.
Show, fantastisch.
Coronaproef, een dikke duim.
Het was kortweg: super cool,fantastisch om te beleven.
Ik geniet er nog steeds van.
 
Dank je wel echo 
Ilse en Melanie

Verslag van een winnaar...

SCHROOYEN
SCHILDERWERKEN

BEHANG
VLOERBEKLEDING

RAAMDECO

0475 460 007
Nachtegaallei 4 - 2950 Kapellen

jo.schrooyen@gmail.com
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Curieus Wuustwezel en 
duathlonclub ’t Wezels Omslagpunt 
stellen voor in GC Kadans 
zaterdag 18 sept  2021     20u15     16 euro 
 

BEGIJN LE BLEU 
Zeg dat nog een keer  (comedy) 

Begijn trekt een blik humor en improvisatie open. 
Met métier neemt hij je mee in zijn wereld …  
 

Kaarten:  www.curieus-wuustwezel.be  / sms 0477  60  79  81 
 
 
 

sms naar 0477 60 79 81 
met vermelding: Le Bleu/Kadans/lezer Echo

Naam - adres - gsm - e-mailadres

10 vrijkaarten: telkens
1 KAART KOPEN +1 VRIJKAART

Nieuwe schoolbibs doen kinderen meer lezen

Zes Essense basisscholen installeerden voor dit schooljaar een eigen school-
bib. Met de hulp van de bib van Essen en CEGO gaat het tweede projectjaar 
van ‘Essen leest!’ van start met een kanonschot! ‘Essen leest!’ is een unieke 
samenwerking tussen de gemeentelijke bib, experten van het Centrum voor 
Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO) en zes basisscholen. Het doel: kinderen 
doen lezen!

Eigen schoolbib
Elke school creëerde een ruimte voor een eigen bib met een zelfuitleenbalie 
en een startcollectie van vijf boeken per leerling. Die collectie wordt verder 
aangevuld met de eigen schoolcollectie en nieuw aangekochte boeken. Op 
het einde van het project willen we dat elke schoolbib gemiddeld zeven boe-
ken per kind bezit.

Eekhoornpasje 
Elk kind heeft een eigen eekhoornpasje met chip waarmee ze in de eigen 
schoolbib én de hoofdbib van Essen boeken kunnen ontlenen. Het is trouwens 
de hoofdbib die de collectie van 12.000 jeugdboeken beheert.

Leesniveau in kaart brengen 
CEGO gaat ondertussen verder met 
het in kaart brengen van het leesni-
veau van de Essense scholieren. Het 
werkt ook leesactieplannen uit en 
geeft coaching aan scholen. Er zijn 
dus al mooie stappen gezet en vanaf 
september breiden we dit uit met een 
reeks leesbevorderende activiteiten, 
een info-avond voor leerkrachten en 
extra aandacht voor leesmoeilijkhe-
den. ‘Essen leest!’ is een project met 
een strikje rond!

 Meer informatie en foto’s vind je op
 https://essen.bibliotheek.be

ESSEN

Gouden medaille
 
Atleet Peter Genyn heeft op de Paralympische Spelen in Tokyo de gouden me-
daille behaald op de 100 meter rolstoelsprint (klasse T51). Hij verlengt zijn titel 
van in Rio in een paralympisch record: 20.33. Roger Habsch pakte de bronzen 
medaille in dezelfde race in een tijd van 20.76.

Peter: «Ik ben enorm opgelucht. Ik droomde ervan om opnieuw de gouden me-
daille te veroveren. Ik wist dat ik snel zou vertrekken. De kansen waren fifty-fifty. 
Ik wist dat Toni in bloedvorm was en ik onderschatte ook Roger niet. De overwin-
ning doet veel met mij en brengt veel emoties naar boven. Ik moest de tranen 
even de vrije loop laten na mijn wedstrijd. Het uitstel van de Spelen was moeilijk 
voor mij, maar dit maakt alles goed. Het is nog drie jaar tot Parijs, dus ik ga zeker 
door tot dan.»

In 2014 eindigde de voormalig rolstoelrugbyspeler in Zwitserland meteen derde 
op zijn eerste wedstrijd in aanwezigheid van de Europese top. Later dat jaar 
kaapte hij ook de zilveren medaille weg op het EK in Swansea, Engeland. In 
2015 kroonde hij zich in Doha tot wereldkampioen op zowel de 100 meter als 400 
meter rolstoelsprint. Op de Paralympische Spelen in Rio een jaar later haalde hij 
opnieuw de dubbel binnen. In 2017 werd Genyn dubbel wereldkampioen, het 
jaar nadien dubbel Europees kampioen. Het leverde hem twee keer op rij de 
titel van Paralympiër van het Jaar op. In 2019 en 2021 won hij telkens goud op 
de 200 meter en zilver op de 100 meter op respectievelijk het WK in Dubai en het 
EK in Bydgoszcz.

copyright: 
Paralympic Team Belgium
Luc Dequick

KALMTHOUT

Open Monumentendag: synagoge in de kijker

Zoals elk jaar kijken we weer reikhalzend uit naar Open Monumentendag. Op 
zondag 12 september krijg je de unieke kans om kennis te maken met de syna-
goge in Kalmthout.

Een virtueel bezoek aan de synagoge
Helaas laat de slechte staat van het gebouw niet toe om bezoekers veilig te 
ontvangen. Daarom creëerden we een digitale bezichtiging van deze bijzon-
dere plattelandssynagoge. Die kan je onderaan deze pagina bekijken vanaf 
zondag 12 september.

Een wandeling met gids
Wil je meer leren over het Joodse verleden van Heide, schrijf je dan snel in voor 
een van de gegidste wandelingen. De wandeling duurt  ongeveer 45 minuten 
en is gratis. Beperkt aantal plaatsen dus wees er snel bij. Startplaats: station Heide, 
Heidestatieplein 2. Inschrijven kan hier: https://tickets.openmonumentendag.
be/rondleiding-synagoge?preview=a30c191add1f1d690e7905350449f73d#/re-
gister/details

Fototentoonstelling
We verzamelden foto’s van vroeger 
en nu en verschaffen je meer uitleg 
over de toekomstige renovatie van 
het gebouw. Deze tentoonstelling 
kan je bekijken in de tuin van de sy-
nagoge.

Zondag 12 september
10 tot 17 uur, gratis
Synagoge Heide, Leopoldstraat 58
Organisatie: gemeente Kalmthout

KALMTHOUT
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Zondag 3 oktober in Hof ter Weyden

Greefstraat 1, Wildert 

Davidsfonds Essen en Kalmthout nodigen uit: 
mini boekenbeurs “Vers Geperst” van 11 tot 16 uur.

Iedereen is welkom om in dit mooie kader boeken uit te kiezen, andere 
mensen te ontmoeten en te genieten van deze groene oase. Davids-
fonds Essen en Kalmthout zullen er voor zorgen dat die dag de nog gel-
dende maatregelen worden nageleefd. Wij verwachten wel dat iedere 
bezoeker volledig gevaccineerd is en een mondmasker meebrengt. 
Wij kijken er naar uit om jullie daar te ontmoeten. 

ESSEN

Argenta Essen
Matheusen-Backx nv

Tel. 03 667 77 66

Is het wel het moment ?
 Om te kopen, te verbouwen, te beleggen ?
 Om iets met mijn geld te doen ? 

Veldweg 46 - 2910 Essen - Tel. 03 667 35 96
Open van 10.00 tot 17.30 uur. Zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

STOCK 1000

enkel contante betalingen !    

GROTE OPRUIMING !
WEGENS STOPZETTING !

•  For Men Eau de toilette spray  v 4,99
•  WC papier - 8 rollen  v 2,80
•  TV’s / Laptops  v 60,00
•  Boormachine Rockwell  v 55,00
•  Set van 6 vorken en messen  v 6,99
•  3 Machines: 1 schuurmachine, 
 1 boormachine en 1 zaagmachine
 + koffer  v 99,99
•  400-delige gereedschapskoffer 
  v 175,99
•  1 L Dettol v 12,99
•  Leesbril v 3,99
•  Kruimeldief v 9,99
• Set van 4 verfborstels  v 6,00

en nog veel meer …

Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

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

De zomervakantie zit erop, in het hele land ging de 
schoolpoort weer open voor leerkrachten, kleuters en 
lagereschoolkinderen. Die eerste schooldag is en blijft 
toch een speciale dag voor iedereen. Na een woelig 
coronaschooljaar mogen de mondmaskers in de klas 
weer af. Vijf dagen per week op de schoolbanken: het 
was weer even wennen voor heel wat leerlingen.    MT

Deze kinderen waren er alvast klaar voor!

ESSEN Altijd een beetje spannend, die eerste schooldag!

1/09/2021



8  

Jos van Hasselt verlaat de gemeenteraad   

Jos van Hasselt heeft beslist om zijn mandaat als gemeenteraadslid door te 
geven. Zijn ontslag werd bekrachtigd op de gemeenteraad van 31 augustus 
2021. 

Jos van Hasselt is eind 2011 in het bestuur van N-VA Wuustwezel gekomen.  In 
2013 vervoegde hij de OCMW Raad, en werd ook Ondervoorzitter van onze 
afdeling. Op 1 juni 2018, nam Jos het Voorzitterschap over van Koen Van 
Putte, die zich toen ging concentreren op de gemeenteraadsverkiezingen.  
Op 26 januari 2019 besliste Jos echter zijn Voorzitterschap ter beschikking te 
stellen.  De afdeling had, in deze tijden, zeker behoefte aan een jongere, 
dynamische voorzitter.  Koenraad Seutin nam dan ook op 10 februari 2019. 
het roer over. 
Op 17 Januari 2020 legde Jos de eed af als Gemeenteraadslid, in opvolging 
van Eric Holemans.  Nu 1,5 jaar later heeft Jos besloten de fakkel over te 
dragen.

Jos stopt dan wel als gemeenteraadslid, maar blijft actief binnen de afde-
ling: “Eind juni bereikte ik de mooie leeftijd van 70. En zoals het spreekwoord 
zegt: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Daarnaast ben ik ervan 
overtuigd dat een jongere opvolger een andere en wellicht betere insteek 
zal hebben.” 

Voorzitter Koenraad Seutin zegt: “Ik wil Jos bedanken voor zijn jarenlange 
professionele inzet. Zowel als voorzitter van de afdeling als gemeenteraadslid 
heeft hij een fantastische bijdrage geleverd aan onze afdeling”

Dank bij voorbaat

Hoogachtend
Koenraad Seutin

VZ N-VA afdeling Wuustwezel

WUUSTWEZEL

BODEN.BE
Essen I Tel. +32(0)3 677 05 05 I info@boden.be

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

PLOEGBAAS
en ARBEIDERS

wegenbouw
Bent u de geschikte persoon die wij zoeken ?

Mail uw CV naar karin@boden.be
of maak een afspraak op 03 677 05 05.

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS

JOB IN DE REGIO ?

Zaterdag 28 augustus opende Ellen Voeten en Dorien Ver-
hulst een conceptstore, een mini-supermarkt waar onder-
nemers, kunstenaars en creatievelingen hun waren onder 
één dak verkopen. Het concept kreeg de naam ‘Winkel 
vol Winkels’.
In een tijd waar webshops en e-commerce platformen 
als paddenstoelen uit de grond schieten en waar online 
shoppen is geïntegreerd in het huidige consumentenge-
drag, wordt de behoefte naar onderscheid bij fysieke win-
kels alleen maar groter. Dat zette Ellen Voeten en Dorien 

Verhulst ertoe aan om deze concept store in het voormalig Blokkerpand in de 
Stationsstraat 1 te openen.

Mini-warenhuis
De winkel biedt een mix van verschil-
lende disciplines waaronder kleding, 
interieurdecoratie, papier, speel-
goed, planten, kunst en voeding. Je 
zou het kunnen omschrijven als een 
mini-warenhuis waar je verschillende 
producten kan vinden. Daarnaast 
kan je er ook terecht in de koffie-
shop.
“We zijn gegaan voor een nieuw 
concept”, zegt Ellen Voeten. “We verhuren hier stukjes winkel aan zowel lokale als 
niet-lokale ondernemers. Ondertussen hebben 28 ondernemers zich gehuisvest in 
‘Winkel vol Winkels’. Het assortiment is uitgebreid, gaande van cadeauartikelen, 
bio-producten, kleding, papier, patisserie, ijs … een beetje van alles. Onder hen 
ook heel wat creatievelingen die hun werk willen verkopen maar niet altijd in de 
gelegenheid zijn om een eigen winkel te openen. Het huren van een stukje winkel 
is dan een ideale oplossing. Ook bestaande winkels kunnen hier een plekje huren. 
Voor hen is het een meerwaarde bovenop de winkel die ze al hebben.”

Koffiehoek
Vooraan in de winkel bevindt zich een koffiehoek. “Hier kan je rustig iets komen 
drinken of komen tokkelen op je laptop”, zegt de Essense onderneemster. “De 
koffiehoek is dus toegankelijk voor iedereen die gewoon zin heeft in een lekkere 
kop koffie. Later gaan we ons aanbod nog uitbreiden met gebak en andere 
lekkernijen. Alles op zijn tijd. Ondertussen zorgen Dorien en ik ervoor dat de winkel 

een welgekomen plek is waar je zomaar eens even kan komen binnenspringen. 
We heten iedereen van harte welkom.”

Praktisch
• Winkel vol winkels
• Stationsstraat 1, Essen
• Open van dinsdag t.e.m. vrijdag van 9u tot 18u / zaterdag van 9u tot 17u
• Zondag en maandag gesloten

Bekijk ook onze video op onze facebookpagina!

ESSEN Winkel vol winkels’ biedt plaats aan 
ondernemers, kunstenaars en creatievelingen

69ste  Corso wordt opnieuw één groot feest

We zetten  in Loenhout nog eens de bloemetjes buiten... Letterlijk en figuurlijk. 
Want op 12 september dan barst de Bloemencorso Loenhout los en strijden 
honderden vrijwilligers om die ene wisselbeker.
De coronacrisis heeft het enthousiasme van onze vrijwilligers absoluut niet ge-
temperd. Integendeel, meer dan ooit staan ze klaar om u te verbazen met 
innovatieve ontwerpen, vernuftig vakmanschap en passie. Dit jaar zullen maar 
liefst 32 wagens strijden om de prijs in de hoogste categorie.

Dit jaar wordt er door de organisatie enorm gefocust om er een veilig geor-
ganiseerd evenement van te maken. De corso gaat door als CTS-evenement. 
Dat betekent dat je bij de ingang van het terrein een Corona Safe Ticket moet 
tonen of een recente, negatieve PCR-test (maximum 48 uur oud), een Anti-
geen sneltest (maximum 24 uur oud) of een herstelcertificaat (maximum zes 
maanden oud).

WUUSTWEZEL
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Voor onze logistiekafdeling zoeken wij een

Chauffeur / Meubelmonteur (voltijds)
Jobomschrijving

Aanbod

Profiel

Interesse

U bent op zoek naar een afwisselende job in een groeiend familiebedrijf binnen 
een leuke werksfeer. De functie bestaat uit het leveren, plaatsen en ter plekke 
monteren van bedden, kasten en zitbanken.

Voltijds contract, onmiddellijke indiensttreding.
Werken met gelijkgestemden, die allemaal de hoogste service aan de klant 
willen aanbieden.

Een goede fysiek en een net voorkomen zijn een vereiste.
Rijbewijs C (vrachtwagen) is een must.

Contacteer Philippe Aerden

• Peepolderlaan 8 - Industriezone Rijkmaker - 2910 Essen
• philippe.aerden@meubellogistiekbenelux.be 
• +32 3 690 00 02

Bedtime is een familiebedrijf, toonaangevend in slaapsystemen 
en slaap kamermeubelen met showrooms te Edegem en Essen. 
Bedtime beschikt ook over een moderne schrijnwerkerij voor de 
vervaardiging van maatkasten.

Bedden | Boxsprings | Bedbodems | Matrassen | Kasten | Textiel

Essen - Spijker 57 | +32 3 667 44 52     
Edegem - Mechelsesteenweg 144 | +32 3 454 17 27

www.bedtime.be

bedtime-vacature-echo-128x195.indd   1bedtime-vacature-echo-128x195.indd   1 2/09/21   12:232/09/21   12:23

Om ons team verder te versterken zijn we op zoek
voor onmiddellijke indiensttreding naar:

een technisch opmeter/werfleider
Voor de opmeting, uitwerking en bestelling van onze kwaliteitsproducten zoeken we 
een gemotiveerde kracht met kennis van de bouw (m/v): 

• Als opmeter ben je een belangrijke schakel in het productieproces. Je hebt contac-
ten met de klanten, leveranciers en onze plaatsers. Je brengt steeds een werfbe-
zoek en schat de situatie in bij de opmeting. Daarna werk je het dossier verder uit 
op technisch vlak.

• Je genoot een technische opleiding richting bouw of gelijkwaardig of heeft voldoen-
de praktijkervaring en technisch inzicht. Je kan oplossingsgericht denken en hebt 
oog voor detail. Verder bent u een klantvriendelijk persoon die kan inspelen op 
noden en wensen van onze klanten. Je kan ook goed met de computer overweg en 
bent bereid nieuwe programma’s aan te leren. U bent bij voorkeur woonachtig in 
de regio Essen/Kalmthout/Wuustwezel/Stabroek...

• Wij voorzien na een inwerkperiode een vast contract met een gepast salaris op 
maat van uw kennis en competenties. Daarnaast voorzien we maaltijdcheques, een 
bedrijfsauto, …

Contact
Gelieve uw gemotiveerde sollicitatie met CV te mailen 
naar de personeelsverantwoordelijke Mark Hendrikse: 

mark@vandenberghverandas.be

We kijken alvast uit naar een kennismakingsgesprek !

NV Van Den Bergh bouw
Spijker 38 - 2910 Essen

0032 3 667 70 00
www.vandenberghverandas.be

 

Heibloemlaan 90
2920 Kalmthout

03 666 52 97

Taverne-Restaurant

 De Heihoeve
Wij zoeken een  SOUS-CHEF fulltime 

en een 

KELNER OF DIENSTER fulltime

Stuur even een mailtje naar info@deheihoeve.be of bel naar 03 666 52 97

Gezocht: 

VERPLEEGKUNDIGE dagdienst 
+ VERPLEEGKUNDIGE nachtdienst

Woonzorgcentrum De Bijster in Essen biedt opvang, begeleiding en verzorging aan 
personen met dementie. De gezondheid en het welzijn van deze personen en alle 
voor hen betekenisvolle anderen staan centraal.  Spreekt zorg dragen voor mensen 
met dementie je aan? Wil je meewerken aan een optimale totaalzorg voor de bewo-
ners? Ben jij de geëngageerde verpleegkundige die we zoeken voor onze leefgroep?

Als verpleegkundige 
•  maak je deel uit van een team woonbegeleiders dat zich inzet om het dagelijks   
 leven van de bewoners vorm te geven.
•  verleen je verpleegkundige zorg op lichamelijk, sociaal, psychisch en levens-
 beschouwelijk vlak aan een groep bewoners, om hun gezondheid, levenskwaliteit 
 en welzijn te ondersteunen en hun autonomie te bevorderen.
•  ben je een interne bruggenbouwer die collega’s en familieleden in beweging brengt 
 om zo goed mogelijk aan te sluiten en af te stemmen op wat van tel is voor de
 bewoner.
•  werk je mee aan het invoeren van een kwaliteitssysteem in ons WZC.

Profiel
•  Je bent geëngageerd en hebt verantwoordelijkheidszin
•  Je hebt een hart voor mensen met dementie 
•  Je kan in teamverband (multidisciplinair) werken
•  Je bent leergierig van aard.

We bieden
•  Een leuk team van betrokken woonbegeleiders
•  Een loon conform barema uit de sector PC 330.01. (Alle relevante anciënniteit die 
 je opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig   
 over)
•  28 verlofdagen
•  Een ruime hospitalisatieverzekering, gratis voor jezelf en aan zeer voordelige 
 voorwaarden voor je gezinsleden 
•  Vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in   
 privéleven 

INTERESSE? 
Meer weten? Mail of bel naar:

Kristine Gabriels: kristine.gabriels@gza.be 
We horen graag van je!

Team van WZC De Bijster - Nollekensstraat 15 - 2910 Essen - 03/667 21 44

JOB IN DE REGIO ?

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: 

echo@primaprint.be

03 667 57 65
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JOB IN DE REGIO ?

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

Info: echo@primaprint.be -  03 667 57 65

In onze gemeente onderhoudt de provincie Antwerpen onder andere de Klei-
ne Watergang, de Zijp, de Middelwatergang en de ‘s Hertogendijkse Beek. 
Een andere beheerder van de beken is de Polder van Ettenhoven en Muis-
broek of de Vlaamse Milieumaatschappij die de antitankgracht beheert.

Elk najaar, van september tot december, maait provincie Antwerpen de over-
tollige vegetatie en worden zwerfvuil en andere hindernissen verwijderd van 
de beken en waterlopen die ze in beheer heeft. 

Door de klimaatverandering, maar ook door de aanhoudende verstedelijking 
en bijkomende verharding, krijgen waterlopen steeds meer water te verwer-
ken in tijden van hevige regenval. De vlotte doorstroming van de waterlopen 
is dan cruciaal, maar door een te snelle afvoer raakt de bedding stroomaf-
waarts snel vol en stijgt de kans dat de waterloop buiten haar oevers treedt. 
Anderzijds treden steeds langere periodes van droogte op, wat nefast is voor 
landbouw en natuur. Daarvoor is het ook cruciaal om het water plaatselijk 
langer op te houden. 

Aangepast maaibeheer waar het kan
In het verleden werden alle waterlopen volledig gemaaid, over de volledige 
breedte. De functie van de waterloop was toen louter de vlotte afvoer van 
het water naar de zee. Maar die aanpak is ondertussen toch wel achterhaald. 
Vooral in bredere waterlopen wordt daarom meer en meer een ecologisch 
maaibeheer toegepast.  Hierbij wordt een stroomgeul gemaaid, maar blijft 
een deel van de vegetatie staan. Op die manier is (vertraagde) afvoer gega-
randeerd, maar zakt het waterpeil in de zomer minder weg. Het water heeft 
de kans om in de bodem te filtreren. Bovendien zorgt de smallere stroomgeul 
voor een hoger debiet in tijden van droogte, met hogere zuurstofconcentra-
ties tot gevolg. De watergebonden fauna en flora blijven gespaard van een 
totale kaalslag en vissen vinden een vluchtweg tijdens de uitvoering van de 
maaiwerken. 

Meer weten over het onderhoud in onze gemeente?
Op het geoloket Waterlopen kun je opzoeken hoe de waterloop in je buurt 
beheerd wordt. 
 
Zie je iets dat niet thuishoort in een waterloop onder beheer van de provin-
cie en mogelijk hinder veroorzaakt, aarzel dan niet om dit te signaleren via       
www.meldpuntwaterlopen.be

STABROEK Provincie start met het ruimen van haar waterlopen    

Katy Too - “Sunset Sundown”

De Kalmthoutse songwriter ‘Katy Too’ brengt begin 2022 haar derde studio-
album ‘Fortysomething’ uit. Als voorbode van haar plaat stelt ze alvast een 
eerste single voor: ‘Sunset Sundown’, geschreven tijdens een avondwande-
ling op de Kalmthoutse Heide en recentelijk opgepikt door nationale Radio 2.

Achter Katy Too zit de stem van Leen De Haes. Ze groeide op met platen uit 
de sixties en seventies zoals The Beatles, Bruce Springsteen, The Mamas and 
the Papas, Dolly Parton. En dat hoor je in haar songs: flarden van poprock, 
folk, country en singer-song. Ooit stond ze als Bint in de finale van Humo’s 
Rock Rally en daarna leverde ze twee albums af: ‘Quest For Honey’ (2012), 
een puik debuut en vier jaar later volgde ‘Nine Lives’, geproducet door 
Wigbert Van Lierde en goed onthaald door pers en radio.

De single ‘Sunset Sundown’ is een voorsmaakje van de derde plaat ‘For-
tysomething’, een persoonlijk album waarin Katy Too je meeneemt in 
haar wereld als veertiger. Zo wandel je in ‘Sunset Sundown’ mee door de 
Kalmthoutse Heide: rust zoeken en vinden in de schoonheid en kracht van 
de natuur.
Nationale ‘Radio 2’ draait de single vanaf woensdag 1 september in het 
programma ‘Bene Bene’.

‘Sunset Sundown’ kan je via deze link beluisteren en downloaden:
https://music.apple.com/us/album/sunset-sundown-single/
1582086533?uo=4&app=itunes

Meer info:
Katy Too facebook: 
https://www.facebook.com/
katytoo.be 

Webiste: www.katytoo.be

Promo: annemie@kardini.be

KALMTHOUT

VERZORGER GEVRAAGD 

VOOR HET DUIVENHOK VAN PAUL GEENS

BETREFT DAGELIJKSE VERZORGING 

VAN 8U TOT 12U

LIEFST MET ERVARING
 

PAUL GEENS

RIJKMAKERLAAN 49

2910 ESSEN
 

0032475421169 (Paul) - 0032473800067 (Tiny)
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OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING ?

De Group HENS is een dynamische familieonderneming gespecialiseerd 
in grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, parkings en ri-
oleringen. Voor de afdeling transport zijn we dringend op zoek naar een:

Geïnteresseerden 
kunnen hun CV 
zenden naar:

HENS NV 
t.a.v. Els Bertels 
personeelsdienst
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel

Tel. 03/669 95 55

Els.bertels@hensnv.be

CHAUFFEUR (m/v/x)

met rijbewijs CE

Functieomschrijving: 
• U bent verantwoordelijk voor het vervoeren van 
   de aan u toegewezen planning

Uw profiel:
• Ervaring in grondwerken of met kipper is een pluspunt
• In het bezit zijn van een rijbewijs CE 
   (code 95 / vakbekwaamheid)
• Wonend in de regio Brasschaat/Wuustwezel 
   (camions mogen niet mee naar huis)

Ons aanbod:
• Loon in overeenstemming met de functie + 
   maaltijdcheques (ingeschreven in PC transport)

Provincie start met het ruimen van haar waterlopen    

Wij zijn een steeds groeiend bedrijf gespecialiseerd in het 
opsporen van allerlei soorten lekkages in en rond gebouwen:

 
Lekken in:

 Zwembaden / zwemvijvers
Daken

Waterleidingen
Riolering

Gasleidingen
Lucht – en geurlekken

….

Dit mede door gebruik te maken van de nieuwste technieken 
beschikbaar op de markt.

 

Delex is op zoek naar toffe collega’s Delex is op zoek naar toffe collega’s 
om het team van lekzoekers uit te breiden.om het team van lekzoekers uit te breiden.

Solliciteer snel op Solliciteer snel op 
info@delexbouwdroging.cominfo@delexbouwdroging.com

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding:

Technieker
landbouwmachines

Voor deze uitdagende baan zijn wij op zoek 
naar iemand met:

• Technische opleiding
• Doorzettingsvermogen
• Zelfstandig kunnen werken
• Enige ervaring in de landbouwmechanisatie 
   is gewenst

Wij bieden u:

• Afwisselend werk (onderhoud, reparatie en  
   afleveren nieuwe machines)
• Prettige werksfeer
• Goede beloning

Alle correspondentie richten aan: 
Alfons Peeters +31 622 977 938

alfons@peetersessen.com

 
PEETERS ESSEN BV 
LANDBOUWMECHANISATIE 

 

  Alfons Peeters +31 622 977 938 
 

      Horendonk 303a - 2910 Essen - België - Tel: 03 667 2472 - www.peetersessen.com – info@peetersessen.com 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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95% van de inwoners 
voelt zich thuis in onze gemeente

Meer dan 150.000 Vlamingen namen in het najaar van 2020 deel aan de burger-
bevraging Gemeente-Stadsmonitor, georganiseerd door de Vlaamse overheid. 
De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid van inwo-
ners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeen-
te beïnvloeden. De resultaten werden in juni 2021 gepubliceerd.

De deelnemers gaven onder meer hun mening over de woonomgeving, mobi-
liteit, samenleven, klimaat en cultuur. Er werd gepeild naar hun tevredenheid, 
participatie en gedrag. Het Agentschap Binnenlands Bestuur bundelde deze 
resultaten vervolgens met data uit andere bronnen, samen goed voor zo’n 300 
verschillende cijfergegevens.

Enkele cijfers over Wuustwezel
•  95% van de inwoners wonen graag in Wuustwezel. 8 op 10 inwoners is tevre-

den over het contact in de buurt, 6 op 10 voelt zich thuis in de buurt en ver-
trouwt de buren.

•  13% van de inwoners ondervond het afgelopen jaar hinder in hun buurt. Het 
kan dan gaan om auto’s die te snel rijden, zwerfvuil of andere ongemakken.

•  9 op 10 inwoners vindt dat er voldoende groen is in de gemeente en 8 op 10 
vinden voldoende rustplekken en ontmoetingsplaatsen.

•  65% van onze inwoners geeft aan regelmatig te sporten. 91% is tevreden over 
de sportvoorzieningen in de gemeente.

•  9 op 10 inwoners is ook tevreden over de onderwijsvoorzieningen. 4 op 10 in-
woners oordelen dat naar school fietsen niet veilig is voor kinderen maar zien 
dit wel positief evolueren.

•  44% van de  inwoners heeft veel vertrouwen in het lokaal bestuur, dat is 10% 
meer dan het Vlaams gemiddelde.

Een samenvattend rapport en een uitgebreid rapport kan je downloaden via 
https://gemeente-stadsmonitor.vlaanderen.be/

WUUSTWEZEL
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EEN NIEUWE UITDAGING ?

Deskundige jeugdwerking
Voltijds contractueel - Loonbarema B1-B3

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

Wij zoeken
Een creatieve, dynamische en enthousiaste duizendpoot die voeling 
heeft met de leefwereld van kinderen en jongeren. Je werkt graag 
samen en wil jongeren met elkaar verbinden. 

Voorwaarden
• bachelor diploma of diploma hoger onderwijs van 1 cyclus in 

een sociaal culturele, sociale of pedagogische richting

• slagen voor de selectieprocedure (oktober)

• in het bezit zijn van een rijbewijs B

• ervaring hebben in het jeugdwerk is een pluspunt 

Wij bieden
• overname anciënniteit

• glijdende werkuren

• maaltijd-, eco-, cadeau-, consumptiecheques en fietsvergoeding

• gratis hospitalisatieverzekering en 35 verlofdagen per jaar 

i
De volledige aanwervingsvoorwaarden, het sollicitatieformulier en een 
informatiefolder voor deze functie vind je op www.essen.be/vacature. 

Pesoneelsdienst | Gemeentebestuur Essen | Heuvelplein 23, 2910 Essen 
| personeel@essen.be | tel. 03 670 01 38

Solliciteren kan tot en met zaterdag 25 september 2021.

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

voor industrie.

ARBEIDERS
vroege en late

FUNCTIE
CNC operator - voor productie omgeving

PROFIEL
• Onze voorkeur gaat uit naar iemand die reeds enkele jaren 

ervaring heeft in het bedrijfsleven
• Je kan zelfstandig werken en handenarbeid schrikt u niet af 
  • U bent een flexibel persoon

WIJ BIEDEN:
Een goede verloning naar werk

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


