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NAAR EEN JOB ?

Bekijk

alle jobaanbiedingen

in onze jobrubriek.

E S S E NLuc Van Aert bvba

Informeer gerust vrijblijvend,

naar onze voorwaarden voor een gespreide betaling.

MAZOUT PREMIUM
Door lager verbruik, minder kosten.

Een langere levensduur 
van uw installatie.

Beter voor het milieu.
Een aangename geur.

oliën en vettende betere mazout mazout - diesel

30 jaar
UW SPECIALIST 

IN DE REGIO ESSEN

Reeds

Steenpaal 11 B2
2910 Essen

Tel. 0475 45 87 50
www.vanaertbrandstoffen.be

Dent@fix 
Dorpstraat 35 
2950 Kapellen 

 
Kunstgebitten: 

 Reinigen 
 Herstellen  
 Versterken 
 Advies Voor een afspraak: 

Tel: 03/233.45.38 
steeds bereikbaar op: 



+32 (0)3 677 01 51
+32 (0)477 66 39 58
+32 (0)476 24 94 02

VERWARMING • SANITAIR
VENTILATIE • AIRCO

nieuwbouw en renovatie

INSTALLATIES BV

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be

Deken Verstraelenstraat 5, 2910 Essen (B)

EEN WAGEN NODIG ?

Ga langs bij
een autohandelaar in uw buurt
en profiteer van de saloncondities !

#GEENsalonWELsaloncondities

Standingvolle, luxueus ingerichte rietenkapvilla (4 slpk, 
2 badk) op een droomlocatie in doodlopende straat!
              EPC 184

Volledig gerenoveerde gezinswoning met 6 slpk, 
3 badk, 2 leefruimtes en keukens, tevens te ge-
bruiken als kangoeroewoning.               EPC 361

Zwartven 30, Essen            e 635.000 Dreef 34, Essen-centrum             e 558.000

 
Ruim app (166m²!) met 4 slpk en garagebox pal 
in centrum van Essen.                    
                    EPC 145

Kloosterstraat 9, Essen              e 299.000

Gezellige starterswoning op 402m² met leuke 
tuin in Essen-Heikant.                     
                     EPC 563

Paviljoenweg 34, Essen            e 149.000 Zilverlindendreef 21, Kapellen e 139.000
Hedendaags vernieuwde en rustig gelegen as-
sistentiewoning in het centrum van Kapellen, 
te residentie Lindenhof!                   EPC 171

Moderne en zeer comfortabele villa met 4 slpk 
en grote ondergrondse garage, op 1089m² met 
prachtig uitzicht!                    EPC 187

Postbaan 30, Essen                      e 585.000

Boerderij met stalling en bijgebouw op 
13.333m² eigen grond. Het geheel biedt heel 
wat mogelijkheden !                     EPC 321

Pastorijhoef 7, Kalmthout 

Ontdek onze uitzonderlijke saloncondities

Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode.
148 - 162 G/KM 6,6 - 7,2   L/100 KM   (WLTP)

Het afgebeelde model is de HR-V 1.5 i-VTEC Executive in carrosseriekleur Midnight Blue Beam Metallic.

Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be

 nessut dletseb adnoH ewuein nee nav pooknaa jib gidleg neella si ne skcapseriossecca ed po %05 ne eimerpemanrevo ,gnitroknolaS nav eitanibmoc nee si leedroov edreecinummoceg teH *
1 december 2019 en 31 januari 2020, met inschrijving vóór 31 maart 2020, met overname van uw huidige wagen. Kijk voor alle voorwaarden op honda.be.

VOORDEEL TOT € 6.600,- *

Ontdek onze saloncondities
Gemeten op basis van de nieuwe gestandaardiseerde WLTP meetmethode.

156 - 168 G/KM    6,9 - 7,4 L/100 KM   (WLTP)
Het afgebeelde model is de CR-V 2.0 i-MMD HYBRID Executive in carrosseriekleur Platinum White Pearl.

Milieu-informatie (KB 19/3/2004): www.honda.be

The hybrid 
you can feel

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

EXCLUSIEF
VERDELER

ANTWERPEN 

Ook open op 
zondagen 

24 &  31 januari !

Ontdek onze saloncondities
* HRV 15i V-TEC Elegance CVT + leder + afneembare trekhaak + metaalkleur = 32.720€ -4.500€ = 28.220€. Enkel geldig op stockwagens OP = OP

€ 4.500 ,-*

Was alles maar 
zo eenvoudig als
kiezen voor een 

exclusief verdeler
 Antwerpen-Noord
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

39. Sint Sebastiaan

De heilige Sebastiaan heeft zijn feestdag op 20 
januari. Op oude prenten wordt hij afgebeeld 
terwijl zijn lichaam doorboord is door pijlen. Hij 
leefde in de 3e eeuw en stierf als martelaar. 
Geen wonder dat hij het voorbeeld is van 
vele schuttersverenigingen. Pijl en handboog 
was lange tijd het enige wapen waarmee de 

bevolking zich kon verdedi-
gen tegen aanvallers. Een 
eenling stond zwak, maar in 
groep kon men voor meer 
veiligheid zorgen. Mogelijk is 
er om die reden in de woe-
lige 16e eeuw  ”Het Essense 
Sint Sebastiaansgilde” ont-
staan en is ze daarmee de 
oudste vereniging van onze 
gemeente. Het oudst be-
waarde document stamt uit 
1518. Het Gilde stond onder 
de bescherming van de abdij 
van Tongerlo.   Nieuwe leden 

werden voorgedragen door een bestaand 
lid en moesten worden toegelaten door de 
groep. De schutters oefenden met hun wa-
pens in de Doelstrate, de latere Melkerijstraat 
nabij het Heuvelplein om als burgerwacht voor 
de verdediging van de bevolking te zorgen als 
het nodig was. Hun vergaderlokaal was onge-
twijfeld in één van de cafés in de buurt. Nog 
steeds is er in de groep een bepaalde hiërar-
chie zoals : de leden, een jonge deken, een 
oude deken, een raadsman en een hoofd-
man.  Omdat 
de boog niet 
altijd gespan-
nen kon staan 
werden in deze 
mannengi lde 
de vrouwen ge-
tolereerd om te 
zorgen voor het 
jaarlijkse teerfeest op de feestdag van hun pa-
troonheilige.  Er werd gefeest en gedanst tot in 
de kleine uurtjes. Zo is er een schat aan Vlaam-
se folkloristische muziek, liedjes en dansen be-
waard gebleven. Nog steeds wordt de kleding 
gedragen die destijds een gebruikelijke dracht 
was. Voor de mannen een kiel en een faas, 
voor de vrouwen de lange rokken de kanten 
muts, eventueel met neusdoek en spaanhoed. 
Het is een traditie dat er bij het overlijden van 
een lid een vaatje sterfbier wordt gegeven als 
aandenken aan de overledene.  
              M.G.

.

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

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

Theaterwandeling ‘De vos… in het bos!’
coronaproof genieten van theater in de Withoefse Heide

Het zijn magere tijden voor cultuurbeleving. Talloze voorstellingen zijn geannuleerd of verplaatst. Mu-
ziek-, theater- en filmliefhebbers zitten op hun honger. Heel wat mensen gaan in de plaats daarvan 
wandelen in hun vrije tijd en ontdekken hoe heilzaam de natuur kan zijn. “Maar wat als een toneelvoor-
stelling en wandeling kunnen worden gecombineerd en je zo coronaproof kan genieten van theater? 
Dat kan met de theaterwandeling ‘De vos… in het bos!’ (4+), georganiseerd door De Vroente en de 
theatermakers van Anna’s Steen”, zo geeft Sofie Regniers (centrumverantwoordelijke van De Vroente) 
aan. 

Dierenfabels op de Withoefse Heide
Een hongerige vos heeft zin in een malse eend, een kip maakt stenensoep, een gewiekste raaf haalt 
trucs uit en de wolf ligt ook op de loer … Anna’s Steen herwerkte een eerdere theatervoorstelling tot 6 
korte verhaaltjes van ongeveer 5 minuten.  Van die verhaaltjes werd een professionele filmopname ge-
maakt. Elk filmpje kreeg een QR-code. Op het traject van het Vlinderpad in de Withoefse Heide vinden 
wandelaars 6 paaltjes met deze QR-codes. Scan de 6 codes en je krijgt elke keer een nieuwe episode 
van het verhaal te zien. “Heb je ze allemaal gezien? Dan smelten de dierenfabels samen tot een mooi 
geheel en ontrafel je het geheim van ‘De vos… in het bos!’ ”, aldus Bart Embrechts, theatermaker bij 
Anna’s Steen. 

 Genieten in je bubbel en met respect voor de natuur
Je kan een heel jaar lang genieten van de theater-wandeling want de voorstelling loopt van 4 januari 
2021 tot en met 31 december 2021 langs het Vlinderpad in de Withoefse Heide. Van de theaterwan-
deling genieten kan perfect in je coronabubbel (met je gezin, in klasverband) en op een moment dat 
jou het beste uitkomt. De wandeling, inclusief de verhaalfragmenten, duurt ongeveer anderhalf tot 
twee uur.  Omdat de Withoefse Heide deel uitmaakt van het Grenspark Kalmthoutse Heide en dus be-
schermd natuurgebied is, worden theaterwandelaars gevraagd om zich te houden aan de algemene 
regels die gelden in een natuurreservaat (honden aan de lijn, geen afval achterlaten, geen planten of 
paddenstoelen plukken, op de paden wandelen). Bij verhoogd brandgevaar stel je de theater-wan-
deling beter even uit. 

Praktisch - Theaterwandeling “De vos…in het bos!”
• Startpunt: Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu De Vroente, Putsesteenweg 129, 
2920 Kalmthout.
• Traject: het Vlinderpad (Withoefse Heide). Het pad staat aangegeven van aan De Vroente met roze 
vlinderbordjes. Volg je deze bordjes, dan start je vanzelf met de wandellus Vlinderpad. Je vindt de QR-co-
des op 6 plaatsen langs het pad. Voor meer informatie over de locatie van de Withoefse Heide, het Vlin-
derpad en de locatie van de QR-codes kan je kijken op www.devroente.be en www.annassteen.com
• Wanneer: van 4 januari 2021 tot en met 31 december 2021. De theaterwandeling duurt anderhalf tot 
twee uur.
• Voor wie: voor gezinnen (4+) en klassen.
• Belangrijk: installeer een (gratis) app op je smartphone die QR-codes kan lezen.
• De verhaaltjes kan je nadien opnieuw bekijken thuis of de wandeling nog eens doen.
Contact: Peter Noben - Educator - Vlaamse overheid - DEPARTEMENT OMGEVING 
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij / Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en 
Milieu De Vroente / Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout, 03 620 18 39 - E-mail: peter.noben@vlaanderen.be

KALMTHOUT

Opnames voor ”De vos… in het bos!” (Anna’s Steen)
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Contact : info@stroop.be                  Tel. 03/667 72 80 of 03/667 78 40

WWW.STROOP.BE

ALUMINIUM &
PVC SCHRIJNWERK

Ramen - Deuren
Veranda’s - Vliegenramen

Rolluiken - Poorten

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

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

citroen.be

TRAKTEER JEZELF OP 
HET CITROËN-COMFORT 
TIJDENS HET SALON 

PROFITEER NU VAN 
UITZONDERLIJKE VOORWAARDEN

RESPECT
GEZONDHEIDS-
MAATREGELS

COVID- 19

VOORDEEL TOT
9.000€**

Onze verkopers blijven beschikbaar in ons verkooppunt 
via telefoon op XXXXXX 

of via mail XXXXXXX

TOT 100% VAN DE
OPTIES AANGEBODEN*

OPEN OP ZONDAG IN JANUARI

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

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

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

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

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

calendly.com/afspraak-showroom/autosalon

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

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

#GEENsalonWELsaloncondities

Toevallig treffen –
“ze heus nog wel ontmoeten”:

kort vervlogen tijd.
@sam_wauters

#twaiku #happenstance #pandemie

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

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

ALLE SCHILDERWERKEN, 
zowel binnen- als buitenwerk. 
Pools schilderbedrijf met zelf-
werkend patroon. Goede ref-
erenties - jarenlange ervaring. 
Tel. 0032 485 64 19 65.
GEZOCHT Ik zoek wereld-
wijdse munten van voor de 
e - alsook verzamelingen. 
Tel. 0499 28 92 68. 

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

SNOEIEN EN VELLEN van 
hagen en bomen. Alle tuin-
werken, aanleg gazon.  
0478 25 46 86.
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Het verbruik en de CO2-uitstoot is bepaald volgens de World Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) volgens de normen R (EC) 
Nr. 715/2007, R (EU) Nr. 2017/1153 en R (EU) Nr. 2017/1151.
Autonomie berekend volgens de methodolgie van WLTP-testprocedure (R (CE) nr. 715/2007, R (EU) nr. 2017/1151). De werkelijke actieradius kan 
variëren onder dagelijkse omstandigheden en is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder persoonlijke rijstijl, routekenmerken, 
buitentemperatuur, gebruik van verwarming en airconditioning en voorconditionering.

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

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

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

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

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

HEEL 
JANUARI OP

ZONDAG
OPEN!

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

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

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

DAT IS LESS NORMAL. MORE MOKKA.

MINDER
AUTOSALON

MEER
JOUW SALON

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

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

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

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

HEEL 
JANUARI OP

ZONDAG
OPEN!

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

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

Uw droomkeuken hoeft niet duur te zijn !

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

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

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 !

Provinciaal Vormingscentrum Malle als 
vaccinatiecentrum eerstelijnszone Voorkempen

De gemeente Brecht maakt samen met de gemeenten Malle, Schilde, Wij-
negem, Zandhoven en Zoersel deel uit van de eerstelijnszone Voorkempen. In 
overleg met de 6 gemeenten en de eerstelijnszone is beslist om 1 vaccinatie-
centrum voor de hele zone in te schakelen, namelijk het Provinciaal Vormings-
centrum in Malle. Dit is zowel logistiek als operationeel de meest interessante 
site om maximaal te ondersteunen in het zo snel en efficiënt mogelijk vacci-
neren van heel de volwassen bevolking van de zone. 

De komende dagen en weken zal het Provinciaal Vormingscentrum in Malle 
(Smekenstraat 61, 2390 Malle) dus ingericht worden tot vaccinatiecentrum 
zodat het de inwoners van Brecht, Malle, Schilde, Wijnegem, Zandhoven en 
Zoersel kan ontvangen om hun coronavaccin te krijgen volgens het faseplan. 
De locatie is zowel logistiek als financieel een weloverwogen keuze. Het ge-
bouw kan meteen in gebruik genomen worden, er is voldoende ruimte en 
heel wat materiaal is er al voor handen, wat de logistieke voorbereidingen 
vereenvoudigt. “De provincie Antwerpen is tevreden dat we met het aan-
bod van deze locatie onze lokale besturen kunnen ondersteunen bij de lo-
gistiek veeleisende organisatie van de vaccinatie van hun inwoners”, geeft 
gedeputeerde Luk Lemmens aan. De ligging in de eerstelijnszone is dusdanig 
centraal dat vanuit elke uithoek de afstand beperkt is voor de inwoners. Bo-
vendien is het vlot bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als de auto 
en heeft het een ruime parking. De verschillende gemeenten willen voor de 
vaccinatie zo dicht mogelijk naar de burger gaan en zullen dus maximaal 
inzetten op mobiliteit om de inwoners tot daar te krijgen. 

De eerstelijns-
zone en ge-
meenten be-
reiden zich al 
een tijdje voor 
om alle inwo-
ners van de 
zone vlot en 
snel te kunnen 
vacc ineren . 
De goede sa-
menwerking in 
de eerstelijns-
zone tussen de 
gemeenten, 

de huisartsenkring, apothekers, thuisverpleging, ziekenhuis,… zorgt er nu voor 
dat er de komende dagen en weken snel gehandeld kan worden. 
Wie wanneer een vaccin zal krijgen is opgedeeld in fasen. Op www.laatje-
vaccineren.be staat meer info over de volgorde van vaccineren. Inwoners 
zullen opgeroepen worden en krijgen nog meer concrete informatie. 

Voor meer info en vragen: Gemeente Brecht, 
corona@brecht.be, 0800 23 310 of eerstelijnszone Voorkempen,
 info@elzvoorkempen.be

BRECHT

Porsche gaat over kop en belandt op oprit 
PopVilla in Schanker

De bewoners van Schanker werden zondagavond 17 januari 2021 rond 17.15u 
opgeschrikt door een hels lawaai. Het bleek te gaan om een spectaculair 
auto-ongeval.
“Toen ik buitenkwam, zag ik dat een auto op zijn kop lag op de oprit van mijn 
buurman, muzikant Hans Francken. Gelukkig bleef de bestuurder zelf onge-
deerd. Hij kwam er dus met de schrik vanaf.”
De politiezone Grens en de brandweer kwamen ter plaatse. “Het voertuig 
was een witte Porsche die van de baan geraakte en terecht kwam op de 
oprit van de PopVilla”, zegt Patrick De Smedt, woordvoerder van de politie-
zone Grens. “Omdat het voertuig rookte, werd ook de brandweer verwittigd. 
In het voertuig zaten twee personen. De 26-jarige bestuurder uit Essen en een 
tweede passagier, een 33-jarige man uit Kalmthout, kwamen er met de schrik 
van af. Er werd een verkeersdeskundige aangesteld om de oorzaak van het 
ongeval vast te stellen.”
“Zo’n gebeuren lokt spon-
taan de belangstelling van 
de vele buren”, zegt Dene-
wet. “Maar iedereen bleef 
maar enkele minuten han-
gen en hield zich aan de 
coronaregels. Van een sa-
menscholing was dus geen 
sprake.”
MT - (Foto: Stefaan Denewet)

ESSEN

Foto: Harry Hendrickx (gemeente Malle) – Johan Mutert (Provinciaal Vor-
mingscentrum) – Vicky Van Camp (ELZ Voorkempen) – Sven Beersmans (ELZ 
Voorkempen) – Ivo Wynants (gemeente Wijnegem) – Pieter Poriau (ELZ Voor-
kempen) – Luc Lemmens (provincie Antwerpen) – Luc Van Hove (gemeente 
Zandhoven) – Sven Deckers (gemeente Brecht) – Dirk Bauwens (gemeente 
Schilde) – Liesbeth Verstreken (gemeente Zoersel)
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wie zich gelukkig voelt

met het geluk van anderen,

bezit een rijkdom zonder grenzen

OFFICIEEL HONDA 
ROAD AND OFF-ROAD 

DEALER
ANTWERPEN & NOORDERKEMPEN

-
OFFICIEEL VERDELER

SYM SCOOTERS

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

Broeksriem hoogte

BEDRUKKING VOORZIJDE   LENGTE 29 X HOOGTE 29 CM

Broeksriem hoogte

WUUSTWEZEL

Vermeeren 

Racing 

MOTORHANDEL VERMEEREN BVBAGARAGE 
   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
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ESSEN

Winnaars Curieus Kerstzoektocht ‘Pimp our tree’ 

Op 6 januari 2021 werd de Kerstzoektocht van Curieus Essen met succes 
afgesloten.
Een maand lang gingen honderden Curieuzeneuzen op pad en zochten 
naar de 30 kerstballen in de wijken. Sommige deelnemers hebben zelfs de 
5 wijken gedaan en ze allemaal gevonden. Uit de 252 deelnameformulie-
ren is per wijk 1 winnaar uitgekomen die het dichtste bij de schiftingsvraag 
zit. (aantal cm gebruikt lint : 2645,70 cm) Ook de kleintjes hebben niet stil-
gezeten en stuurden hun mooiste creaties in. Om de mooiste kleurplaat te 
kiezen, hebben we deze in 4 leeftijdscategorieën ingedeeld. Per wijk zijn er 
4 winnaars.

WINNAARS:
* HORENDONK: Van Meel Jon
* CENTRUM: Kourrich Redgie
* WILDERT: Beyers Eveline
* HEIKANT: Verhulst Jos
* HOEK: Raeymakers Luc en Luyckx Lutgart

MOOISTE KLEURPLAAT:
*  HORENDONK: Jules (Neelen Sarah, Sil Van Lan-

deghem, Raff Dankers, Lotte De Grijse
* CENTRUM: Seb Beyers, Yoni Smeur, Mila 

Beyers, Lentl Dries
* WILDERT: Julie (Weyens Jens), 
 Wout Van Tichelen (Van Ginneken Sofie), 

Nina Vandermast, Hanne Nelen
* HEIKANT: Merel Vander Velde, Joline Mertens, Jolien Dries, Kyan Janssens
* HOEK: Toon Boden (Binnemans Rene), Wannes Boden (Beyers Lutgard),  

Arthur (Peeters Ilse), Julie Nelen

De prijzen zullen in de loop van volgende week aan huis worden bezorgd! 
En Curieus Essen heeft weer een volgende activiteit in petto: meer hierover 
in februari. Hou het gezond.

RVG CURIEUS

Tentoonstelling van De Madammen
 
In de inkomhal van het gemeentehuis kan je nog tot 26 maart de tentoon-
stelling van ‘De Madammen’ bekijken. De tentoonstelling bestaat uit 20 
kleurrijke portretten van vrouwen. De werken zijn gemaakt door 6 talentrijke 
artiesten van de themagroep Crea & Ambachten van Dagcentrum De Oe-
ver in Gooreind.

“Je kan één portret tekenen en schilderen. Dat is mooi.
Maar als je heel veel mooie portretten bij elkaar hangt,
dan wordt het geheel nog zoveel mooier!”
Dat was ook het idee van deze 6 kunstenaars:
Ann, Gina, Kim, Ria, Tom en Wiske.

Je kan de kunstwerken nog tot 26 maart bewonderen in de inkomhal van 
het gemeentehuis. Geniet van deze knappe ‘Madammen’!

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

#GEENsalonWELsaloncondities

Begin bij ons, om beter te vergelijken.
Ontdek de uitzonderlijke Saloncondities  
op al onze modellen bij HYUNDAI VERHEYDEN.

BATTERIJ
G A R A N T I E

WAARBORG ZONDER
 KILOMETERBEPERKING

*De 5 Jaar Waarborg Zonder Kilometerbeperking van Hyundai geldt enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van 
het garantieboekje.
** De Hyundai garanties gelden enkel voor Hyundai wagens die oorspronkelijk verkocht zijn door een erkende Hyundai-verdeler aan een eindklant, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. 8 jaar batterij 
garantie of tot 160.000 km op de elektrische batterij. Voor meer informatie kunt u terecht op hyundai.be of bij een Hyundai verdeler in uw buurt.
Adverteerder: Korean Motor Company n.v., invoerder, Pierstraat 229 te 2550 Kontich. BTW BE 0404.273.333 - RPR Antwerpen - BELFIUS IBAN BE35 5503 3947 0081 - BIC: GKCCBEBB. Niet contractuele foto’s. Milieu-informatie:  
(K.B. 19/3/2004). Hyundai.be

Raadpleeg uw verdeler voor meer informatie omtrent autofiscaliteit.

0 - 7,4 L/100KM • 0 - 168 G/KM CO2 (WLTP)

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

Maak telefonisch Uw afspraak.

PROFICIAT ! (1ste prijs)

Mevrouw Van Gool-Van Wezel uit Essen won de eerste prijs bij de Eindejaarsac-
tie van UNIZO in samenwerking met de gemeente Essen. Ze mocht voor 5.000 
euro waardebonnen van 5 en 10 euro ontvangen uit handen van zaakvoerster 
Annie Witjes van schoonheidssalon EsthetiQ.                       

PROFICIAT ! (2de prijs)

Mijnheer H.J. Desair uit Essen won 
de tweede prijs bij de Eindejaarsac-
tie van UNIZO in samenwerking met 
de gemeente Essen. Hij mocht voor 
1.250 euro waardebonnen van 5 en 
10 euro ontvangen uit handen van 
zaakvoerster Annie Witjes van schoon-
heidssalon EsthetiQ.                   

ESSEN

PROFICIAT ! (3de prijs)

Mevrouw Kinds uit Nieuwmoer won 
de derde prijs bij de Eindejaarsactie 
van UNIZO in samenwerking met de 
gemeente Essen. Ze mocht voor 500 
euro waardebonnen van 5 en 10 
euro ontvangen uit handen van zaak-
voerster Annie Witjes van schoon-
heidssalon EsthetiQ.                   MT

De waardebonnen kunnen de winnaars besteden bij de deelnemen-
de zelfstandigen in Essen. Burgemeester Gaston Van Tichelt, Tom Tobac     
(slagerij-bakkerij) en Tijl Van Loon (Unizo-voorzitter Essen) feliciteerden 
hen met deze mooie prijs. Deze actie werd mogelijk gemaakt door een 
aangename samenwerking tussen het gemeentebestuur en de onderne-
mers van Essen!   
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COLOFON
Weekblad De Echo wordt uitgegeven door Prima-Print
Spijker 29, B-2910 Essen, tel. 03 667 57 65

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

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

Horendonk - Kalmthout - Achterbroek - Nieuwmoer - Heide - Wuustwezel

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

Klachten over bedeling ?

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

152 ‘Kalmthoutse’ kindjes geboren in 2020

In 2020 werden liefst 152 ‘Kalmthoutse’ kindjes geboren. 
75 jongens en 77 meisjes werden geregistreerd in het bevolkingsregister.

Populaire voornamen meisjes:
  Mona (3x)
  Floor (2x)
  Florence (2)
  Fran (2x)
  Julie (2x)
  Marie (2x)
  
Van harte proficiat met de geboorte van jullie kindje!

KALMTHOUT

Populaire voornamen jongens:
  Elias (2x)
  Finn (2x)
  Jef (2x)
  Leon (2x)
  Lewis (2x)

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

SIGN
belettering

Autobelettering

Gevelreclame

Roll-up banners

Stickers

Werfdoeken / Herasdoeken

Textielbedrukking

Kleefletters

Reclameborden

Spandoeken

Etalagebelettering / raambelettering

Vlaggen

enz....

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

Bouw gestart van bovenlokale gymhal

Eerste fase van 6,5 miljoen euro investering 
in Sportpark Wereldakker

Op 4 januari zijn de bouwwerken gestart aan de bovenlokale gymhal op de 
sportterreinen tussen het Klein Seminarie en de Katelijnestraat. Voor de gym-
nastieksport in de ruime regio rond Hoogstraten is er al enige tijd een grote 
nood aan specifieke sportinfrastructuur. Het stadsbestuur van Hoogstraten 
komt daar nu aan tegemoet.
De bovenlokale gymhal vormt de eerste fase van de ontwikkeling van Sport-
park Wereldakker op de gronden achter het Klein Seminarie. Naast de gymhal 
zal er ook een volwaardige atletiekpiste worden gerealiseerd. In overleg met 
Hoogstraten V.V. worden de verschillende oefenvelden en wedstrijdvelden 
geheroriënteerd en een kunstgrasveld aangelegd om het verlies aan oefen-
velden te compenseren. Sportpark Wereldakker biedt straks ruimte voor gym-
nastiek, dans, atletiek en voetbal. Voor de realisatie hiervan zijn we een nauwe 
samenwerking aangegaan tussen ’t Spagaatje, Hoogstraten VV (voetbalver-
eniging), Atletiekvereni-
ging Noorderkempen en 
het Klein Seminarie.
De ontwikkeling van de 
sportsite en de boven-
lokale gymhal is een 
duurzame investering 
in de gezondheid van 
de Hoogstraatse bevol-
king en een belangrijke 
ondersteuning van het 
Hoogstraatse vereni-
gingsleven. Hoogstra-
ten heeft een ambitieus 
meerjarenplan 2020-25 
uitgetekend met ruim 65 miljoen euro aan investeringen. De realisatie van de 
gymhal beslaat daarvan een kleine 3 miljoen euro. De bijkomende investe-
ringen in Sportpark Wereldakker ramen wij op nog een dikke 3,5 miljoen euro.
De komende jaren krijgt de hele zone achter het Klein Seminarie dus een 
grondige facelift. Terwijl de aanleg van de gymhal nog in volle gang is, wordt 
in mei 2021 begonnen met de aanleg van het kunstgrasveld, stapsgewijs vol-
gen dan de nieuwe natuurgrasvelden en extra parkeergelegenheden die te-
gen de zomer van 2022 in gebruik kunnen worden genomen. Tenslotte wordt 
een gloednieuwe atletiekpiste aangelegd tegen het einde van 2022.  Er 
wordt ook voldoende groen voorzien en er zullen trage wegen worden aan-
gelegd zodat bezoekers in een aangename, groene zone kunnen wandelen 
en vertoeven. Op Sportpark Wereldakker vindt straks ook de individuele sport-
beoefenaar zijn gading, want hij kan gebruik maken van de atletiekpiste en 
een oefengrasveld op vrije momenten.
Voor de realisatie van de gymhal springt de Vlaamse overheid bij met een 
subsidie van ongeveer een half miljoen euro. Ook voor de tweede fase (het 
kunstgrasveld, sportvelden en de atletiekpiste) zal Hoogstraten een aanvraag 
indienen voor Vlaamse subsidies.

Bovenlokale gymhal
Momenteel zijn de graafwerken aan de gang, die voorafgaan aan de bouw 
van een volledig uitgeruste gymnastiekhal met valkuil, aangevuld met een 
polyvalente zaal voor multimove, freerunning, seniorengym, yoga en ook nog 
een danszaal. Het meest gunstige scenario voor de ingebruikname van deze 
gymhal is het einde van 2021. De werking van ’t Spagaatje is nu verspreid op 
verschillende locaties in Hoogstraten en die kunnen dan allemaal verhuizen 
naar de nieuwe gymhal. Het akkoord tussen de verschillende partijen voorziet 
dat ook de leerlingen van het Klein Seminarie in deze gymhal kunnen sporten.
“’t Spagaatje is heel blij dat de langverwachte bouw van deze gymhal is ge-
start”, zegt voorzitter May Van Aert. Onze eerste aanvraag om een subsidie 
te bekomen voor een bovenlokale gymhal dienden we al in 2011 in.  Om de 
subsidies ten bedrage van een half miljoen euro te verkrijgen moesten we 
een bovenlokale werking uitbouwen en daar heeft de vereniging zich ook 
voor geëngageerd. Daarenboven investeren wij zelf de aanzienlijke som van 
een half miljoen euro in de inrichting van de gymhal met  toestellen. Onze 
leden in Hoogstraten en in de wijde omgeving van Hoogstraten krijgen straks 
een fantastische infrastructuur om hun sport te beoefenen.”

HOOGSTRATEN
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Jaarlijks houden vrijwilligers nauwlettend de evoluties bij van de broedvogels 
in Grenspark Kalmthoutse Heide. In 2020 waren de meest opvallende waarne-
mingen de grauwe klauwier en de oehoe. Voor de oehoe was het het eerste 
bevestigde broedgeval tot nu toe. De grauwe klauwier mochten we na jaren-
lange afwezigheid opnieuw welkom heten.
 
Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): “De monitoring ac-
tiviteiten van Grenspark Kalmthoutse Heide zijn enorm belangrijk. Het gebied 
is constant in evolutie, op basis van natuurlijke processen, en op basis van be-
heerwerken van natuurbeschermers. Door systematisch te tellen en te observe-
ren, weten we welke maatregelen wel en niet gewerkt hebben. We zijn alleszins 
blij dat heideherstel maatregelen snel effect hebben op de doelsoorten zoals 
boomleeuwerik.”
 
In 2020 werden de gebieden De Nol, Stappersven, Boterbergen, De Ster, De 
Markgraaf en Withoefse Heide opgevolgd. Er werd in totaal 572 ha onderzocht 
door 7 vrijwilligers. Deze vrijwilligers voeren de gegevens gestandaardiseerd in 
op Sovon, waaruit deze kunnen geanalyseerd worden. Resultaten worden ver-
geleken met voorgaande teljaren om zo trends te kunnen bepalen.
Van de 53 aandachtssoorten die weerhouden en aangevuld werden in het 
monitoringsplan, zijn er 36 vastgesteld waarvan 11 mogelijke en 25 zekere 
broedvogelsoorten.
 
Boomleeuwerik profiteert van herstelwerken
 De boomleeuwerik doet het een stuk beter dan vorige teljaren. Hij profiteert nu 
reeds van de herstelwerken aan De Nol van het Life-Helvex project waardoor 
er meer geschikt open gebied voorhanden is. De toename over de verschillen-
de jaren is dan ook ronduit spectaculair. Dit jaar doet de soort bijkomend zijn 
intrede in de deelgebieden Boterbergen en De Ster en was zelfs al territoriaal 
aanwezig terwijl de inrichtingswerken nog volop bezig waren. Het is ook opval-
lend dat er een aanzienlijke toename van grauwe vliegenvangers is in de bos-
sen waar de rododendron is verwijderd. Voor een soort die in grote delen van 
Vlaanderen sterk achteruitgaat, is iets minder dan een verdubbeling op twee 
jaar tijd toch indrukwekkend te noemen. Ook de boompieper en gekraagde 
roodstaart reageren positief op de inrichtingswerken. Zodra de vegetatiesuc-
cessie inzet, valt een verdere toename te verwachten.
 
De Kokmeeuw onderneemt de laatste jaren opnieuw broedpogingen op het 
Stappersven. Er wordt meestal gebroed op droogvallende stobben van oude 
boomstronken. Er waren twee succesvolle nesten, waarvan de jongen echter 
net niet groot zijn geworden en een derde mislukt nest. Het is opvallend dat de 
soort ook steeds broedpogingen van Geoorde fuut uitlokt, dus het opbouwen 
van een beperkte kolonie Kokmeeuwen kan op Geoorde fuut een positieve 
invloed hebben.

Nieuw jachtgebied voor grootste uilensoort van Europa
Hoewel de monitoring niet gericht is op nachtdieren, is het toch relevant om 
een geslaagd broedgeval van Oehoe te melden met drie jongen. Het is alles-
zins de eerste keer ooit dat er een broedgeval wordt vastgesteld. Dankzij het 
meer open karakter van de bossen door de inrichtingswerken heeft de soort 
een meer geschikt jachtgebied ter beschikking. En of dat nog niet genoeg 
was, kon er nog één zeker broedgeval van oehoe en 1 broedgeval net buiten 
de grenzen van het Grenspark vastgesteld worden. Er bestond al langer het 
vermoeden dat de oehoe een vaste stek gevonden had in het Grenspark, 
maar voor het eerst kon dit bevestigd worden dankzij de vondst van de nesten. 
De jonge oehoes werden voorzien van een wetenschappelijke ring. We hopen 
dat dit in de toekomst bij kan dragen aan een beter inzicht in de verdere ver-
spreiding van deze nachtroofvogel.
 
Droogte problematisch voor eenden
 Helaas zijn er ook soorten die het minder goed doen in het Grenspark. Vooral 
eendensoorten hebben het moeilijk met de steeds meer uitdrogende vennen. 
Ook de Matkop doet het al jaren dramatisch slecht en is nagenoeg zeker bijna 
volledig uit het gebied verdwenen. De Grote lijster is een soort die het in de rui-
me regio ook slecht doet en ook in Vlaanderen. Het is dan ook positief dat de 
soort toch nog in verschillende deelgebieden voorkomt. Afnemende soorten 
verdienen alleszins een verhoogde aandacht.

Belangrijke bron van informatie voor natuurbeschermers
In 2004 werd van start gegaan met een gebiedsdekkend monitoringsplan in 
het Grenspark Kalmthoutse Heide. Een lijst van aandachtssoorten van verschil-
lende soortengroepen werd met een uniforme werkwijze gemonitord, over de 
lands- en eigendomsgrenzen heen. Dankzij deze monitoring kunnen natuurbe-
schermers de effecten van beheer opvolgen en bijsturen waar nodig.
Meer over broedvogels in Grenspark Kalmthoutse Heide lees je in het rapport 
broedvogelinventarisatie 2020 op https://grensparkkalmthoutseheide.com/
wp-content/uploads/2020/11/Broedvogels-KH-2020.pdf.
 
 

KALMTHOUT Terugblik op een jaar vogelmonitoring in Grenspark Kalmthoutse Heide

De terugkeer van de grauwe klauwier en de oehoe

In de eerstelijnszone (ELZ) Noorderkempen wordt het vaccinatiecentrum inge-
richt in een vrijstaande loods van Defensie op het militair vliegveld van Bras-
schaat. De ELZ Noorderkempen bestaat uit de gemeenten Brasschaat, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Wuustwezel.
De lokale besturen, de eerstelijnszone en de huisartsenwachtpost Noordrand 
bestudeerden verschillende locaties. Samen kozen ze voor een loods op het 
militair vliegveld van Brasschaat.
“Door de keuze voor slechts één locatie zorgen we ervoor dat we het medisch 
personeel efficiënt kunnen inzetten. Het centrum blijft namelijk 8 maanden 
open”, zegt Cindy De Roeve, voorzitter van ELZ Noorderkempen. “De loods is 
4000 m² groot en zal 10 vaccinatielijnen tellen. Het doel is om er 75 000 mensen 
te vaccineren. De opbouw van de binnenruimte van het vaccinatiecentrum 
duurt nog enkele weken. Het is een logistieke uitdaging om de loods om te 
bouwen, maar de evenementensector staat klaar om dat te realiseren. De eer-
stelijnszone verwacht klaar te staan vanaf 15 februari. Vanaf dan is het doel om 

7 dagen op 7 te vaccineren, afhankelijk van de aanlevering van de vaccins.”
Naast het vaccinatiecentrum voorziet ELZ Noorderkempen mobiele teams op 
satellietplekken in elke gemeente. Bepaalde doelgroepen zullen ook thuis ge-
vaccineerd kunnen worden.

Mobiliteit 
“Ik ben blij dat we, naast de beslissing over de locatie, ook gezamenlijk hebben 
beslist om een vervoerssysteem in te richten voor mensen die er nood aan heb-
ben. Op die manier worden onze inwoners geholpen om naar het centrum te 
kunnen komen. Dat aanbod wordt bekendgemaakt wanneer je uitgenodigd 
wordt voor een vaccinatie”, aldus Cindy De Roeve.

Hoe weet je wanneer je gevaccineerd kan worden? 
“Inwoners krijgen een brief met de uitnodiging om een afspraak te maken in 
het vaccinatiecentrum. Heb je een afspraak gemaakt, dan volg je de richt-
lijnen ter plaatse. Wie wanneer een vaccin zal krijgen, is opgedeeld in fasen. 
Op www.laatjevaccineren.be staat meer info, onder andere over die volgorde 
van vaccineren. Heb je nog twijfels over de vaccinatie? Praat er dan over met 
je arts of apotheker.”

Helpende handen gezocht
“Het vaccinatiecentrum heeft heel wat medewerkers nodig. Daarom zoeken 
we vrijwilligers”, besluit Cindy. “Wil je als vrijwilliger meehelpen bij het vaccine-
ren? Heb je een diploma in een zorgberoep? Of wil je graag alles in goede 
banen leiden als logistiek ondersteuner? Dan zoeken we jou, want we hebben 
je nodig. Je kan je aanmelden op vaccinatie@elznoorderkempen.be of via 
het inschrijvingsformulier dat je op de websites van de eerstelijnszone en de 
verschillende gemeentes terugvindt.”            (Bron: Eerstelijnszone Noorderkempen)  MT

BRASSCHAAT Vaccinatiecentrum Noorderkempen in loods 
op militair vliegveld Brasschaat
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Een zoekertje in            altijd een succes !
Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken zal dit rooster regelmatig in De Echo te vinden zijn. 
Vul duidelijk in met één letter, cijfer, leesteken of spatie per vakje, IN HOOFDLETTERS.
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Zoekertjes worden enkel geplaatst indien deze bon volledig ingevuld wordt afgegeven bij:

UW ZOEKERTJE IN ONS WEEKBLAD

ZOEKERS

*  Optioneel, niet verplicht aanbod voorbehouden voor particulieren en geldig van 01.01.2021 tot 31.01.2021 bij aankoop van een nieuwe Toyota C-HR Hybrid in het erkende Toyota-netwerk in België. Berekeningsdetails voor een 
Toyota C-HR Hybrid: tankkaart met een waarde van €1.250, gemiddeld verbruik van 5,1 l/100 km (WLTP**), prijs van de benzine: €1,357/l resulteren in een theoretische afstand van 18.117 km. De voor de berekening gebruikte WLTP-
waarde is de gemiddelde waarde voor het gemeten verbruik van de C-HR. De prijs van de benzine is het o�  ciële tarief op datum van 12.12.2020 van de FOD Economie. De theoretische afstand komt overeen met de gemiddelde 

aantal kilometers gereden door Belgen op jaarbasis, en dit conform de cijfers zoals beschikbaar gesteld door de federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer. 
**De WLTP-waarde wordt gemeten in een testcyclus op een voertuig met basisuitrusting. Het daadwerkelijke verbruik en de CO₂-uitstoot van het voertuig kan verschillen van de 
WLTP-waarde en dit ten gevolge optionele uitrustingen, rijstijl, omgevingsfactoren en verkeersomstandigheden. Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. (1) 5 jaar gratis waarborg, 
Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in 
het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op toyota.be – toyota.lu of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België of in het Groothertogdom Luxemburg. 

NU 1 JAAR GRATIS BRANDSTOF*   
TOYOTA C-HR HYBRIDE

(1) 

TOYOTA. 
THINK ABOUT IT.  

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

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

LAADT ZICHZELF 
AL RIJDEND OP

Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de � scaliteit van uw voertuig. 
 4,9-5,3 L / 100 KM  |   110-120 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be

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

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

GRAAFWERKEN met mini-
graafmachine, uitgraven van 
struiken en hagen, graven van 
greppels, enz.   
Tel. 0474 204 607.

TE KOOP: Tweedehands fiet-
sen, prijs vanaf 25 euro + par-
tij fietswielen. Bevragen Tel. 
03 667 38 92.
DAKRENOVATIE van uw ga-
rage, afvoeren asbestplaten 
en dak vernieuwen. Gratis of-
ferte - Tel. 0487 715 534.

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

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

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

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

GEZOCHT: Carambolebil-
jart, 2dehands, speelmaat 
210x105/230x115, 3delige 
leiplaat, 5 cm, verwarming 
met thermostaat, voor op 1ste 
verdiep, gsm: 0475 75 10 18.

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

Terugblik op een jaar vogelmonitoring in Grenspark Kalmthoutse Heide

De terugkeer van de grauwe klauwier en de oehoe

GOEDKOOP NR. PLATEN: 
12 euro p/st, 20 euro p/2st., 
7/7, Gsm 0473 93 16 53, ver-
zenden op kosten koper of af-
halen 2990 Wuustwezel. 
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NOORDERLICHT
Driemaandelijks praatcafé over dementie 

 

9 februari 2021 

VEERKRACHT BIJ MANTELZORGERS
Tussen 19.30 u en 20.30 u kunt u online vragen stellen aan 
Herman Wauters dementie-expert bij RECD Orion, 
met moderator Bert Magnus van GZA.  
14 dagen vooraf kunt u over dit thema een filmpje opvragen via 
mailadres info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be

4 mei 2021 

BASALE STIMULATIE BIJ DEMENTIE
Tussen 19.30 u en 20.30 u hebt u kans om Nadia Hainaut 
( dementie-experte bij Orion) online vragen te stellen over het filmpje 
dat u vooraf kunt aanvragen via Info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be

21 september 2021 - 19.30 uur 

DEMENTIE : BLIJF IN BEWEGING !
Kris De Quick ( Vigo)  wordt geïnterviewd, ook over mogelijke 
oorzaken van signaalgedrag.
Tevens voorzien we een getuigenis van een mantelzorger

We zien elkaar LIVE in Dienstencentrum VESALIUS te BRASSCHAAT
Prins Kavellei 77 om 19.30u (deuren om 19.00u) als corona het toelaat !

30 november 2021 - 14 uur 

JONGDEMENTIE
Anouck de Bruyn, coördinator van ECD Orion ism PGN neemt ons mee 
in de wereld van jonge personen met dementie

We zien elkaar LIVE in Dienstencentrum VESALIUS te BRASSCHAAT 
Prins Kavellei 77 om 14.00 u  ( deuren om 13.30u)  als corona het toelaat !

 

 

 
 

 
 

 

 
 

NOORDERLICHT(ontstaan in nov. 2008)

Wanneer?
De verschillende coronamaatregelen die werden genomen, verplichtte iedereen 
ertoe om niet meer samen te komen in groep.

Dit betekende voor al de praatcafés dementie in Vlaanderen dat hun program-
ma’s werden geannuleerd. Tegelijkertijd ontstond er bij de organisatoren de 
vraag hoe ze mantelzorgers van personen met dementie kunnen blijven onders-
teunen.
 
Schoorvoetend ontstond het idee om  de mantelzorgers “online” bij elkaar te 
brengen en te ondersteunen.
 
Het betekende de start van het ‘virtueel praatcafé dementie’.

Een ‘virtueel praatcafé dementie’ kan evenwel nooit een praatcafé “in levende 
lijve” vervangen maar betekent wel een nieuwe mogelijkheid om mantelzorgers 
te ondersteunen en de zorg voor personen met dementie bespreekbaar te 
maken. Het kan zelfs in de toekomst complementair werken en mee deel uitmak-
en van de programmatie.
 
Voor mantelzorgers van mensen met dementie die anders niet naar een praat-
café kunnen komen omwille van de partner die nog thuis woont, wordt het plots 
wél mogelijk om informatie te kunnen ontvangen.
 
Hoe gaat Praatcafé Dementie Noorderlicht  hierbij te werk : 
-  Over een bepaald thema rond dementie, wordt een korte film opgenomen.
-  Via emailadres info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be vraagt u het filmpje op.
-  Gedurende een 14-tal dagen bent u in de gelegenheid het filmpje te bekijken,           
 waar en wanneer het  u past.
- Mogelijk  ( of mogelijk niet) hebt  u vragen, bedenkingen, nood aan” ontmoeting”,  
 na het zien van het filmpje.
- Daarom zal op een afgesproken datum  en tijdstip, nà de verspreiding van het  
 beeldmateriaal,  een dementie-deskundige samen met een moderator   
 gedurende één uur online aanwezig zijn om zoveel mogelijk vragen te beant- 
 woorden. Gewoon luisteren kan ook. Om de kwaliteit van het online gebeuren  
 te kunnen waarborgen, is het aantal deelnemers beperkt !
- U dient  in te schrijven 
 (via het mailadres  info@noorderlicht-praatcafe-dementie.be)
  1. Om het beeldmateriaal te ontvangen 
    2. Om desgewenst in te schrijven voor de online-vragensessie : 
    het virtueel praatcafé. 

Noorderlicht voorziet deze werkwijze voor februari en mei 2021.                           
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Gemeenschapscentrum Jan vander Noot 
als nieuw administratief centrum met gemeenschapsfunctie

Het huidige gemeentehuis van Brecht werd oorspronkelijk in 1848 gebouwd en in 1980 kreeg het zijn hui-
dige functie. Toen telde onze gemeente zo’n 18.000 inwoners. Intussen zijn dat er bijna 30.000 en zitten de 
gemeentediensten er krap behuisd. Een uitbreiding van het gemeentehuis bleek ruimtelijk en technisch 
geen goede oplossing. Het college startte in september 2019 met de zoektocht naar de meest geschikte 
locatie voor de administratieve diensten in Brecht. Verschillende pistes werden onderzocht. Een herwaar-
dering van het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot naar nieuw administratief centrum met 
gemeenschapsfunctie kwam als beste optie uit de bus. 

Nood aan moderne en efficiënte dienstverlening
Burgemeester Sven Deckers licht toe: “Het personeel heeft momenteel niet voldoende ruimte in het ge-
meentehuis om optimaal te kunnen werken en aan de noden van de huidige moderne en efficiënte 
dienstverlening te voldoen. Door de krappe bezetting is er onder andere een gebrek aan privacy. Boven-
dien is er nu geen plaats in het gebouw voor een vergaderzaal, een spreekruimte, archiefruimte of een 
refter. De diensten zijn her en der verspreid in het gebouw en over verschillende gebouwen binnen de 
gemeente. Dat is heel verwarrend voor onze inwoners, bemoeilijkt de samenwerking tussen de diensten 
en is nefast voor een efficiënte dienstverlening naar de inwoners. Het gebouw is ook afgeleefd en beant-
woordt niet aan de normen qua energievriendelijkheid. Een nieuwe huisvesting is dus nodig.”

Gemeenschapscentrum Jan vander Noot als nieuw administratief centrum 
Schepen voor oa openbare werken en patri-
monium Daan De Veuster: “Tijdens de studie 
werden verschillende locaties onderzocht 
en na haalbaarheidsonderzoeken bleek de 
herwaardering van het huidige gemeen-
schapscentrum Jan vander Noot voor het 
nieuwe administratieve centrum de beste 
optie. De huisvesting van de administratie-
ve diensten zal in het administratief centrum 
gecombineerd worden met een gemeen-
schapsfunctie, zoals de aanwezigheid van 
compacte polyvalente zalen die flexibel te 
gebruiken zijn. Deze realisatie past binnen 
een ruimere visie over het Gemeentepark, 
namelijk de creatie van een parkcampus. 
Op lange termijn voorziet het college naast 

de parkcampus nog twee extra publieke en culturele dienstverleningsknopen in Brecht, namelijk de wel-
zijnscampus en schoolcampus (in de Van Pulstraat).”

Parkcampus verzamelt verschillende sociale en culturele functies 
De parkcampus zal in de toekomst heel wat sociale en culturele functies verzamelen. Naast de adminis-
tratieve diensten zijn de bibliotheek, de muziekacademie, het Kempuseum en de buitenschoolse kinder-
opvang er gevestigd. Een grote meerwaarde van de campus is dat deze bereikbaar is via verschillende 
trage wegen. In een mobiliteitsonderzoek wordt de functie van de Mudaeusstraat nog herbekeken en 
wordt onderzocht of die onthard kan worden. Voor een definitieve locatie van de grote polyvalente zaal 
wordt ook naar de parkcampus of toch zeker de nabijheid van de parkcampus gekeken. Op deze manier 
wordt de parkcampus als het ware geprogrammeerd als een sociaal cultureel gemeenschapscentrum.

Draagvlak voor duurzaam project
Het college zoekt een breed 
draagvlak voor dit project en 
wil samen met de oppositie 
een ontwerpteam selecteren. 
Vanaf nu start ook een ruimere 
infocampagne om de inwo-
ners te informeren over stand 
van zaken van het project. 

Af te leggen traject
Na de goedkeuring van dit 
masterplan door het college 
wordt nu de volgende horde 
in het project voor het admi-
nistratief centrum genomen. 
Op de agenda van de ge-
meenteraad van 14 januari 
2021 staat de goedkeuring voor een oproep naar ontwerpteams. Deze teams zullen instaan voor het 
uittekenen van de plannen om het huidige gemeenschapscentrum Jan vander Noot om te vormen tot 
een nieuw administratief centrum. Uit alle ingediende kandidaturen zullen enkele ontwerpteams gese-
lecteerd worden. Met hen zal verder onderhandeld worden over de offerte om zo uiteindelijk tot 1 team 
te komen dat het ontwerp zal opmaken. In de planning staat voorop dat er in juli 2021 een architecten-
team aangesteld kan worden. Nadien kan het team beginnen met de opmaak van de plannen en de 
uiteindelijke aanvraag van de omgevingsvergunning. Daarna wordt er een procedure gevoerd voor de 
aanstelling van een aannemer. De bouwwerken zullen enige tijd in beslag nemen. In de timing die mo-
menteel vooropgesteld wordt, is het de ambitie om het nieuwe administratieve centrum aan het einde 
van deze of het begin van volgende legislatuur af te hebben.

Info: Tinne Rombouts - Beleidsadviseur - 03 660 25 50 - Tinne.rombouts@brecht.be

BRECHT

‘Together Alone’ 
door NikelaosVL
 
Dankzij NikelaosVL krijgt een wandelingetje in 
het Gemeentepark van Wuustwezel-Centrum nu 
ook een kunstzinnig tintje. De jonge kunstenaar 
uit Wuustwezel stelt zijn werk ‘Together Alone’ 
daar tentoon.
 
Door corona voelen mensen zich vaak alleen en 
worden ze geconfronteerd met zichzelf. Dit ge-
voel brengt hij in beeld aan de hand van alle-
maal dezelfde gezichten. De moeite waard om 
even te stoppen tijdens een deugddoende wan-
deling. 
 
Ben je kunstenaar en wil je graag jouw kunst to-
nen in het straatbeeld?
Twijfel niet om contact op te nemen met de cul-
tuurdienst: 03 690 46 26 of cultuur@wuustwezel.be

WUUSTWEZEL
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER

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

gezocht:

2 (ervaren) ELEKTRICIENS

info@jptechnics.be - 0474 69 19 34

Nieuwe fietsenstallingen aan station Heide

De NMBS plaatst nieuwe fietsenstallingen aan het station van Heide. Die 
zullen afgewerkt zijn rond 18 januari. De nieuwe stallingen bieden meer 
beschutte plekken aan treinreizigers die met de fiets naar het station komen.

Opgelet! De tijdelijke fietsenstallingen worden vanaf 21 januari verwijderd. 
De fietsen die daar staan worden gelabeld om de eigenaars te informeren 
over het verdwijnen van die tijdelijke stallingen. Fietsen die er op 21 januari 
nog staan, worden verwijderd.

KALMTHOUT

STEBO
meer comfort • meer genieten

Wegens sterke groei zijn we voor de uitbreiding
van ons vakkundig team op zoek naar een

PLAATSER
FUNCTIEOMSCHRIJVING

Je staat vooral in voor de plaatsing van onze producten
bij klanten. Voltijds of deeltijds.

PROFIEL

Je hebt technisch inzicht.
Ervaring in de sector is een pluspunt.
Je hebt oog voor detail en je vindt een perfecte afwerking 
belangrijk.

INTERESSE?

Mail je cv of vraag voor een afspraak
naar stebo@skynet.be
of bel naar 03 314 96 35.

Heesbeekweg 32/1 • 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 314 96 35 • stebo-bvba.be

ZONNEWERING - ROLLUIKEN
RAMEN - SECTIONALE POORTEN
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VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- volledige werfcoördinatie
- planning, kwaliteit en veiligheid
- vorderingsstaten, rendement en budget

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

communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

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

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

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

PROJECTLEIDER
BOUW

We zijn op zoek naar:

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

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

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

PROJECTLEIDER BOUW

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

BEKISTER

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

STEENGOEDE METSELAARS

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

JOBS

EEN PROJECTLEIDER
Als projectleider zorg je voor de dagelijkse en vlotte samenwerking op kantoor en 
koppeling met de werf.

Hoe ziet je dag eruit:
• Je bent verantwoordelijk voor de werven van onze projecten
• Je bent verantwoordelijk voor de planning en opvolging
•  Je zorgt ervoor dat de kwaliteit en de afwerking altijd correct gebeurt
• Je communiceert met de personen die betrokken zijn bij de bouw

Wie zoeken we:
• Je beschikt over de nodige bouwkundige kennis door studie en of door ervaring
• Je bent een geboren organisator en functioneert perfect in teamverband
•	 Je	bent	flexibel	en	stressbestendig
• Je bent leergierig
• Je bent gemotiveerd
• Je kan zowel in het Nederlands als Engels communiceren
• Je beschikt over een rijbewijs B

Wat krijg je van ons:
• Wij bieden U een uitdagende functie aan binnen een stabiele onderneming
• Een goed salaris
•	 Extra	legale	voordelen
•		Je	werkt	in	een	aangename	sfeer	met	zeer	fijne	collega’s
•  Je werkt deels van thuis uit

Interesse ?
Neem dan contact met ons op 03 667 29 47  of info@vdhbvba.be

Schanker 70, 2910 Essen, Belgie
 

Voor bouwonderneming VDH bv zijn wij op zoek naar

R E N T

 
 

 

 
  
 

  
  

 

CV te sturen naar Mr. Bartholomeeusen H. via mail
rb@ribarent.be of bel naar 0496/27.81.40

www.ribarent.be

TECHNIEKER
voor onderhoud vrachtwagens

TECHNIEKER
herstelling klein materiaal
BETONMIXER CHAUFFEUR

rijbewijs CE

R E N T

Tel. 0496 27 81 40 •  rb@ribarent.be 

werft aan

TECHNIEKER
voor onderhoud vrachtwagens

TECHNIEKER
herstelling klein materiaal

BETONMIXER CHAUFFEUR
rijbewijs CE

BALIEMEDEWERKER /
MAGAZIJNIER
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Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

JO
BS

 IN
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E 
RE

G
IO

Spijker 2
2910 ESSEN
tel. 03/667 22 39

e

s

s

e

n

Philippe AERTS
notaris

www.notaris-aerts.be

VACATURE
voor NOTARIËLE MEDEWERKER

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

Werkomgeving:
• Dynamisch notariskantoor in aangename omgeving

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

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

T I M M E R W E R K E N         D A K W E R K E N

• Goed loon
• Toffe jonge ploeg
• Leerkansen

WIJ BIEDEN

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

WIE ZIJN WIJ?

PROFIEL

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

INTERESSE? CONTACTEER ONS!

Voor onmiddellijke indienstneming 
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 

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

ESSEN

ESSEN

Goed nieuws! Eddy Binon kreeg als eerste Esse-
naar het COVID-19 vaccin van Pfizer-Biontech 
toegediend. Op dinsdag 12 januari 2021, kregen 
alle bewoners én een deel van het personeel van 
woonzorgcentrum De Bijster een inspuiting.      MT

Esdoorns en Zilverlinde sieren 
Dennenlaan in Essen 

De Dennenlaan in Essen wordt aangevuld met 
een aantal nieuwe bomen. “Na een snoeibeurt 
bleek dat een aantal bomen in de Dennenlaan 
in slechte tot zeer slechte staat waren. Dat werd 
na een onderzoek ook bevestigd door een boom-
deskundige”, zegt Helmut Jaspers, schepen van 
Leefmilieu, klimaat- en groenbeleid. “De 12 bo-
men die nog in goede conditie zijn werden be-
houden. De andere werden gerooid.
In overleg met de bewoners werd gekozen om 
heraan te planten met gewone en rode esdoorn. 
Dat zijn bovendien goede drachtbomen voor bij-
en. Met op de kop van de straat een mooie, grote 
zilverlinde.
Zo krijgt de Dennenlaan terug een mooi, eenvor-
mig straatbeeld met een afwisselend prachtig 
kleurenpallet.”
(foto: Helmut Jaspers)              MT
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www.vanlaerhoven.be

NIEUWBOUWPROJECT HET SPOOR:  
LAATSTE 2 BEN-APPARTEMENTEN TE KOOP

 Gelijkvloers appartement 95 m² met private 
tuin en 2 slaapkamers, aparte inkom, volledig 
afgewerkt. Verkoopprijs alles inclusief:  
€ 320.960 - inclusief 21% BTW, inclusief 10% re-
gistratierechten op grondaandeel en inclusief 
ondergrondse parkeerplaats met berging.

  Dakappartement 85m² met 2 terrassen en  
2 slaapkamers, volledig afgewerkt. 

 Verkoopprijs alles inclusief: € 287.680 - inclusief 
21% BTW, inclusief 10% registratierechten op 
grondaandeel en inclusief ondergrondse par-
keerplaats met berging. 

 

Contacteer ons voor meer info of een bezichtiging: info@vanlaerhoven.be  
0472/94.20.67 - www.vanlaerhoven.be/essen

Stationsstraat 218  Essen centrum
Energiezuinige appartementen E-peil 20 met 

zonnepanelen en een fiscaal voordeel!
Oplevering eind februari 2021

 

De appartementen worden volledig afgewerkt opgeleverd met ingerichte keuken, badkamer met  
inloopdouche, laminaat in slaapkamers en tegelvloer in woonkamer, badkamer, berging, nachthal en 

toilet. Geen extra kosten dus voor keuzes boven het budget in het lastenboek.

TE KOOP

REEDS 85% 
VERKOCHT!


