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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

EERL� KE EN 
CORRECTE 
SCHATTING 
ZONDER 
VERPLICHTINGEN

Plannen om te verhuizen of om 
te verhuren? Op zoek naar een 

andere woning?  
Onze deur staat alt� d open voor een eerl� k gesprek.

DE LAET
- SINDS 1996 - 

IMMO 

KOM NIET TE LAET

Openingsuren kantoor

Maandag  -  Dinsdag -  Donderdag - Vr� dag          

9u30-12u30  en  13u30-17u30

Woensdag  -  Zaterdag op afspraak

GRATIS

Immo De Laet Kalmthout

Kapellensteenweg 332, 2920 Kalmthout - 03 644 00 88 - info@immodelaet.be www.immodelaet.be
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

71. Pauselijke soldaten
Wie ooit in Rome is geweest heeft waarschijnlijk 
ook met bewondering naar de kleurrijke unifor-
men van de pauselijke bewakers  gekeken. Het 
zijn de Zwitserse wachters, een bewakingsgroep 
die is ontstaan omstreeks 1500. Heel anders was 
het grauwe uniform van de vechters het Vati-
caan, de Zouaven. Hun geschiedenis gaat terug 
tot 1860-1870. Paus Pius IX had aan de Belgische 

Monseigneur Frédéric- François 
De Mérode gevraagd om een 
leger op te richten. De oproep 
was gericht aan alle katholie-
ke ongehuwde mannen om 
de Pauselijke Staten te komen 
verdedigen.  11 000 vrijwilligers  
gaven zich op, waaronder ruim 
1600 Belgen en bijna 2000 Ne-
derlanders.  Ze kregen de naam  
“Zouaven”, vernoemd naar de 
Zouazou,  een Berberse stam die 
in het begin van de 19e eeuw 

gevochten had in Noord Afrika. Ook hun kleding 
was daarop geïnspireerd. Eén van de vrijwilligers  
was Jacobus Van Meer. Hij was geboren op 5 
oktober 1834  in Rucphen als eenvoudige arbei-
derszoon. Jacobus meldde  zich in 1864 aan in 
Oudenbosch, bij de Zouavenpastoor Hellemons,  
waar het verzamelpunt was voor alle Nederland-
se vrijwilligers. Via Brussel en 
Marseille vertrokken Jaco-
bus en zijn kompanen naar 
Rome om er pauselijke sol-
daat  te worden. Ook al was 
hij volgens zijn inschrijvings-
formulier maar 1,56m groot, 
hij vocht dapper mee in een 
paar veldslagen en kreeg er 
zelfs eretekens voor. In 1868 
kwam hij weer naar Neder-
land maar vond er zijn draai niet meer. Hij ging in 
dienst bij pastoor Hermans in Essen om allerlei kar-
weien te doen op het domein van de Oude Pas-
torij in Essendonk. Na 10 jaar vertrok hij naar Ant-
werpen om als hovenier te werken in de Lange 
Leemstraat. Daar ontmoette hij Maria Andriessen, 
een Essense vrouw die bij een  Antwerps gezin 
diende. Het koppel trouwde in 1883 en verhuisde 
naar de Stationsstraat in Essen waar ze ondanks 
hun leeftijd van 49 en 41 jaar nog 2 kinderen kre-
gen. Jacobus stierf in Essen op 8 september 1914 
en zijn vrouw op 5 februari 1925. In Oudenbosch 
liet pastoor Hellemons omstreeks 1870 een kopie 

van de Sint Pieters-
basiliek in Rome bou-
wen. Ook het lokale 
Zouavenmuseum be-
vat veel informatie 
over deze bijzondere 
groep gemotiveerde 
mannen, of waren 
het eerder avontu-
riers.                      M.G.

ZOEKERS

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

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 !

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

Diaken Leo van Gink op pensioen

Op 1 september ging Leo van Gink met pensioen. Vele jaren 
was hij een prominent figuur in het pastorale leven van Essen 
en Kalmthout.
Als diaken, als federatie coördinator en als trekker bij het op-
richten van de pastorale eenheid Onze Lieve vrouw, om maar 
enkele dingen te noemen, gaf hij het beste van zichzelf. Hij 
was aanspreekpunt voor de parochies van Essen centrum en 
Nieuwmoer en organiseerde er de plaatselijke secretariaten. 
Voor al dit werk zijn we hem dankbaar.
Pensionering betekent ook dingen loslaten, hoe moeilijk en 
pijnlijk soms ook. Daarom werden, vanaf 1 september, alle ad-
ministratieve, verantwoordelijke taken die Leo tot dan op zich 
nam, doorgegeven. Als diaken zal hij wel de pastorale zorg in 
de pastorale eenheid blijven ondersteunen.

MT
 

GEZOCHT:  Huis of apparte-
ment met 2 of 3 slaapkamers  - 
omgeving Essen. Tel. 0473 87 
70 85 - 0465 54 03 67.

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

TE HUUR KALMTHOUT:  
Een mooi appartement, 2 
slpks, prive autostaanplaats... 
tegenover het marktplein nabij 
winkelcentrum ‘De Beek’, alle 
info: tel. 0475 94 38 17 of achil-
lesvh@telenet.be

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

TE HUUR:  Topgelegen 
handelspand! Winkelcentrum 
De Beek - Kalmthout. 850 
euro/mnd. Tel. 0477 98 29 54.

GEZOCHT:  Oude collecties 
sigarenbandjes. Tel. Erik An-
tonissen - 0495 65 51 77.

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

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT NU OP NIEUW 
ADRES : AMBACHT-
STERAAT 20 WESTMALLE. 
(Aan BMW garage afslaan 
en dan tweede straat rechts). 
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Knikmopsen-Stellingen-Mo-
torculteurs-Doorzaaier-Graaf-
kranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 23m-Hak-
se laars-Aanhangwagens 
enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be Tel 
03/7893875 en 0475/466721 
en 0495/254361.
POOLS SCHILDER-BE-
DRIJF, alle binnenwerk. www.
poolsschilderbedrijf.be, ro-
man@poolsschilderbedrijf.be 
- Tel. 0032 485 64 19 65.

TE KOOP GEVRAAGD: In 
diverse woonzorgcentra ga ik 
reeds lang plaatjes draaien, 
helaas heeft mijn platendraai-
er het begeven. Wie kan me 
helpen aan een DUAL H540 
zodat ik terug vreugde kan 
brengen bij onze bejaarden. 
VAN QUATHEM Emiel, Vogel-
kerslaan 19, 2910 Essen, Tel. 
03 677 21 64

TE KOOP: Nieuwe elektr. bos-
maaier FSE 71, nieuw 166 euro, 
nu 110 euro. Tel. 03 666 77 06

EEN MISBOEKJE/BROCHU-
RE nodig ?  Snelle levering, 
goede service. Prima-Print, 
Drukwerk - Reclame - Belette-
ring, Spijker 29, Essen, 03 667 
57 65, info@primaprint.be of 
kijk op www.primaprint.be

GEVRAAGD TUIN-/KARWEI-
MAN  0499 73 55 62.

ESSEN

Alles gegeven,
van na de laatste nachtvorst

tot eind september..
@sam_wauters

#twaiku #pompoenplant

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

Hier 
had uw 

zoekertje 
kunnen 
staan !

Vraag meer 
info 

03 667 57 65
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Hoe stook je het best?

Het lokaal bestuur van Wuustwezel en de stad Hoogstraten hebben een studie laten uitvoeren over de 
luchtkwaliteit. Hieruit blijkt onder meer dat houtverbranding bij ons een belangrijke bron van fijn stof is. 
Als je correct stookt, kan dat een merkbare verbetering van de luchtkwaliteit opleveren.

We hebben de kwaliteit van de lucht die wij dagelijks inademen dus zelf mee in de hand. We geven je 
graag enkele tips om bij te dragen aan een betere en gezondere luchtkwaliteit in onze regio.

Alleen maar voordelen
Als je correct stookt, veroorzaak je minder luchtverontreiniging en minder gezondheidsproblemen. Bo-
vendien heb je meer warmteopbrengst en dus is het goedkoper.
•  Gebruik alleen droog hout.
•  Voeg tijdens het stoken beter regelmatig kleine hoeveelheden hout toe.
•  Sluit de deur zo snel mogelijk. Zo brandt het vuur optimaal en komen er minder schadelijke stoffen vrij.
•  Leg de houtblokken tijdens het aanmaken kruislings. Tijdens de brandfase mogen de houtblokken in 

dezelfde richting liggen.

Voldoende luchttoevoer
Zorg bij het aansteken en tijdens het stoken voor voldoende luchttoevoer.
•  Zet de luchttoevoer volledig open bij het aansteken van de kachel.
• Als de kachel goed brandt, verminder je de luchttoevoer een beetje. Let erop dat de vlammen niet kleiner worden.
• Sluit de luchttoevoer van je houtkachel nooit af zolang het vuur brandt. Zo vermijd je het risico op CO-vergiftiging.

Twijfel je of je goed stookt?
• Kijk naar de vlam. Blauwe, geelrode of lichtrode vlammen wijzen op een goede verbranding. Rode 

of donkerrode vlammen zijn niet goed.
• Kijk naar de assen. Als het goed is, hou je alleen lichtgrijze assen over met geen of weinig houtskool.
• Kijk naar de schoorsteen.

-  Als de rook wit of vrijwel onzichtbaar is, ben je goed bezig. Dan bestaat de rook vrijwel uitsluitend 
uit waterdamp.

-  Donkere rook is een alarmsignaal. Je verbrandt dan afval, nat hout of met te weinig luchttoevoer. 
Dat zie je niet alleen, je ruikt het ook! Deze rookgassen geven aanslag aan de binnenkant van je 
schouw. Dat vergroot de kans op schouwbrand.

-  Onderhoud je kachel en schoorsteen. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
Meer tips over houtverbranding vind je op www.stookslim.be.

WUUSTWEZEL
   HOOGSTRATEN

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

ZOEKERS

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

27.09.21 tot 02.10.21

-10% korting* 
op al je aankopen

  

Mooie prijzen te winnen 
- elke dag -  

met onze lingerietombola
(enkel in de winkel !)

Open Bloesdagen  

lliinnggeerriiee
*zowel in de winkel als online

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.

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



4  

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.

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

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

Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Vlaams Nationaal Park
 
Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Nationaal Park op basis van een open oproep van de Vlaamse Overheid. Aan Nederlandse zijde is het 
gebied al eerder erkend als Nationaal Park. Het dossier krijgt de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal van andere partners.
Het Grenspark Kalmthoutse Heide is momenteel een uitgestrekt natuurgebied van 6000 ha gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Het Grens-
park is bovenlokaal goed gekend als natuurgebied en staat voor veel mensen synoniem voor natuur in Vlaanderen. Met een divers landschap van vennen, 
natte heide, droge heide en bossen, biedt het gebied een enorme rijkdom aan indrukken voor bezoekers. De 27 wandelroutes bieden telkens nieuwe zichten 
en ontdekkingen.

Grenspark Kalmthoutse Heide is een hotspot voor biodiversiteit met onder andere meer dan 1000 soorten nachtvlinders, tal van zeldzame vogelsoorten zoals 
de nachtzwaluw en ook rijk aanbod aan specifieke flora. Daarom is het gebied Europees beschermd onder Natura 2000.

Een jaar de tijd om te werken aan definitieve kandidatuur
Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): “We zijn blij om samen met de partners deze stap te zetten. We werken op deze manier verder aan 
een mooi en robuust natuurgebied met belangrijke kansen voor toerisme en lokale economie. We hebben ook goed geluisterd naar de feedback die is gefor-
muleerd en hebben daarnaar onze plannen aangepast.”
 
Er ontstond de voorbije weken ongerustheid over eventuele uitbreidingsplannen van Grenspark Kalmthoutse Heide. De plannen zijn samen met gemeente-
besturen bijgestuurd om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden. Grenspark Kalmthoutse Heide dient daarom enkel het huidige gebied in voor de se-
lectiefase van Nationale Parken.
Indien de Vlaamse Overheid deze kandidatuur erkent voor de volgende fase in de 
selectie, krijgt Grenspark Kalmthoutse Heide een jaar de tijd om haar plannen te con-
cretiseren en een definitieve kandidatuur voor te stellen. Daarbij wordt uiteraard de 
feedback van alle betrokkenen ter harte genomen.
 
Wat is een Nationaal Park Vlaanderen? 
Volgens de definitie van de Vlaamse Overheid:
Een Nationaal Park Vlaanderen is een erkend, geografisch afgebakend gebied van 
voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale 
uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en 
ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, 
habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, 
landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling 
en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving. 

https://www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

KALMTHOUT
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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

KALMTHOUT
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. 
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!

Zo 10.10.2021 - Grenspark: Withoefse Heide- Start: 14u -  parking
De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout Thema: Herfst in het bos
Gids: Hilde Balbaert

Za 16.10.2021 - Grenspark: Ravenhof-Moretusbos, Start: 14u tot 17u - 
Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek Gids: André D’Hoine

Organisatie: 
“Natuurgidsen regio Kalmthout”
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 
chrisvandersypt@skynet.be

www.nareka.be

                                                                

Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout”
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 chrisvandersypt@skynet.be

www.nareka.be 

Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. 
Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis en iedereen is welkom!

Oktober

Zo 10.10.2021 -Grenspark: Withoefse Heide- Start: 14u  parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Herfst in het bos.-
Gids: Hilde Balbaert

Za 16.10.2021° -Grenspark: Ravenhof-Moretusbos, Start: 14u tot 17u  Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek 
Gids: André D’Hoine

 

OKTOBER

vanaf 13 september

Verbeteringswerken Ringlaan 

De Ringlaan in Brecht-centrum is momenteel te smal om het vele verkeer op 
een veilige manier te laten passeren. Daarom wil de gemeente de Ringlaan 
verbreden richting het huidige fietspad. Ook de toegang vanuit de Betho-
venstraat zal veranderen; de middengeleider verdwijnt.
 
De werken
Het oude gedeelte van de Ringlaan zal verbreden zodat verkeer gemakkelij-
ker kan verlopen. Concreet wil dit zeggen dat de bestaande betonnen weg 
met een breedte van 5 meter volledig wordt uitgebroken. In de plaats komt 
er een nieuwe weg in asfalt van 6 meter breed, met betonnen kantstroken en 
een lijngoot.

Ook met de veiligheid van fietsers en voetgangers wordt rekening gehouden. 
Het bestaande fietspad blijft behouden. Er komt een veiligere voet- en fiet-
sersoversteek met extra lichtpunten richting Aldi en ter hoogte van Meubleta. 
Na de werken zal Agentschap Wegen en Verkeer bovendien een oversteek-
plaats maken in de Bethovenstraat, in het verlengde van het bestaande fiets-
pad in de Ringlaan. 
 
Timing
In de week van 13 september start de aannemer met fase 1: 25 werkdagen. 
Aansluitend volgt fase 2: 15 werkdagen. 
 
Fases
De wegeniswerken in de Ringlaan worden uitgevoerd in 2 fases, zodat alle 
bedrijven van het industrieterrein ten alle tijden bereikbaar blijven.

Fase 1: van de Bethovenstraat tot vooraan oprit Toyota garage
Fase 2: van oprit Toyota garage tot aan nieuw wegdek in de Ringlaan voor-
aan containerpark.
 
Bereikbaarheid
Tijdens de volledige werken is geen doorgaand verkeer mogelijk. Een omlei-
ding wordt voorzien.

Voor de winkel Aldi zal tijdens de werken een tijdelijke op- en uitrit voorzien via 
het bestaande zijstraatje van de Bethovenstraat.

De brandweer en overig plaatselijk verkeer van Ambachtslaan en Ener-
gielaan kan een tijdelijke uitrit via Energielaan gebruiken.
 
Info
dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of infrastructuur@brecht.be

BRECHT

Op 23 september vierde de 

seniorenraad in aanwezigheid 

van het gemeentebestuur en 

seniorenverenigingen haar 

50-jarig bestaan. Voorzitter 

Louis Fret hield een warm 

betoog voor meer sociaal 

contact, meer buurtzorg en 

een blijvende samenwerking 

met het gemeentebestuur.   

Pijnpunten  
blootleggen 
Waar de focus vroeger vooral 

op feesten en activiteiten lag, 

verschoof de aandacht - sinds 

de erkenning van de seni-

orenraad als gemeentelijke 

adviesraad in 2001 - naar het 

verdedigen van de belangen 

van senioren. 

“Sinds de erkennig tot advies-

raad werden verschillende 

zaken gerealiseerd, terwijl 

anderen nog altijd actueel 

zijn. Zo ijveren we steeds voor 

veilige fietspaden. Vroeger de-

den we dat met een jaarlijkse 

fietstocht door de gemeente. 

We zien dat er belangrijke 

verbeteringen zijn gebeurd aan 

de spoorovergang van de Mid-

denstraat en de Cardijnstraat in 

Wildert. Maar we blijven er ook 

op hameren dat de voetpaden 

in Essen beter kunnen. Dit 

verdient een groter aandeel in 

de gemeentelijke begroting. Er 

moet mij ook van het hart dat 

niet elke seniorenvereniging 

beschikt over een betaalbaar 

lokaal voor hun werking. We 

blijven ons inzetten om een 

goede thuis te vinden voor 

elke seniorenclub”, weet Louis 

te vertellen.  

  

Dalend ledenaantal
Het dalend aantal leden bij 

verenigingen baart de senio-

renraad zorgen. 

“In 1994 zaten 44,6% van alle 

60-plussers in een senio-

renvereniging. In 2021 is dat 

nog maar 23%. Steeds minder 

mensen vinden hun weg naar 

zo’n vereniging. Deel uitmaken 

van een club zorgt voor 

minder eenzaamheid en 

isolement. We gaan ons 

best doen om het leden-

aantal terug omhoog te 

krijgen.”

Welkom op de  
vergadering 
Op donderdag 21 oktober 

ben je van harte welkom 

op de open senioren-

raad. Wil je weten hoe 

en waarover er wordt 

gediscussieerd, dan mag 

je steeds komen luisteren! 

Afspraak in LDC ‘t Gast-

huis (Nollekensstraat 5) 

van 10.00 tot 12.00 uur. 
i

  louis.fret@skynet.be

  03 667 58 66

“Wij geven senioren een stem”
De gemeentelijke seniorenraad bestaat 50 jaar. “We 
behartigen de belangen van alle senioren in Essen. We zoeken 
mee naar oplossingen en kaarten pijnpunten aan bij het 
gemeentebestuur”, zegt gepassioneerd voorzitter Louis Fret. 

20 / Bijzonder
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vorsselmans.be 
Wuustwezelseweg 95 – 2990 Loenhout 

Om wachttijden te vermijden en onze showroom  

op een veilige manier te bezoeken vragen wij u eerst  

een afspraak te maken op 03 690 04 40 of per mail  

naar woningbouw@vorsselmans.be

OPENDEURWEEKEND

25 & 26 SEPTEMBER 2021 VAN 10U TOT 16U30

Jaro De Bruyne krijgt eerbetoon op cover nieuw 
Kalmthouts stripverhaal

Op 20 november 2021 verschijnt deel II van de strip ‘Kalmthout in beelekes’. Jaro De 
Bruyne prijkt mee op de cover, als eerbetoon aan deze Kalmthoutse supervrijwilliger.

In deze tweede uitgave worden een aantal inwoners van de heidegemeente 
weer tot leven gebracht. In tegenstelling tot vorige uitgave komt nu elke wijk 
aan zijn trekken, zoals frituuruitbater Rik en verzetsstrijder Max Temmerman uit 
Heide, de smid van Nieuwmoer, konijnendief De Gover van den Heuvel, Jean-
neke en René van café Kolenhandel in Achterbroek en Remi van de touwsla-
gerij uit de Acht Zaligheden.

Supervrijwilliger Jaro
In Kalmthout zijn er maar weinig mensen die Jaro De Bruyne niet kenden. 
Deze supervrijwilliger overleed op 16 mei 2021 totaal onverwacht. Iedereen 
in Kalmthout kende ‘de Jaro’. Jaar en dag fietste hij rond met de affiches van 
ontelbaar veel evenementen en activiteiten van verenigingen. Iedereen gaat 
hem missen.
“Bij het realiseren van deze uitgave moesten wij vernemen dat supervrijwilliger 
Jaro De Bruyne plotseling was overleden”, zegt initiatiefnemer Jan Francken. 
“Er kwamen massaal veel vragen om hem ergens postuum mee op te nemen 

KALMTHOUT

in een verhaaltje. Daar de meeste verhaaltjes reeds in een eindfase zaten was 
het niet evident om nog vele aanpassingen te doen. Daarom werd er besloten 
hem mee op te nemen op een speciale cover van de grote luxe uitvoering 
waarin alle afdrukken van de originele pagina ‘s zijn opgenomen.”
De cover kon niet beter weergegeven worden aan het Willy Vandersteenplein 
te Heide waar een feest aan de gang is en Jaro (in het midden met lichtgroe-
ne shirt) samen met burgemeester Jacobs en heel wat stripfiguren feest vieren. 
Feesten mee opzetten en hierbij helpen was Jaro zijn leven.

Boek bestellen
Het boek is te bestellen via  
•  stripkalmthout@vvvkalmthout.be
•  tijdens de tentoonstellingsdagen in het arboretum 20/21 
 en 27/28 november van 10 tot 17 uur         MT

Essense rallyrijder Bob de Jong nipt tweede in Eurol-Hellendoorn Rally ESSEN
   HELLENDOORN

UITSLAG EUROL-HELLENDOORN RALLY
• 1. Gert Jan Kobus/Martin Nortier, Skoda Fabia R5, op 1 uur 12 min 32,7 sec
• 2. Bob de Jong/Bjorn Degandt, Hyundai i20 R5, op 2,3 sec
• 3. Jim van den Heuvel/Jouri Dockx, Volkswagen Polo R5, op 40,8 sec
• 4. Bas van Kamperdijk/Erwin Berkhof, Volkswagen Polo R5, op 1 min 13,1 sec
• 5. Kevin van Deijne/Hein Verschuuren, Skoda Fabia R5, op 1 minuut 44,7 sec.
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WORKSHOPS Grafiek
Maak je eigen grafisch kunstwerk. 
In een ontspannen sfeer gaan we samen 4 uur 
creatief aan de slag, geen tekentalent nodig!
Alle materiaal is aanwezig, je wordt volledig 
begeleid, koffie, thee en een tussendoortje 
inbegrepen. Schrijf je in, individueel of als groep 
(max 6 pers). 
We maken er een gezellige middag/morgen of 
avond van. Prijs, alles inbegrepen: 45€ p.p.
 
 
Adres van het atelier: 
Leopoldstraat, 15 - 2920 Kalmthout-Heide      
Makkelijk te bereiken met de trein
Je kan inlichtingen inwinnen via mail, 
info@berndtsonhuguette.com of op het gsm 
 nummer 0032(0)477 431 474

Creatieve groetjes, Huguette

PUBLIREPORTAGE

Steel Dreams in Essen maakt unieke, duurzame stalen deuren en ramen. Op-
richters Nick en Anky zijn gepassioneerde ondernemers die kwaliteit, innovatie 
en een persoonlijke aanpak steeds voorop zetten. Na vijf jaar is hun bedrijf klaar 
voor een volgende stap: ze willen meer focussen op vakmanschap en innovatie 
terwijl ze ook hun bedrijf laten groeien. Daarvoor hebben ze versterking in de 
gelederen nodig: een partner die hun zaak strategisch helpt uitbouwen tot een 
duurzaam en autonoom bedrijf. Iemand die hun visie begrijpt en het groeiver-
haal kan realiseren. Samen met ‘wingman’ Wannes Kuyps starten ze een nieuw 
en spannend hoofdstuk.

Geboren ondernemers
In 2016 richten Nick Van Linden en Anky Van Wesenbeek Steel Dreams op. Dat 
doen ze vanuit hun passie voor het ondernemen: zelfstandig werken en de vrij-
heid hebben om hun eigen toekomst op te bouwen. Ondernemen zit immers in 
hun bloed. Vanaf de start zetten ze 100% in op kwaliteit, innovatie en een per-
soonlijke touch. Die unieke combinatie rendeert snel: ze krijgen veel waardering 
voor hun werk en de passie voor hun vak wordt steeds groter. 

Steel Dreams – kwaliteit en innovatie
Steel Dreams zet dromen graag om in werkelijkheid – zo staat het op de website. 
Hun producten en service zijn exceptioneel dankzij hun focus op innovatie en 
kwaliteit. Ze onderscheiden zich van ‘klassieke stalen buitendeuren’ doordat ze 
thermisch onderbroken schrijnwerk aanbieden. Dankzij de geïsoleerde profielen 
gaat er geen kostbare energie verloren.

Een persoonlijke aanpak is belangrijk voor hen. Elk project wordt opgevolgd 
vanaf de offerte tot en met de afwerking zodat kwaliteit steeds gegarandeerd 
kan worden. Alle deuren en ramen worden geproduceerd in hun eigen atelier 
en ook de plaatsing nemen ze zelf voor hun rekening. Alles op maat van de 
klant en onder het goedkeurend oog van Nick en Anky.

De oorspronkelijk thuisbasis van Steel Dreams was het landelijke Kalmthout. Voor 
de uitbreiding van het bedrijf was echter meer ruimte nodig, dus ze verhuisden 
naar Essen waar ze een groter atelier ter beschikking hebben. Momenteel wor-
den Nick en Anky ondersteund door een enthousiast team van acht medewer-
kers. 

Klaar voor de volgende stap
Steel Dreams legde al een mooi pad af en het bedrijf is volledig klaar om uit 
haar kinderschoenen te groeien. Nick en Anky willen een groter, duurzaam en 
autonoom bedrijf uitbouwen. Nicks specialiteit ligt in het vaktechnische met 
een sterke focus op innovatie. Anky is de drijvende operationele kracht. De am-
bacht pur sang komt natuurlijk voor hen.

Er was echter ook nood aan een meer concreet toekomstperspectief: een 
structureel en strategisch uitgewerkte toekomstvisie. Ze misten nog een puzzel-
stukje voor de volgende stap: een partner met de nodige expertise en ervaring 
op het vlak van strategie, financiën en management die het groeiverhaal con-
creet kon uitwerken. Die ‘wingman’ vonden ze in Wannes Kuyps.

De kracht van complementariteit
Ze besloten samen in zee te gaan. Wannes ondersteunt Nick en Anky bij het 
verder uitbouwen en groeien van hun bedrijf, terwijl hij ook de nodige persoon-
lijke investeringen doet. Het gemeenschappelijke doel? Een duurzaam en auto-
noom bedrijf waarin oprichters Nick en Anky zich volledig kunnen focussen op 
hun ambacht, passie en innovatie. 

“Ik vind het altijd inspirerend wanneer gepassioneerde ondernemers mij in hun 
bedrijf opnemen. Wanneer ze iemand ‘extern’ toegang geven tot hun geestes-
kind. Zulke stappen durven nemen, siert hen als ondernemers.” vertelt Wannes.

Samen met Wannes werkten Nick en Anky een strategisch groeiplan uit voor de 
komende drie jaar. Dat plan zullen ze ook samen uitrollen. Zo wordt er onder an-
dere geïnvesteerd in nieuwe toonzalen en burelen en zijn ze op zoek naar twee 
extra, enthousiaste medewerkers. 

Wingman voor ondernemers – Wannes Kuyps
Wannes heeft een onwrikbaar geloof in gedreven ondernemers. Hij wil hen 
doelgericht en als een betrokken partner bijstaan bij het uitbouwen en groeien 
van hun zaak. Hij vertaalt graag mooie, wilde ideeën naar een concrete en 
haalbare realiteit.

Hij vertrekt altijd vanuit de visie van de ondernemers zelf en ondersteunt hun mis-
sie op strategisch, structureel en financieel gebied. Dat hoeven trouwens ook 
absoluut geen ‘grote bedrijven’ te zijn, integendeel, hij voelt veel affiniteit met 
bedrijven die borrelen van groeipotentieel.

De toekomstplannen van Wannes zijn alvast duidelijk: hij wil graag nog veel 
inspirerende ondernemers ontmoeten, ondersteunen en samen succesvolle 
groeiverhalen realiseren! Wingman zijn voor ondernemers, dat is zijn passie.

 Steel Dreams
 Duiventorenstraat 6
 2910 Essen
 +32 (3) 435 76 66
 www.steeldreams.be
 info@steeldreams.be

Wannes Kuyps
www.wannes.biz
Wannes.kuyps@wannes.biz
+32 (0) 474 39 12 39

EEN IJZERSTERKE SAMENWERKING

Steel Dreams & Wannes Kuyps

ESSEN
   HELLENDOORN

UITSLAG EUROL-HELLENDOORN RALLY
• 1. Gert Jan Kobus/Martin Nortier, Skoda Fabia R5, op 1 uur 12 min 32,7 sec
• 2. Bob de Jong/Bjorn Degandt, Hyundai i20 R5, op 2,3 sec
• 3. Jim van den Heuvel/Jouri Dockx, Volkswagen Polo R5, op 40,8 sec
• 4. Bas van Kamperdijk/Erwin Berkhof, Volkswagen Polo R5, op 1 min 13,1 sec
• 5. Kevin van Deijne/Hein Verschuuren, Skoda Fabia R5, op 1 minuut 44,7 sec.
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DE NIEUWE 
VANAF € 169/MAAND*

*Financieringshuur (met gegarandeerde aankoopoptie op het einde van het contract). Ge nancieerd voertuig Toyota Yaris 1.0 VVT-i Essence 5 M/T tegen de promoprijs van: € 17.190 BTWi korting van € 1.000 voor 
een stockwagen afgetrokken van de aanbevolen catalogusprijs van € 18.190 BTWi. Niet verplicht voorschot € 4.250 BTWi. Te  nancieren bedrag: € 12.940. JKP (Jaarlijks Kosten Percentage): 2,99%. Vaste jaarlijkse 

debetrente: 2,95%. Duur: 48 maanden. 48 maandelijkse a� ossingen van € 168,21. Aankoopoptie: € 6.000. Totaal terug te betalen bedrag in geval van aankoop: 
€ 14.074,08. Tarief geldig tot 30/09/2021 inclusief. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Toyota Financial Services Belgium.  (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 of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.

(1) 

TOYOTA. THINK ABOUT IT.  

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD.

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

DE NIEUWE TOYOTA YARIS

 3,8-5,6 L / 100 KM  | 87-127 G / KM (WLTP)  |  www.toyota.be Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be 

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

ZO 26 
SEPT
12 - 18u

6e DORPSDAG
WUUSTWEZEL
meer dan 100 
standhouders

FEEST MEE!

Bredabaan verkeersvrijOpendeurweekend Wuustwezelse ondernemersArtiesten - Demonstraties - KinderanimatieGrote  rommelmarkt - Bewaakte  fietsenstalling

Affiche_Dorpsdag_21_v6.indd   1Affiche_Dorpsdag_21_v6.indd   1

6/08/2021   9:12:016/08/2021   9:12:01
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*Actie geldig van 24/09/2021 tot 26/09/2021 - Niet cumuleerbaar met andere promoties - Zie voorwaarden in de winkel

Bredabaan 419c
2990 Wuustwezel
info@optiekdeleersnijder.be
03/669.63.21

- 40% korting - 15% korting
op zonnebrillen*op monturen*

(bij aankoop montuur + glazen)

 DORPSDAG
WUUSTWEZELZONDAG 26/09

EYECATCHONLINE
Follow us to get inspired!

DORPSDAG WUUSTWEZEL • ZONDAG 26 SEPTEMBER

FALL/WINTER COLLECTION 2021

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021 elite

bestaat 45 jaar ! 

Huis Elite • Bredabaan 462 • 2990 Wuustwezel • 03/669.72.29 • www.huiselite.be

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021

goodiebags!

Leuke 

give-aways!

kortingen 
tot 45%

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021 elite

bestaat 45 jaar ! 

Huis Elite • Bredabaan 462 • 2990 Wuustwezel • 03/669.72.29 • www.huiselite.be

FEESTWEEK
23 t.e.m 27 februari 2021

goodiebags!

Leuke 

give-aways!

kortingen 
tot 45% DORPSDAG 

26 SEPTEMBER

10% korting 
van 21 september tot en met 2 oktober

BIJ GOED WEER KOOPJESTENT BUITEN.
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Mijn naam is Denise, ik ben 25 
jaar en woon in Kalmthout. Ik 
heb een passie voor woord-
kunst en verbinden met ande-
ren en mezelf. Deze twee ko-
men in mijn schrijfsels samen. 
Ik neem jullie mee op mijn weg 
naar een mobielere toekomst 
en de uitdagingen en geluk-
smomenten die hierbij op mijn 
pad komen.

Een andere afslag 

Wandelend van de slaapkamer naar de keuken voel ik het opnieuw. Ik sta stil. 
Kijk naar mijn linkervoet. En naar mijn rechtervoet. Identiek, is wat ik zie. Het is 
wat mijn hart al wist, maar nog niet durfde uit te spreken. Ik had nog hoop. 
Hoop dat ik het niet goed had gevoeld en gezien. Hoop dat het tijdelijk was. 
Hoop. Veel hoop. Het was sterker dan de angst.
Alles moest worden onderzocht, maandenlang. Elk stukje huid van mijn been 
bekeek ik, elke beweging werd geanalyseerd. Alles was onzeker en enthou-
siast. Ik weet nog dat ik nauwelijks op mijn rechtervoet, de voet van het ge-
opereerd been, durfde te staan. Voorzichtig probeerde en leerde ik. Dage-
lijks. Wekelijks. Maandelijks. De bijzondere stand van mijn rechtervoet, ze leek 
gecorrigeerd na de operatie aan mijn scheen- en kuitbeen. Een bijkomend 
effect, want dit was een operatie met een ander doel. Mijn voet zou in de 
toekomst nog opnieuw beoordeeld worden. Het was de voorbije maanden 
duidelijk: mijn voet stond recht. Ik kon bij het stappen de volledige voetzool 
gebruiken. De binnenzijde van mijn voet was niet meer dusdanig doorgezakt, 
dat er als het ware een extra voetzool werd gecreëerd. Ik was opgelucht. Mijn 
mobiele(re) toekomst leek nabij. Eén operatie nog, dacht ik. Plots dacht ik het 
enkele keren kort te voelen en zien, een doorgezakte voet. Met de gedachte 
dat een steunzool altijd nog kan ging ik verder met mijn dagelijkse activiteiten. 
Tot vandaag. Deze pijn kan ik niet negeren.

Ik neem mijn vroegere steunzool met forse correctie erbij. Aarzelend ga ik 
erop staan. Waggelend probeer ik vanuit verschillende oogpunten naar de 
binnenzijde van mijn voet te kijken. Een positief effect ontbreekt. De herken-
baarheid van vroeger, de periode voordat ik dit traject van orthopedische 
operaties en revalidatie inging, is groot. Papa pakt zijn gsm en neemt enkele 
foto’s van de stand van mijn voet. Ik bekijk ze, haal diep adem, bedenk dat er 
tot nu toe steeds een oplossing kwam en vertrouw. Misschien is er nood aan 
een andere afslag om te komen waar ik graag wil zijn. Misschien komen er 
extra werkzaamheden op mijn pad. Ik zal in ieder geval rijker aankomen op 
mijn bestemming. Daar houd ik mezelf aan vast. Ik besluit de foto’s meteen 
op de laptop in een album te plaatsen. Morgen neem ik contact op met de 
orthopedist om dit te bespreken. Ik ben hoopvol. Opnieuw. Maar dan anders.

Vaccinatiecentrum Voorkempen 
bedankt vrijwilligers 
 
In het vaccinatiecentrum van Eerstelijnszone Voorkempen in Malle vond za-
terdag 11 september 2021 een eindsymposium plaats en een bedankings-
feest ‘Malle Proms’ voor alle vrijwilligers en medewerkers. 

Symposium  
Tijdens het symposium op zaterdag 11 september 2021 gaven een aantal 
sprekers meer info over de aanpak van de Covid crisis, de vaccinatiecam-
pagne en de toekomst van dergelijke massale mobilisatie van mensen en 
middelen voor preventie. Na een verwelkoming door Vicky Van Camp 
(voorzitter ELZ Voorkempen)  en een inleiding door Vlaams minister-presi-
dent Jan Jambon en Cathy Berx, spraken Sven Beersman en Pieter Poriau 
(coördinatoren vaccinatiecentrum Voorkempen) en San Segers (HR ver-
antwoordelijke vaccinatiecentrum Voorkempen) de genodigden toe. De 
moderatie van het symposium werd verzorgd door dokter Jan Van Emelen. 
Zo’n 120 afgevaardigden uit de gemeentebesturen, zorgactoren en verte-
genwoordigers van belangengroepen volgden de toelichting. 

Bedanking vrijwilligers en medewerkers
Op zaterdagavond werden alle vrijwilligers en medewerkers van het vac-
cinatiecentrum Voorkempen uitgenodigd om verwend te worden op een 
bedankingsfeest. Ze werden uitgebreid bedankt op ‘’Malle Proms”. Na een 
foodtruck-festival kregen ze naar goede gewoonte een laatste briefing van 
dokter Jan Van Emelen en HR-verantwoordelijke San Segers om zich daarna 
te laten onderdompelen in een muzikale avond met samenzang en dans. 
Het werd een sfeervolle en feestelijke afsluiter van de geslaagde vaccina-
tiecampagne in vaccinatiecentrum Voorkempen met uiterst tevreden aan-
wezigen.

Voor meer info en vragen: Pieter Poriau (woordvoerder Eerstelijnszone 
Voorkempen), M 0474 46 73 66, info@elzvoorkempen.be 

REGIO

Van links naar rechts Johan Van Hoof (J&J), 
gouverneur Cathy Berx, minister-president Jan 
Jambon, Wienand de Smet (hoofd departement 
ontwikkeling en educatie provincie Antwerpen),

Dokter Jan Van Emelen en San Segers.

Foodtrucks

Samenfeest

Samenzang

De Essener Muzikanten en Musik Express 
houden gratis oktoberfest

De Essener Muzikanten houden gewoonlijk in oktober 
hun jaarlijkse muzikantenfeesten, maar met al de corona 
maatregelen en aangezien wij altijd te maken hebben met 
buitenlandse kapellen is er dit jaar wederom beslist om het 
te annuleren, wat wij heel erg betreuren want de muzikan-
tenfeesten was/zijn voor veel mensen een vaste jaarlijkse 
uitstap.

Maar muzikanten spelen natuurlijk wel graag voor publiek, 
daarom is er besloten om samen met Musik Express een oktoberfestavond te hou-
den.

De avond gaat door op 9 oktober in het parochiecentrum van de statie, kerkstraat 
62 in Essen. De Essener Muzikanten openen de avond zelf om 19.30 en spelen tot 
21.00, daarna neemt Musik Express het stokje over en speelt van 21.30 tot 24.00.

En wat bracht deze twee kapellen nu samen? De dirigent van De Essener Muzikan-
ten, Alex Rommers, is een van de trompettisten van Musik Express, EN...de tenor-
hoorn speler van Musik Express, Danny Goossenaerts,  is de vaste invaller van De 
Essener Musikanten.  Muziek maken is maar een klein wereldje in Essen.

Wij hopen met deze formule jullie een zeer gezellige en geslaagde avond aan te 
kunnen bieden.  Kijk voor meer informatie op www.essenermuzikanten.com

ESSEN
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JOB IN DE REGIO ?

Voor onze logistiekafdeling zoeken wij een

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 plus.
Opleiding rijbewijs wordt voorzien indien nodig.

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

Op verzoek verlengd:
 
Uniek dorpsspel: ‘De slag om Achterbroek’ 
 
Op 1 juli 1871, dit jaar precies 150 jaar geleden, werd Achterbroek tot zelf-
standige parochie verheven.  Dit ging niet zonder slag of stoot, want zowel 
het gemeentebestuur van Kalmthout, als dat van Wuustwezel (waar Ach-
terbroek gedeeltelijk onder viel) hebben dit vele jaren proberen tegen te 
houden. 
 
De grote festiviteiten worden nog even uitgesteld en kunnen hopelijk dit na-
jaar doorgaan. Maar Hilde en Ann Francken hebben voor de Kerkraad Ach-
terbroek een dorpsspel uitgewerkt dat deze zomer wél al (coronaproof) kon 
gespeeld worden.  Op verzoek wordt de termijn van spelen nu verlengd, tot 
en met de Kerstvakantie.  
 
Met ‘De slag om Achterbroek’ nemen ze je spelenderwijs mee doorheen 
de geschiedenis van 150 jaar parochie Achterbroek. Tijdens de wandeling 
(ongeveer 3 km) wordt er haltgehouden op 7 verschillende locaties waar 
je meer info krijgt over de rol van die locatie doorheen de voorbije 150 jaar 
én waar je vervolgens punten probeert te scoren door je bal met een cro-
quethamer in het doel te spelen. Je speelt daarbij voor ’team Kalmthout’, 
’team Wuustwezel’ of ’team Achterbroek’.  Het spel is geschikt voor jong en 
oud, voor gezinnen, verenigingen, vriendengroepen, buurtcomités, … en zo-
wel voor échte Achterbroekenaren als voor toevallige bezoekers.
 
Praktische info:
Voor:           jong en oud, in groepen tot 9 personen
Wanneer:      na afspraak via slagomachterbroek@gmail.com 
Duur:            ongeveer anderhalf uur
Prijs:           50 euro / ploeg (met gids) of 35 euro / ploeg (zonder gids)
Inbegrepen: bolderkar met materialen die je nodig hebt voor het spel,   
 scoreblad en een exclusief boekje met oude foto’s/
 postkaarten van de spellocaties 

KALMTHOUT

Kalmthoutse cultuurvereniging
maakt van postkaart nu postzegel

vtbKultuur viert 85 jaar 
met eigen postzegel

De Kalmthoutse cultuurvereniging ‘vtbKultuur 
Kalmthout’ – één van de 145 lokale afdelingen van 
de Vlaamse Toeristenbond (VTB) – viert in 2022 hun 
85ste verjaardag. “Voor die speciale gelegenheid 
brengen we een eigen postzegel uit”, vertelt voor-
zitter Alain ’T Kindt.

Twee verjaardagen
“Eigenlijk vieren wij in 2022 twee bijzondere verjaar-
dagen. Onze nationale moederorganisatie bestaat 
precies honderd jaar. De Vlaamse Toeristenbond 
(VTB) werd opgericht in Antwerpen op 29 januari 

1922 als een onafhankelijke, niet-partijgebonden 
toeristische vereniging”, weet Alain ’T Kindt. “Uit op-
zoekingswerk leren we dat er in 1937 in Kalmthout 
een lokale afdeling werd opgericht. Met vtbKultuur 
Kalmthout mogen we dus 85 kaarsjes uitblazen.”

Postkaart als postzegel
“Tijdens het snuisteren in de geschiedenis van 
onze eigen afdeling ontdekten we dat vtbKultuur 
Kalmthout werd opgericht in 1937 in café Het Vlie-
gend Wiel. Daar verwijst ook een postkaart van fo-
tograaf Frans Hoelen (1870-1904) naar. 

Het is die postkaart waarop wij ons gebaseerd heb-
ben om nu een eigen postzegel uit te brengen. Zo 
willen we onze 85ste verjaardag op een originele 
manier onder de aandacht brengen. We zijn er 
zeker van dat heel wat verzamelaars dit collectors 
item in hun bezit willen hebben”, zegt Alain ’T Kindt.

Bestel uw eigen vel
“Om praktische redenen zijn de speciale postzegels 
alleen te bestellen per vel van 20 postzegels. We 
kunnen deze aanbieden aan 26,59 euro per vel. Be-
stellingen ontvangen we graag uiterlijk 15 novem-
ber, zodat we tijdig alles in productie kunnen laten 
gaan”, geeft Alain ’T Kindt, voorzitter van vtbKultuur 
Kalmthout nog mee. (Tekst: Stijn By Me)

Meer info en bestellingen: kalmthout@vtbkultuur.be 
of 0479 69 84 92

KALMTHOUT

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: echo@primaprint.be

03 667 57 65
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Allseas is een toonaangevende aannemer in de offshore energiemarkt. Wij verleggen voortdurend de bestaande 
grenzen van techniek en zijn experts in het ontwerp en de uitvoering van grote en complexe offshoreprojecten. 
Onze veelzijdige vloot van gespecialiseerde schepen die we zelf ontworpen hebben werkt wereldwijd en is voorzien 
van de meest geavanceerde apparatuur en systemen. 
Wij zijn actief op vier terreinen: pijplijninstallatie, zwaar hijswerk, diepzeemijnbouw en afvalopvang in rivieren.

Ons kantoor in Essen is verantwoordelijk voor de planning, organisatie en logistiek van de bemanning van onze 
schepen. Voor dit kantoor zijn wij op zoek naar vier HR professionals.

HR Crew Consultant Construction (vaste functie, fulltime)
In deze functie ondersteun en adviseer je het scheepsmanagement en gerelateerde afdelingen bij hun bemannings-  
vragen en overige personele aangelegenheden. Met jouw expertise en ervaring zorg je voor een optimale bezetting van 
onze schepen. Je werkt aan de planning van beschikbare bemanning en bent betrokken bij de werving, selectie, intro-
ductie en training van nieuwe bemanningsleden. Daarnaast zorg je dat de administratie efficiënt en feilloos verloopt.
Je hebt een HR-diploma of vergelijkbaar, minimaal 3 jaar soortgelijke werkervaring in een maritieme of offshore 
omgeving en je communiceert gemakkelijk in de Nederlandse en Engelse taal.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Nadia Goverde (ngv@allseas.com). 
 

HR Crew Consultant Marine (6 maanden, fulltime) 
In de functie van HR Crew Consultant Marine ben je aanspreekpunt voor alle HR gerelateerde vragen binnen jouw 
specifieke Marine unit. Je bent verantwoordelijk voor de algehele bemanningsplanning, waarin je zorgt voor een 
effectieve en tijdige bezetting van de toegewezen afdelingen aan boord. Je gaat uitdagingen niet uit de weg en denkt 
out-of-the-box om tot oplossingen te komen.
Je hebt een HR-diploma of vergelijkbaar, minimaal 3 jaar werkervaring in een internationale of logistieke omgeving 
en geen 9 tot 5 mentaliteit. Je hebt een helikopterview, weet prioriteiten te stellen en kunt multitasken in een 
dynamische werkomgeving. 

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Juan Verdickt (jvt@allseas.com).

Junior HR Crew Consultant Marine (6 maanden, fulltime)
In de dynamische rol van Junior HR Crew Consultant ondersteun je de HR Crew Consultant Marine met uiteenlopen-
de werkzaamheden, zoals het verzorgen van de payroll-gerelateerde administratie, ziekterapportages, het up-to-date 
houden van databases en nog veel meer! 
Je werkt en denkt op hogeschoolniveau, hebt gedegen kennis van Microsoft Office pakketten en bij voorkeur al wat 
ervaring opgedaan in een internationale omgeving. Je bent leergierig en weet van aanpakken.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Juan Verdickt (jvt@allseas.com).

Junior Crew Consultant Learning and Development (L&D) (6 maanden, fulltime)
De Junior Crew Consultant L&D ondersteunt de Crew Consultant L&D bij alle administratieve werkzaamheden 
betreffende de planning en registratie van trainingen voor de bemanningsleden van onze schepen. Dit loopt uiteen 
van het plannen van trainingen tot het op orde houden van alle documentatie.
Je hebt reeds werkervaring in een vergelijkbare L&D planningsfunctie. Ervaring in een maritieme omgeving is een pre. 
Je kunt multitasken in een dynamische werkomgeving en hebt voldoende kennis van Microsoft Office pakketten.

Heb je interesse in deze functie? Stuur dan je motivatie en CV naar Blue Mulder - Tak (bmt@allseas.com).

www.allseas.com

Alle hens aan dek!Alle hens aan dek!

HR ad 260X395_ECHO.indd   1HR ad 260X395_ECHO.indd   1 10-09-21   12:3810-09-21   12:38
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OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE UITDAGING ?

Gezocht: 

TECHNIEKER 
mobiele ploeg voor GZA Zorg en wonen

+ MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 
    voor WZC Sint-Vincentius te Kalmthout

GZA zorg en wonen is een woonzorggroep actief in de provincie Antwerpen. Op onze 11 
woonzorgcampussen bieden wij personen met een zorgbehoefte comfortabel wonen en pro-
fessionele zorg op maat. Ter ondersteuning voor het dagelijks onderhoud van onze techni-
sche infrastructuur zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers.

In deze functies maak je deel uit van het team “Technisch onderhoud” van GZA Zorg en Wo-
nen. Je werkt uitvoerend voor het opsporen van defecten, het herstellen van diverse (elektri-
sche/HVAC) installaties en uitvoeren van onderhoudsactiviteiten aan onze gebouwen, instal-
laties en nutsvoorzieningen.

Ben jij als vakman fier op je werk? Ben je van nature handig en heb je een groot probleemop-
lossend vermogen? Wil je meewerken aan een aangename leefomgeving voor onze bewo-
ners? Ben jij de geëngageerde technieker die we zoeken?

Je profiel
• Je hebt TSO of bachelor diploma Electro-Mechanica of Elektriciteit 
• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het onderhoud van gebouwen, HVAC of elektriciteit.
• Je hebt een basiskennis loodgieterij en schrijnwerkerij
• Je beschikt over goede computervaardigheden (MS office)
• Je kan zelfstandig werken en je hebt sterke planning- en organisatievaardigheden
• Je hebt oog voor detail en je werkt zorgvuldig
• je hebt sterke analytische vaardigheden en je bent proactief ingesteld
• Je beschikt over een rijbewijs B
En voor Technieker mobiele ploeg:
• Je hebt TSO of bachelor diploma Electro-Mechanica of Elektriciteit 
• Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring in het onderhoud van gebouwen, HVAC of elektriciteit

We bieden jou
• 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 
• Voor de medewerker technieker mobiele ploeg wordt er een dienstwagen ter beschikking
 gesteld

INTERESSE? 
Meer weten? Mail of bel naar:

Kristof Wyckmans: Kristof.wyckmans@gza.be - tel 03/247 03 50
We horen graag van je!

Onze firma heeft al heel wat ervaring opgebouwd in het ontwikkelen en plaat-
sen van H.V.A.C. installaties in referentieprojecten zoals Red Star Line Mu-
seum, zwembaden, Topsporthal KU Leuven, stadswijken, retrailprojecten etc.  

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een

PROJECTLEIDER
 
Als projectleider sta je in voor de projectopvolging van A tot Z. Je bent verantwoor-
delijk voor het voorbereiden van de werken. Je contacteert aannemers, vergelijkt 
de prijzen en voert prijsonderhandelingen met de aannemers. Hiernaast zorg je 
voor een correcte opvolging en uitvoering van de werken. Je leidt de werfvergade-
ringen en volgt de werven op. Je coördineert de aannemers en onderaannemers. 
Je stuurt de ploegen (arbeiders en onderaannemers) aan op de werven die jij 
beheert, waarbij je bijstuurt waar nodig en zo pro-actief oplossingen biedt bij mo-
gelijke problemen.  Je zorgt dat de noden van de klant worden gerespecteerd en 
je rapporteert aan de directie met wie je nauw samenwerkt
 
Profiel
Diploma bachelor of master klimatisatie, bouw of gelijkwaardig door ervaring, met 
hands- on mentaliteit
Je hebt bij voorkeur al ervaring als projectleider, maar wij staan ook open voor 
junior profielen.
Je hebt een analytische geest; waardoor je sterk bent met cijfers en het zoeken 
van alternatieven.
Je bent zeer vlot in het Nederlands, kennis van het Frans is een pluspunt. 
 
Ons aanbod
Je komt terecht in een professioneel bedrijf met een open werksfeer. Je wordt een 
uitdagend salarispakket aangeboden. Je krijgt een firmawagen, gsm en laptop ter 
beschikking. Toekenning van maaltijdcheques.

Voor meer info: 03 667 28 67 - Gelieve uw cv te mailen naar: info@instalverheyden.be

Onze firma heeft al heel wat ervaring opgebouwd in het ontwikkelen 
en plaatsen van H.V.A.C. installaties in referentieprojecten zoals Red 
Star Line Museum, zwembaden, Topsporthal KU Leuven, nieuw bonds-
gebouw voor Belgische voetbalbond, stadswijken, retailprojecten etc.   

Om ons team te versterken, zijn wij op zoek naar een

WERFLEIDER
 

Als werfleider sta je in voor de projectopvolging op de werven. Je zorgt 
voor een correcte uitvoering van de werken. Je stuurt de ploegen (arbei-
ders en onderaannemers) aan op de werven die jij beheert, waarbij je 
bijstuurt waar nodig en zo pro-actief oplossingen biedt bij mogelijke pro-
blemen.  Je zorgt dat de noden van de klant worden gerespecteerd en je 
rapporteert aan de directie en projectleider met wie je nauw samenwerkt

Profiel
• Minimum 10 jaar ervaring in H.V.A.C. en sanitair, met hands- on mentaliteit
• Kennis van Word en Excel

Ons aanbod
Je komt terecht in een professioneel bedrijf met een open werksfeer. Je 
wordt een uitdagend salarispakket aangeboden. Je krijgt een firmawagen, 
gsm en laptop ter beschikking. Toekenning van maaltijdcheques.

Voor meer info: 03 667 28 67 - Gelieve uw cv te mailen naar: info@instalverheyden.be

Contact: info@kiekenhoeve.be

Tel. 03 667 35 64

Moerkantsebaan 54 - 2910 Essen

KOK / 
HULPKOK

Contract en uren bespreekbaar

KEUKENPERSONEEL 

Gezocht:

B R A S S E R I E  R E S T A U R A N T Beliestraat 110
2910 Essen

Wij zijn op zoek naar

DOSSIERBEHEERDER en 
HULP IN DE BOEKHOUDING

deeltijdse of voltijdse betrekking

We bieden:
• Vast contract
• Salaris ifv ervaring - inzet - vorming
• Een gezellig, dynamisch team
• Doorgroeimogelijkheden

Uw taken:
• Beheer en verwerking van boekhouding
• BTW rapportering
• Jaarafsluiting eenmanszaken en vennootschappen
• Fiscale aangiften
• Opstellen jaarrekeningen
• Rapportering naar klanten van tussentijdse resultaten

Wij vragen:
• Bachelor Boekhouden/fiscaliteit
   OF ervaring op een boekhoud - Accountantskantoor
• Bereidheid tot bijscholing
• Verantwoordelijk, motivatie, klantvriendelijkheid,
   stressbestendigheid

Stuur uw kandidatuur en cv ter attentie van
Tinne Van Bavel: info@dmvb.eu

 

 

 
 
 

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een 
 

Meubelmonteur – voltijds (m/v) 
 

Functie:  Je staat voornamelijk in voor de  
montage van meubelen bij onze 
klanten en / of in onze toonzaal 
 

Profiel:  Oog voor detail & goed technisch 
inzicht  
Ervaring in meubelsector en / of in 
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten 
 

Aanbod:  Afwisselende job 
  4-daagse werkweek 
  Correcte verloning 
  Opleiding voorzien  
 
 

Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar 
info@meubleta.be of meld U aan na telefonische 

afspraak op het nr. 03/313.00.90. 
 
 
 

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 
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Wij zoeken op korte termijn

METSER(S) en/of 

DIENDER
Wij vragen:

Dynamische, gemotiveerde, leergierige personen 
die beschikken over een goede fysieke conditie. 
Ook alleen werkende zelfstandigen zijn welkom.

Voldoe je aan dit profiel?
Neem dan zeker contact op, 

om ons aanbod te bespreken.

Solliciteer en stuur je C.V. naar 
rudy@elstbouwwerken.be of bel 0475 61 68 36

ELST BOUWWERKEN BV 
Kievitstraat 2 - 2910 Essen

JOB IN DE REGIO ?

BMT Belgium NV is een internationaal expertisekantoor in de scheepvaart, ge-
vestigd in Brasschaat. Wij verzorgen een 24/7 wereldwijde ondersteuning voor 
onze klanten. Wij zijn lid van BMT, een internationale maritieme advies- en on-
derzoeksgroep.

Ben jij de collega waar wij naar op zoek zijn? Je komt terecht in een onderneming 
die bruist van enthousiaste collega’s. Zij stomen jou klaar voor een veelzijdige job 
in teamverband. Een mooi salarispakket is de kroon op het werk.

Jobomschrijving:
Je staat samen met jouw team in voor de volgende taken:
- Receptie.
- Beheer van algemeen e-mailverkeer.
- Beheer van agenda van experts.
- Telefonische organisatie van expertises.
- Regelen van buitenlandse reizen (in samenwerking met reisagentschap).
- Typewerkzaamheden in het Nederlands, Engels en Frans.
- Ondersteuning van de boekhoudkundige afdeling.

Profiel:
- Professionele bachelor (A1) of gelijkwaardig door ervaring.
- Teamspeler.
- Vlot in de omgang, enthousiast, dynamisch en gemotiveerd.
- Nauwkeurig en van aanpakken weten.
- Graag telefonisch contact met klanten en maatschappijen hebben.
- Efficiënte organisator en planner.
- Stressbestendig.
- Goede beheersing van talen Nederlands, Engels en Frans - Duits is een pluspunt.
- Vlotte dactylografie.
- Goede kennis van WORD en Excel.

CV te richten aan mevr. K. Cuypers
BMT Belgium NV - Kapelsesteenweg 286, 2930 Brasschaat 

E-mail: karin.cuypers@bmtglobal.com

experts & raadgevende ingenieurs voor industrie, scheepvaart en transport 

www.bmt.org/surveys

 
 

 
 
  

 
 
 

ADMINISTRATIEF ONDERSTEUNER 

voltijds 

 
BMT Belgium NV is een internationaal expertisekantoor in de scheepvaart, gevestigd 
in Brasschaat. Wij verzorgen een 24/7 wereldwijde ondersteuning voor onze klanten. 
Wij zijn lid van BMT, een internationale maritieme advies- en onderzoeksgroep. 
 
Ben jij de administratieve ondersteuner waar wij naar op zoek zijn? Je komt terecht in 
een onderneming die bruist van enthousiaste collega’s. Zij stomen jou klaar voor een 
veelzijdige job in teamverband. Een mooi salarispakket is de kroon op het werk. 
 
Jobomschrijving: 
Je staat samen met jouw team in voor de volgende taken: 
- Receptie. 
- Beheer van algemeen e-mailverkeer. 
- Beheer van agenda van experts. 
- Telefonische organisatie van expertises. 
- Regelen van buitenlandse reizen (in samenwerking met reisagentschap). 
- Typewerkzaamheden in het Nederlands, Engels en Frans. 
-     Ondersteuning van de boekhoudkundige afdeling. 

 
 
Profiel: 
-  Professionele bachelor (A1) of gelijkwaardig door ervaring. 
- Teamspeler. 
-     Vlot in de omgang, enthousiast, dynamisch en gemotiveerd. 
-  Nauwkeurig en van aanpakken weten. 
-  Graag telefonisch contact met klanten en maatschappijen hebben. 
-  Efficiënte organisator en planner. 
-  Stressbestendig. 
-  Goede beheersing van talen Nederlands, Engels en Frans - Duits is een pluspunt. 
-  Vlotte dactylografie. 
-  Goede kennis van WORD en Excel. 
 
 

CV te richten aan mevr. K. Cuypers 
BMT Belgium NV - Kapelsesteenweg 286, 2930 Brasschaat 

E-mail: karin.cuypers@bmtglobal.com 
experts & raadgevende ingenieurs voor industrie, scheepvaart en transport 

www.bmt.org/surveys 
 

 
 
 

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER 

voltijds
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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.

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

ALLROUND OFFICE MEDEWERKER

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

Je takenpakket bestaat o.a. uit: 

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

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

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

bestellingen, facturatie en logistiek
 Administratieve ondersteuning bij productontwikkeling 

Profiel

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

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

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

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

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

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

Aanbod

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

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

ALLROUND MEDEWERKER
Ter ondersteuning van ons team orderadministratie zijn wij op zoek naar 
een flexibele duizendpoot.

Je takenpakket bestaat o.a. uit:
• Ondersteuning van de orderverwerking: opvolging van bestellingen
• Planning en logistieke organisatie
• Communicatie met klanten en magazijn
• Transport vastleggen en verzenddocumenten opmaken
• Bijspringen in het magazijn op piekmomenten: o.a. bestellingen 
 klaarzetten, herverpakken, ...
•  Facturatie en leverbonnen maken
•  Klachtenbehandeling
•  Algemene administratieve en commerciële ondersteuning zoals 
 bv. het opmaken van offertes, statistieken, klassement ...

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

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

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

Interesse ? Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu

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

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

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:
 

voltijdse of deeltijdse medewerkers 
regio Essen / Kalmthout / Wuustwezel

 
Goede verloning / bedrijfswagen / jobzekerheid / een leuke werkomgeving

 

CV sturen naar stef@jscleaning.be

c l e a n i n g

Algemene schoonmaak
van bedrijven, winkels 
en kantorenWILBO Dakwerken 

Willemsen Paul 

 

Vuurkruiserslaan 35
    

2920
 
Kalmthout 

  
  

0474/078 21 

paul@wilbo.be  

 

Dringend gevraagd 
voor onmiddellijke indiensttreding

DAKWERKERS MET ERVARING
platte en hellende daken

toffe collega’s en aangename werksfeer
voorwaarden te bespreken

onderaannemers ook welkom

Interesse ?
Neem tel. contact op met Paul:

0468 26 18 64 of per mail: paul@wilbo.be

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
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www.jlauryssen.be  -  03/313.57.77  -  info@jlauryssen.be

Ons engagement vervat in 3 glasheldere beloften

Onze offerte 
is je factuur

De overeengekomen prijs van 
de offerte is de prijs waar we 

ons aan houden. 

Jouw huis 
is heilig

We respecteren je  
woning en laten geen 

rommel achter.

Nazorg is  
onze waarborg

Als vakmensen blijven we 
verantwoordelijk voor het door 

ons  geleverde werk.

Uw Profel Expert in de buurt:
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rd
en

Groot Veerle 21 A
Brecht

T 03-313 57 77
info@jlauryssen.be

Avondopening  donderdag 9, 16 en 23 februari + 
donderdag 16, 23 en 30 maart extra open tot 20uLAURYSSEN

www.jlauryssen.be
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Groot Veerle 21 A
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T 03-313 57 77
info@jlauryssen.be

Avondopening  donderdag 9, 16 en 23 februari + 
donderdag 16, 23 en 30 maart extra open tot 20uLAURYSSEN

www.jlauryssen.be
GROOT VEERLE 21A - BRECHT 

DAKTIMMER  -  RAMEN & DEUREN  -  PVC-HOUT-ALU

J. LAURYSSEN B
V

NAJAARS CONDITIES
 VANAF 20/09 T.E.M. 24/10 

OPENDEURDAGEN 
‘OP AFSPRAAK’

VAN 08/10 T.E.M. 10/10

 


