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NAAR EEN JOB ?

Bekijk

alle jobaanbiedingen

in onze jobrubriek.

  ECH O
DE

W E E K B L A D

Burgemeester Moorstraat 35
4631EC Hoogerheide

www.tinusvanoverveld.nl

NOG GROTE VOORRAAD RACE EN E-BIKES !

Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

GEVOEL VOOR 
VASTGOED

+32 (0)3 644 00 88 of 
info@immodelaet.be

Een correcte waardebepaling is 
onmisbaar voor een vlotte verkoop. 
Wij weten wat belangrijk is en waar 

je allemaal rekening mee moet 
houden. 

Een schatting is bovendien gratis en 
zonder enige verplichting. 

Contacteer jij ons?

Verkoop je 
woning na een 

correcte schatting.

Voor Verkoop
en Verhuur

bent u op het 
juiste adresLAHUIS

Lahuis Vastgoed
Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

www.immopoint.be

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

 
 Meeusen 
 Kalmthout 
 
 
  
 

 www.meeusen.bmw.be 

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

KALMTHOUT - Schitterende villa op gegeerde locatie 
in doodlopende straat nabij het centrum van Kalmthout 

met o.a. ruime leefruimte, ingerichte leefkeuken, 
bijkeuken, 8 slaapkamers, 4 badkamers op een perceel 

van 1.092m².
Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 79 kWh/m² - Niet overstromingsgevoelig

KALMTHOUT - Gerenoveerde, gezellige woning, goed 
gelegen nabij het centrum van Kalmthout met o.a.

3 slaapkamers en nieuw ingerichte badkamer 
op een volledig omheind perceel.

Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – EPC 855 kWh/m² - UC208304
Niet overstromingsgevoelig

349.000 euro

ESSEN - Uniek, authentiek herenhuis te Essen-centrum, 
schitterend en tot in de puntjes gerenoveerd met 
behoud van de originele sfeer, op een perceel van

ca. 2000 m².
Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – EPC 368 kWh/m² - UC2219002

Niet overstromingsgevoelig

839.000 euro

ESSEN - Lichtrijke, verbluffend ruime villa op zeer 
gewilde toplocatie te Essen-Heikant op 

een privacyvol gesitueerd perceel!

Wp/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – EPC 258 kWh/m²
UC2883829 – Niet overstromingsgevoelig

www.allure-re.com

ESSEN - Aantrekkelijk gelegen woning (halfopen be-
bouwing) op een hoekperceel. De woning is praktisch 

ingedeeld en beschikt over 3 slaapkamers en 1 in-
gerichte badkamer. Aangename, zonnige tuin en terras!

Wg/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – 203 kWh/m²
Niet overstromingsgevoelig

379.000 euro

KALMTHOUT - Luxe villa in een mooie, rustige
omgeving te Heide Kalmthout, op een perceel van 

2100m²  met aangelegde tuin.

Wp/Vg/Gvv/Gvkr/Gmo – EPC 223 kWh/m² - UC0039717
Niet overstromingsgevoelig

995.000 euro 745.000 euro

Tel: 03 666 30 66

825.000 euro

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

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

29. Sinte Mette op  11 november

Er valt heel wat te vieren en te herdenken op 
deze dag.  Naast de startdatum van Carnaval 
is dit ook de feestdag van Sint Maarten, een 
ridder uit Hongarije met Romeinse ouders. Mar-
tinus van Tours werd geboren in het jaar 316, hij 
bekeerde zich tot het christendom en stichtte in 
Frankrijk een aantal kloosters. Door zijn mantel 
te delen met een bedelaar werd hij een voor-
beeld van liefdadigheid. Vandaar dat “Sinte 
Mette”, nog steeds een feest van vragen en 
krijgen is dat op vele plaatsen gevierd wordt in 
plaats van Sinterklaas. De landbouwers dank-
ten weleer de heilige  voor de goede oogst 
en vroegen hem om bescherming tegen het 
kwaad gedurende de komende donkere tij-
den. Kinderen liepen langs de straat om te 
bedelen, vooral om hout of turf op te halen 
om de koude maanden door te komen, maar 
ook om eten, snoepgoed of geld te krijgen. 
Boosheid werd op die dag op een briefje ge-
schreven en in het Sint Maartenvuur gegooid 
om het oude jaar in vrede te kunnen afsluiten. 
Volgens een oude spreuk  die luidde “ Met Sin-
te Martijn slacht de boer een zwijn”  was dit 
ook het moment waarop een varken geslacht 
werd om een vleesvoorraad te kunnen aan-
leggen voor de winter. De buren kwamen hel-
pen en werden beloond met een borrel, een 
stuk worst of een varkenspoot. Een mooi stukje 
vlees werd naar de pastoor of de dokter van 
het dorp gebracht. Zo werden er rekeningen 
vereffend. Nu het veldwerk klaar was had men 
tijd om de familie uit te nodigen om het voor-
bije jaar te bespreken en mekaars vee te be-
wonderen.  Vanaf deze dag kon het behoorlijk 
gaan winteren waardoor de wegen niet goed 
meer bruikbaar zouden zijn.  De kans om dan 
nog bij familie op bezoek te gaan was klein.  
Sinds 2008 behoort het feest van Sint Maarten 
tot ons Vlaamse erfgoed. Op 11 november 
1918 werd er, na meer dan vier jaar oorlog en 
tien miljoen doden,  in Parijs de Wapenstilstand 
getekend. Een dag om nooit te vergeten.    
          M.G..

Een dame is een vrouw 

die maakt dat een man

zich gedraagt als een heer.
Rijkmakerslaan 39

2910 Essen - België 

Tel. 0497 54 63 38 
Fax 03 677 27 63 

info@lucpeeters.be
www.lucpeeters.be

RAMEN & DEUREN

TRAPPEN

KEUKENS

BADKAMERKASTEN

WINKELINRICHTING

KASTEN OP MAAT
…

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

ESSEN

Drukkerij Prima-Print steunt lokale handelaars 
met ‘limited edition’ coronakledinglijn 

De Essense drukkerij Prima-Print lanceert een tijdelijke collectie van t-shirts en sweaters met een niet mis te 
verstane boodschap. Wie een t-shirt of sweaters draagt steunt op een leuke manier een lokale handelaar, 
want alle beetjes helpen, zeker in deze periode. 

Bij elke t-shirt of sweater die verkocht wordt kan de klant € 2 schenken aan een (getroffen) handelaar, café, 
bedrijf,… naar keuze. Eind december contacteren we de handelaars die een bedrag mogen ontvangen 
van ons en de klanten! 

De kleding werd met veel zorg en liefde bedrukt in ons eigen atelier en hebben allemaal slogans met be-
trekking op de COVID-19 en Lockdown 2.0.: IKZORG., IKSTEUN., SAMENSTERK., HORECANOG. en ASTEMBLIEFT. 
  
Laten we samen COVID-19 verslaan! 

Welke link hebben de slogans met deze periode? 
IKSTEUN.‘Ik steun de lokale handelaar’ ‘Ik steun de zorg’ ‘Ik steun …’ 
IKZORG. ‘Ik zorg voor mensen die hulpbehoevend zijn’ ‘Ik zorg voor mijn gezin’ ‘ik zorg voor…’ 
SAMENSTERK.‘Samen zijn we sterk’ ‘Samen verslaan we het virus’ 
HORECANOG.‘Horec A nog: niets zeggen, gewoon thuisblijven’ ‘Horec A Nog, hou u aan de regels, zodat 
de horeca terug open kan’ 
ASTEMBLIEFT. ‘Astemblieft, blijf thuis, denk na, hou u aan de regels’. 

Voor een T-shirt, verkrijgbaar in drie kleuren (zwart, rood en donkerblauw), betaal je 19,95 euro. Een sweater, 
ook te koop in drie kleuren (zwart, rood en donkerblauw), kost 35 euro. 
  
De T-shirts en sweaters zijn te bestellen op www.primaprint.be in de webshop.De artikels zijn te bestellen via 
pre-order. De bestellingen worden geclustert om de eenheidsprijs te drukken. 

 

  
foto: Enkele voorbeelden uit de collectie.

U kan tot 15/11 uw bestelling plaatsen. De kleding wordt vanaf 18/11 verstuurd (via Bpost – meerprijs bij be-
stelling) of kan u gratis afhalen bij Drukkerij Prima-Print (Spijker 29, Essen) tijdens de kantooruren vanaf 18/11. 

Bestelt u later dan 15/11 dan wordt de verzending uitgesteld tot 18/12 (via Bpost – meerprijs bij bestelling) of 
gratis af te halen bij Drukkerij Prima-Print (Spijker 29, Essen) tijdens de kantooruren vanaf 18/12. 
 

PRIMA PRINT
O N T W E R P - D R U K W E R K - B E L E T T E R I N G

  ECH O
DE

W E E K B L A D

Openingsuren
maandag tot en met donderdag:
09u00 - 12u30 & 13u30 - 17u00
vrijdag:
09u00 - 12u30 & 13u30 - 16u30

DRUKKERIJ PRIMA-PRINT BV
Spijker 29
2910 Essen
België
0032 (0)3 667 57 65



3

BERICHT VOOR
AL ONZE ADVERTEERDERS

EN LEZERS

Door de nieuwe corona-maatregelen

zijn we genoodzaakt om ons weekblad 

De Echo tijdelijk, de komende 4 weken,

 niet te laten verschijnen. 

We hopen terug te kunnen starten

half december, met de verschijning

van week 51.

(dit ondervoorbehoud van de eventuele aanpassingen 
van de coronamaatregelen)

Meer info: echo@primaprint.be

TEMPO OIL bvba

Vestiging
Essen
Kapelstraat 52
2910 Essen
03/667.22.24
essen@tempo-oil.be

Vestiging Geel
014/86.60.01

info@tempo-oil.be

HARTVERWARMEND!
Snelle levering van diesel en gasolie 
aan particulieren en bedrijven.

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

Beste kwaliteit kolen ibbenbüren voor 
inbouwhaarden en allesbranders
Steeds in voorraad: Futurex
antraciet 12/22 - 20/30 - 30/50
briketten

Brandstoffen De Bie
Kapelstraat 52 - 2910 Essen - Tel. 03 667 22 24
Fax: 03 667 11 35 - essen@tempo-oil.be
Openingsuren: ma-vrij 8u-12u en 13u-18u, zaterdag 9u doorlopend tot 16u

Nederlandse
bankkaarten

welkom!

 

Snelle levering van 

GASOLIE VERWARMING 

aan de LAAGSTE 
PRIJZEN

aan particulieren 
en bedrijven

Profiteer nu
 van onze 

bodemprijzen
Twijfel niet, 

bel ons!
Vestiging Wuustwezel

03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!

ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM

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

Dag en nacht bereikbaar op
+31 165 630 596 

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

Voor een persoonlijk 
en respectvol afscheid, 

omdat we allemaal uniek zijn!

Jolanda Kuijer

De zin van Heel ons bestaan

Nood aan een luisterend oor?
Zien of we wat voor elkaar kunnen betekenen. 

SMS me en ik zorg voor vrijblijvend intake gesprek
(geen bezigheid therapie te voorzien)

    Gsm 0485/14 43 37

Namaste

Chakrau

Neem een kijkje
op onze 

vernieuwde website:

www.primaprint.be

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
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COLOFON
Weekblad De Echo wordt uitgegeven door Prima-Print
Spijker 29, B-2910 Essen, tel. 03 667 57 65

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

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

Horendonk - Kalmthout - Achterbroek - Nieuwmoer - Heide - Wuustwezel

Gooreind - Loenhout - Brecht - Overbroek - St. Lenaarts - Nispen (NL)  op 27.500 exemplaren.

Klachten over bedeling ?

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

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

De wegenwerken in Achterbroek zijn achter de rug. Het heeft veel tijd en moeite 
gekost, maar nu zijn we er doorheen. De Roosendaalsebaan werd zaterdag 31 
oktober 2020 opengesteld voor alle verkeer en ligt er gloednieuw en verkeersvei-
lig bij. Want dat was het doel van deze ‘werf van de eeuw’: veiliger verkeer. Een 
pluspunt dus voor Achterbroek. Een nieuwe aardgasleiding van Fluvius, een gro-
ter kruispunt met minder files en een compleet vernieuwde Roosendaalsebaan 
met veilige fietspaden : dat waren de 3 werven die Achterbroek bezighielden 
sinds begin 2019. De gemeente zorgde ervoor dat deze verschillende wegenwer-
ken werden gekoppeld en elkaar zo goed mogelijk opvolgden.

Veiliger doortocht
Jan Oerlemans, schepen van openbare werken : “De vernieuwing van de Roo-
sendaalsebaan was het grootste werk. Over 1,6 kilometer werd de ganse baan 
volledig vernieuwd. Alles werd opgebroken, de nutsleidingen werden verplaatst, 
er kwamen nieuwe huisaansluitingen op de riolering, nieuwe goten, verhoogde 
boordstenen en parkeerplaatsen. Binnen de beschikbare ruimte werden dan 
nieuwe voet- en fietspaden aangelegd: een gemengd voet- en fietspad in klin-
kers tussen het kruispunt en de Leytersstraat en een asfalt fietspad verder door 
tot aan Darm. Het bestaande fietspad tussen Handelaar en Darm werd ook ver-
nieuwd. Gisteren werd dan de toplaag in asfalt aangebracht en vandaag de 
wegmarkeringen en konden we de baan openstellen voor het verkeer. Er moe-
ten nog een aantal oude huisaansluitingen buiten werking gesteld worden, maar 
dat gebeurt vanuit de riolering zelf. De komende weken zal dat plaatselijk gebeu-
ren, met af en toe beurtelings verkeer op de plek waar gewerkt wordt. Maar de 
doorgang wordt dus verzekerd.”

Trajectcontrole
Voortaan loopt de zone 50 tussen het kruispunt in Achterbroek en Handelaar. 
En dankzij de trajectcontrole met ANPR-camera’s is er geen ontkomen aan. Ie-
dereen zal er zich aan de maximum snelheid van 50 km/u moeten houden. Jan 
Oerlemans: “Nieuwe ledlampen zorgen ervoor dat alles ook duurzaam en ef-
ficiënt wordt verlicht in het donker. In de oorspronkelijke timing was najaar 2020 
het streefdoel. Gaandeweg werd timing wat ingekort tot september jl. omdat 
de aannemer voorlag op de planning. Echter, door corona was deze snellere 
timing niet langer haalbaar en kan de werf nu pas afgerond worden, volgens de 
oorspronkelijke planning dus.”

KALMTHOUT De werf van de eeuw in Achterbroek is klaar

Nieuwe Roosendaalsebaan open voor alle verkeer

5 miljoen euro
Aan al deze werken hangt uiteraard een serieus prijskaartje, dat voornamelijk 
werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Burgemeester Lukas Jacobs licht 
toe: “De nieuwe doortocht kost ongeveer 2,8 miljoen euro en de heraanleg van 
het kruispunt ca. 650.000 euro. Het aandeel van de gemeente Kalmthout hierin 
bedraagt 600.000 euro. Netbeheerder Fluvius moest 1,6 miljoen euro ophoesten 
voor de aanleg van de nieuwe leiding voor het transport van rijk gas. Alles samen 
een kostenplaatje van ongeveer 5 miljoen euro.”

Hele klus
Schepen Jan Oerlemans is blij dat nu alles achter de rug is : “De heraanleg was 
een hele klus. Er waren veel vragen en opmerkingen van bewoners over de aan-
leg van de nieuwe toegangen tot de opritten volgens de Vlaamse regels, de 
nieuwe borduurs, het bushokje dat in de weg stond, … maar veel van die dingen 
hebben we toch kunnen oplossen. Nu de weg open kan, is het ook goed dat we 
de bewoners van Achterbroek kunnen bedanken voor hun begrip en geduld. Op 
naar de volgende werf nu.” MT

Bron en foto’s: gemeente Kalmthout



5

Kunstgebit stuk?

Wij herstellen uw gebit
terwijl u wacht!

Bel ons: 0471/74 85 03
Het herstellen van uw tandprothese gebeurt 

doorgaans binnen het uur.

OPGELET: 
Probeer uw gebit niet zelf te herstellen, 

dit kan onherroepelijke schade teweegbrengen.

BERICHT AAN
AL ONZE KLANTEN

Door de nieuwe corona-maatregelen

zijn we genoodzaakt om onze winkel 

te sluiten tot nader bericht.

Achter de schermen wordt wel verder

gewerkt, dus voor bestellingen en afhalen

kan u steeds bij ons terecht !

Meer info: info@primaprint.be

Tel. 03 667 57 65

Argenta Essen
Matheusen-Backx nv
Tel. 03 667 77 66

Ik spaar niet voor mijn oude dag.

Ik beleg ervoor.

Vraag 
meer info

GEBR. VAN HOOYDONCK TEGELHANDEL
                             VERKOOP VLOER- EN MUURTEGELS

Handelsstraat 29 - 2910 ESSEN  - T. 03 667 20 47 - gebr.vanhooydonck@skynet.be

Openingsuren:  di 13-17u, woe 18-20u, do en vrij 10-17u en zat 10-14u.
of op afspraak buiten de openingsuren

WWW.GEBROEDERSVANHOOYDONCK.BE

Magazijn-

opruiming !

WIJ STOPPEN NIET !
Wij breiden onze producten zelfs nog uit:
• Laminaat en kleine sanitaire
   artikels zoals waskommen, 
   badkamerkasten …

• Grotere keuze in
   klinkers en buitentegels.

Verschillende koopjes in
beton- en blauwe steenimitatie

60 x 60: spotprijzen !
Tijdens lockdown OPEN !!
Kijk op onze website voor nieuwe promoties !

Steun handelszaken met afhaal of levering 
Vanaf maandag 2 november moesten opnieuw veel winkels de deuren sluiten. Deze maatregel duurt tot 13 
december en treft onze mooie handelszaken héél hard. Maar ze mogen hun activiteiten nog wel voortzet-
ten via levering of door vooraf bestelde producten af te halen. Sommige winkels mogen ook nog (gedeel-
telijk) open zijn voor de verkoop van hun essentiële producten.

Steun onze winkels en handelszaken. Op de nieuwe website Koopinwuustwezel.be vind je een actueel over-
zicht van de lokale handelszaken met afhaal en/of thuislevering. Bekijk de verschillende winkels, selecteer 
het aanbod en maak snel je keuze. #koopinwuustwezel

Heb jij een handelszaak die afhaal en levering aanbiedt in Wuustwezel?
Geef het door via economie@wuustwezel.be. Wij nemen jouw gegevens dan mee op in het overzicht.

WUUSTWEZEL

STEUN DE

De werf van de eeuw in Achterbroek is klaar

Nieuwe Roosendaalsebaan open voor alle verkeer

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 !25 jjaar ervvrr aavv rriing !ng !

Denk aan de winter !

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

-10% korting
op rolluiken
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Naar jaarlijkse gewoonte herdenkt de gemeente Essen de bevrijders en verzets-
helden van de Tweede Wereldoorlog. Door de coronacrisis gebeurde dat dit jaar 
onder onder strikte maatregelen. Als eerbetoon werd The Last Post gespeeld, 
enkele korte toespraken werden gehouden, gevolgd door een bloemenhulde.

De Canadese en Britse troepen bevrijdden de 
grensgemeente in oktober 1944 van de Duitse 
bezetter. Hun tanks ratelden door de Essense 
straten. De bevrijders waren er. Toch zou er 
nog vijf dagen strijd geleverd worden op Es-
sens grondgebied alvorens de laatste Duitsers 
verdreven waren.
Vanmorgen, zondag 25 oktober 2020, werd 
de bevrijding op een corona-veilige manier 
herdacht aan de verschillende Essense mo-
numenten met korte toespraken, het spelen 
van The Last Post een bloemenhulde aan het 
monument op het Heuvelplein, de begraaf-
plaats op Horendonk en aan het monument 
voor de bevrijders in Hemelrijk.

“Een wrak ... Roerloos in het veld. Getuige van een ver verleden. 
Het fluistert stil het verhaal van zij die ons bevrijdden. 
Jonge Canadese en Engelse mannen. 
Het ROEPT ons op dankbaar te zijn voor 75 jaar vrede”

Steven Suykerbuyk en Pieter De Meester vertelden het verhaal over de bevrijding van Essen. Lees hier-
onder: Hoe Essen werd bevrijd ... © foto@margotilborghs.be

Verhalen nooit vergeten
Pieter De Meester (37) uit Kalmthout en Steve 
Suykerbuyk (39) uit Essen, twee vrienden met 
een passie voor alles wat met de wereldoor-
logen te maken heeft, namen ook dit jaar de 
organisatie op zich.
“Een groot deel van de mensen die de oorlog 
bewust hebben meegemaakt zijn ons reeds 
ontvallen”, zegt Pieter De Meester. “De ver-
halen uit eerste hand gaan verloren. Na al de 
jaren heeft de geschiedenis de neiging om 
te verstoffen en te vervagen. De oude tank 
aan het bevrijdingsmonument aan Hemelrijk 
symboliseert de geschiedenis die langzaam 
wegzinkt in de ondergrond. Daar tegenover 
staan robuuste stalen panelen, met duiding 

en boodschap. Het zijn als het ware wachters, 
verankerd in beton. Ze staan er om ervoor te 

zorgen dat de inspanning en offers van deze moedige mannen nooit verloren 
zullen gaan. Zoals wij hier ook staan. Om dezelfde reden.”

Een jongetje van zes ...
“Slierten met honderden Britse en Canadese soldaten marcheren door de kleine 
dorpen in Engeland. Ze zijn op weg naar de verzamelkampen, in afwachting 
van de grote aanval op het Fort Europa. Hun strijd tegen onrechtvaardigheid en 
dictatuur.”
“Een kereltje van zes volgt zijn vader tijdens de tocht door het dorp, achterna-
gelopen door zijn mama. Een laatste knuffel, een laatste kus. Ze wuiven hem uit 
... Onwetend, in de veronderstelling en hoop dat papa snel zal terugkeren naar 
huis. Want hij is soldaat. Hun echtgenoten weten wel beter. Ze weten aan welk 
gevaar zij zich zullen blootstellen. Ze namen die ochtend afscheid van hun man, 
wetende dat hij misschien nooit terug zal keren.”

ESSEN Sobere en ingetogen herdenking van de bevrijding van Essen

Een jongetje van zes. - “Wait for Me, Dad-
dy” - A photo taken by Claude P. Dettloff

Hoe Essen werd bevrijd ...
Op 6 juni ‘44 landen de geallieerden op de Normandische stranden. Terwijl deze 
gebeurtenis hevig gevierd wordt in de Essense cafés, staan de Britten, Amerika-
nen en Canadezen voor twee maanden van bloedige gevechten in het Nor-
mandische heggenlandschap, tegen een vijand die vastberaden is en verbeten 
elke meter grond verdedigt. Begin augustus breken de geallieerden eindelijk door. 
Vanaf dan gaat het snel. Parijs wordt bevrijd eind augustus en slechts enkele da-
gen later staan de Britten al in Brussel. Het volledige Duitse leger is in paniek en 
vlucht noordwaarts. Op 4 september trekken de Britten Antwerpen binnen en ver-
overen met behulp van het verzet de havenfaciliteiten.
Wat daarna volgt is misschien wel de grootste historische fout uit de oorlog. Ter-
wijl dolle dinsdag in de grensstreek en Zuid Nederland het inluiden van de bevrij-
ding moet zijn, verleggen de Britten hun focus. Market Garden, oftewel de race 
naar de Rijn en het industriële hart van Duitsland, moet de oorlog beëindigen voor 
kerstmis. Het draait echter uit op een mislukking en het wordt snel duidelijk dat 
Antwerpen cruciaal is als bevoorradingshaven.
Daar waar begin september de weg open lag om op te rukken zonder tegen-
stand tot in Moerdijk en verder misschien, zullen de Canadezen en Britten, ge-
holpen door lokale verzetsmensen, gedwongen worden tot bittere gevechten in 
onze contreien en het schiereiland Walcheren om de haven vrij te maken.
Slechts met vereende krachten en ten koste van vele slachtoffers weten de Cana-
dezen een bruggenhoofd te vormen over het Albertkanaal. Daarna rukken ze op 
naar Ekeren en de Polderdorpen. Een poging om door te stoten naar Bergen Op 
Zoom via Putte en zo het Duitse leger op Walcheren in te sluiten mislukt en draait 
uit op een bloedbad in de open vlakten ten westen van Hoogerheide. Al die tijd 
zijn de bewoners van Essen getuigen van een komen en gaan van Duitse soldaten 
en materiaal en horen ze het geluid van oorlog naderen. Het is bang afwachten.
 

Plechtigheid aan het herdenkingsmonument in Hemelrijk. © foto@margotilborghs.be

op 9 oktober zien ze in Kalmthout de eerste bevrijders. Kalmthout en Heide zullen 
14 dagen in de frontlinie liggen en een zware tol betalen voor de vrijheid.
Op 19 oktober lanceren de Canadezen een definitieve aanval vanuit Maria Ter 
Heide en Kapellen: Operation Suitcase heeft als doel Essen te bevrijden en de 
weg te openen richting Bergen Op Zoom.
Op 20 oktober, bij het vallen van de avond, arriveren de Canadezen in Wildert en 
staan ze voor Roosendaal Canal (De turfvaart). Gelukkig is dit geen echt kanaal 
en volstaat een kleine baily brug voor het zware materieel. Er wordt beslist Essen 
bij nacht aan te vallen. Het vreselijke bombardement dat om 23u start, luidt ein-
delijk de komst in van onze bevrijders. Bij het ochtendgloren en boven de hoofden 
van de in kelders verscholen burgers bestormen de Canadezen de Kapelstraat en 
dringen ze via de Oude Baan en de Nolsebaan het centrum binnen.

Het centrum is snel bevrijd maar vanuit de richting van Horendonk, Nispen en 
Wouw wordt er weerstand geboden. Essen is nog niet vrij. De Oostflank van de 
Canadezen ligt open ter hoogte van Schriek. De Britse Polar Bears die vanuit Rijke-
vorsel, Sint-Lenaerts over Loenhout naar Nieuwmoer oprukken om de Canadezen 
te ondersteunen lopen vast ter hoogte van Rijkmaker en moeten nog drie dagen 
slag leveren met de ingegraven Duitsers aldaar.

Op 27 oktober worden de laatste Duitsers van het Essens grondgebied verjaagt 
en rukken de Canadezen verder op naar Bergen Op Zoom. De Britten nemen 
Roosendaal voor hun rekening. De bezetting voor de Essenaren is voorbij, maar de 
V-bommen zijn onderweg. De oorlog is nog lang niet gedaan.        MT 

(Tekst: Hoe essen werd bevrijd ... © Pieter De Meester /Steve Suykerbuyk)
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Bovenstaande lay-out mag gebruikt worden, maar dan wensen we de tekst links te plaatsen “Vanaf 16 november nieuw adres: STATIONSSTRAAT 55 – ESSEN” 

en aan de rechterzijde de foto in bijlage 

Vanaf 16 november vind je Argenta Essen in de
STATIONSSTRAAT 55
Onze bankautomaat verhuist mee en is voor iedereen toegankelijk.

Een nieuw kantoor. 
Dezelfde persoonlijke service. 
Dezelfde vertrouwde gezichten.

Kom gerust eens kennismaken. 
Maak een afspraak via 03 667 77 66 of essen@argenta.be

Argenta Matheusen-Backx nv
Stationsstraat 55 - 2910 Essen - Tel. 03 667 77 66 - essen@argenta.be
ON 0425.083.593 - RPR Antwerpen

DOWNLOAD DE BELGISCHE 
CORONA-APP !

De Belgische corona-app ‘coronalert’ kan je 
nu downloaden op je android of apple smart-
phone.
De app waarschuwt je als je in nauw contact 
bent geweest met iemand die positief testte op 
het coronavirus, adviseert je wat je moet doen 
om jezelf en anderen te beschermen en waar-
schuwt anderen als je zelf positief zou testen. En 
dat allemaal anoniem. 
Alle info via https://coronalert.be/nl/

De Hoogstraatse cadeaubon blijft te koop

Hoewel Toerisme Hoogstraten haar deuren sluit tijdens de lockdownperiode in 
het najaar van 2020, blijft de mogelijkheid bestaan om Hoogstraatse cadeau-
bonnen aan te kopen. 

Dit kan enkel door voorafgaand een bestelling te plaatsen via het formulier op 
onze website. Om de bezoekersstroom in en naar het kantoor te beperken én 
zo gestructureerd mogelijk te laten verlopen, kan je je bestelling enkel op een 
vast tijdstip komen afhalen. Toerisme Hoogstraten is tijdens deze lockdown EN-
KEL toegankelijk voor mensen met een vooraf geplaatste bestelling, ter plaatse 
cadeaubonnen kopen is niet mogelijk.
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/toerisme/hoogstraatse-cadeaubon
bron: gemeente Hoogstraten

HOOGSTRATEN

Sobere en ingetogen herdenking van de bevrijding van Essen

T y p i s c h  B e l g i s c h

Lekker tafelen tijdens de feestdagen zonder lang in de keuken te staan?

We bereiden met zorg uw Kerst- of Nieuwjaarsdiner voor,
u hoeft het alleen maar op te warmen en af te werken.

Ontdek ons feestmenu op onze website en stel uw feestmaaltijd zelf samen
door het bestelformulier in te vullen !

U kan uw diner zelf komen afhalen of we brengen het bij u aan huis.

Tover een feestmaaltijd bij u thuis op tafel !

Raadhuisstraat 48 • 4701 PV Roosendaal • +31 165 55 64 09

info@zuyderburen.nl • www.zuyderburen.nl • facebook: zuyderburen
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ZOEKERS

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

TUINMAN BESCHIKBAAR 
voor hulp bij snoeien, onkruid, 
bladeren, gras maaien, .... Tel. 
0473 49 83 28.

DAKWERKEN gespeciali-
seerd in kleine herstellingen 
en vernieuwingen, goten, 
achterdaken garage, tuinhui-
zen. Tel. 0474 204 607.

TE KOOP: Bouwgrond 
900m2, vlakbij centrum 
Wuustwezel, Kalmthoutse 
Steenweg 111, Wuustwezel. 
Prijs: 305.000 euro - Tel. 0474 
29 69 78
VOEDERBIETEN TE KOOP 
Zelf ophalen of thuisgebracht. 
Grote of kleine hoeveelheden. 
Tel. 0496 36 33 77.

ALLE KLEINE GRAAF-
WERKEN met mini-graver, 
uitdoen struiken, graven grep-
pels en kleine afbraakwerken, 
riool, enz... Tel. 0474 204 607.

TE HUUR APPARTEMENT 
Molenakkerstraat 62/1 2910 
Essen. Ingerichte keuken, 
woon/eetkamer, badkamer, 
berging, 2 slaapkamers, ter-
ras en overdekte parking. 
Vraagprijs: 750 euro/maand 
Gsm: 0478/95 90 40.

TE KOOP: Volière Woodland 
hexagon cottage. 100 X 85 X 
185 cm, 100 euro.  Tel. 03 667 
10 80 - Gsm 0472 795 103.

SNOEIEN EN VELLEN van 
hagen en bomen. Alle tuin-
werken, aanleg gazon.  
0478 25 46 86.
XClusive Match is voor 
Singles tussen 35 en 75 jaar 
met een Oprechte Relatie-
wens. Wij geven ook Kleur 
Stijl & Imago adviezen die 
je helpen met uitstraling 
en zichtbaarheid. Zo wordt 
jouw unieke persoonlijkheid 
sprankelend naar buiten ge-
bracht. Een éérste indruk 
maak je immers maar één 
keer! Voor méér info: Kijk 
op www.xclusivematch.eu 
of bel 0489/45.49.11 (B) of 
06/512.86.166. Welkom!

TE HUUR: Garage te Essen-
centrum, Nieuwstraat (achter 
Belfius kantoor). Vrij vanaf 
01/12/2020. Te bevragen: 
03/667 47 48.
GEZOCHT wereldwijdse 
munten - alsook verzamelin-
gen. Tel. 0499 28 92 68.

POOLS SCHILDERBEDRI-
JF voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buitenwerk. 
www.poolsschildersbedrijf.be 
-  Tel. 0032 (0)485 64 19 65.

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

ORIGINAL IMMO uw syn-
dicus regio (Noord) Ant-
werpen – www.oi.be. Groot 
verschil in communicatie, 
zorg en voorbereiding ver-
gaderingen. Interesse? Wel-
kom@oi.be of 03 303.74.44

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

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

Corona giert tegen een sneltreinvaart door onze 
samenleving. Veel activiteiten kunnen in het be-
lang van onze gezondheid niet meer doorgaan. 
Gelukkig mag het skatepark wél open blijven, 
onder strikte voorwaarden weliswaar.

Volg de afspraken goed op, zowel in het belang 
van jezelf als van anderen. Merken we dat de af-
spraken niet goed opgevolgd worden? Dan zul-
len we het park wellicht moeten sluiten. Hou dus 
zeker rekening met volgende regels:

• Het skatepark is elke dag open van 10 tot 17 uur
• Er mogen maximaal 16 skaters tegelijk op het 
   park
• We werken met tijdsblokken van één uur
• Je reserveert online je tijdsblok van één uur 
   via kalmthout.be/skaten. De QR-code vind je    
   hieronder.
• Je meldt je vijf minuten vóór aanvang van je 
   tijdsslot aan ter plaatse met je bewijs van reser-
   vatie en voorzien van skateboard, step of BMX
• Na je tijdsslot verlaat je onmiddellijk het skate
   park. Je blijft niet rondhangen in de buurt van 
   het skatepark.
• Je komt alleen. Ouders of vrienden blijven niet 
   rondhangen tijdens je skatebeurt
• Skaters +12 dragen te allen tijde een 
   mondmasker
• Behoud steeds 5m afstand van elkaar
• Sta nooit met meer dan VIER mensen bij elkaar.
• Enkel skaters mét reservatie melden zich aan 
   het skatepark op het moment van hun tijdsslot

Er is sporadisch toezicht voorzien door de ge-
meente

Veel skateplezier & stay safe!

CORONA-
MAATREGELEN 
OP HET SKATEPARK 

SKATEPARK IS ENKEL TOEGANKELIJK MET 
RESERVATIE. NEEM JE RESERVATIEBEWIJS MEE. 
DE GEMEENTE HOUDT SPORADISCH TOEZICHT. 

MAX. 1 UUR SKATEN 
PER RESERVATIE

RESERVEER JOUW TIJDSLOT VIA 
WWW.KALMTHOUT.BE/SKATEN

VEEL SKATEPLEZIER 
& STAY SAFE

ALTIJD MIN. 1,5 M AFSTAND HOUDEN

NOOIT MEER DAN 4 MENSEN BIJ ELKAAR

SKATERS +12 JAAR: DRAGEN EEN MONDMASKER

RESERVEER HIER

AFSPRAKEN  
TIJDENS HET 
SKATEN

REGEL VAN 4: 
4 SKATERS ZIJN BEZIG MET EEN RUN OP HET 
MIDDEN. ANDERE SKATERS ZETTEN ZICH 
AAN DE KANT EN BEHOUDEN 1,5 M AFSTAND 
VAN ELKAAR. DE GROEPEN WISSELEN ZICH 
VOORTDUREND AF.

VERLAAT NA JE TIJDSLOT ONMIDDELLIJK HET 
SKATEPARK. BLIJF NIET RONDHANGEN.

VEEL SKATEPLEZIER 
& STAY SAFE

BUITEN DE OPENINGSUREN IS HET SKATEPARK 
GESLOTEN EN IS HET VERBODEN OM HET 
SKATEPARK TE BETREDEN.

KOM ALLEEN. OUDERS OF VRIENDEN BLIJVEN NIET 
RONDHANGEN TIJDENS JE SKATEBEURT. 

MAX. 16 SKATERS TEGELIJK OP HET PARK

RESERVEER HIER

Reservatie skateterrein opnieuw verplicht vanaf vrijdag 6 november

KALMTHOUT

Dit is Lou. Hij is 7 jaar en heeft de ziekte van Duchenne. Duchenne spierdystrofie is 
een ernstige erfelijke spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. Lou’s tante, 
Nele Konings, wil de organisatie Duchenne Parent Project Belgium steunen en 
ontwierp samen met de kleine Lou vrolijk geschenkpapier.

“Lou is het zoontje van mijn zus”, zegt Nele Konings. 
“De eerste verschijnselen zijn vaak al voor het tweede 
levensjaar zichtbaar. Op den duur kunnen de aange-
paste spieren niet meer gebruikt worden. Duchenne 
spierdystrofie treft nagenoeg altijd jongens. Eén op 
3.500 jongs wordt geboren met Duchenne. Lou hoort 
daarbij. Daarom wil ik me inzetten voor het goede 
doel, namelijk Duchenne Parent Project Belgium.”

“Ik heb een ziekte 
aan mijn spiertjes”, zegt Lou. “

Toch probeer ik mee te spelen met alles 
wat mijn vriendjes ook doen.”

Dit is Lou (7)
“Ik heb een ziekte aan mijn spiertjes”, zegt Lou. “Toch probeer ik mee te spelen 
met alles wat mijn vriendjes ook doen. Regelmatig moet ik naar de kiné, de logo 
en de zwemles. Voetballen gaat niet meer. Als we met de klas ergens naartoe 
stappen, neem ik mijn loopfiets. Als we tikkertje spelen kan ik ook wel eens winnen 
... als ik me goed verstop!”

“Samen met zijn broer, zus, neefjes en nichtjes 
is Lou aan de slag gegaan om mooie tekeningen 

te maken.”

Geschenkpapier
“Ik wilde Lou graag bij het project betrekken”, zegt Nele Koning. “Zo kwam ik op 
het idee om samen met hem zijn eigen cadeaupapier te ontwerpen. Samen met 
zijn broer, zus, neefjes en nichtjes is hij aan de slag gegaan om mooie tekeningen 
te maken. Deze tekeningen hebben we met de hulp van Studio Stiel bijeenge-
bracht tot dit prachtige eindresultaat. Dikke merci ook aan JVM Design voor de 
sponsoring.”

Cadeaupapier nu te koop
“Wie wil zijn cadeautjes graag inpakken met dit mooi zelfontworpen cadeaupa-
pier?”, vragen Nele en Lou. “Een rol geschenkpapier kost 
3 euro voor een rol van 1 meter. Het geld gaat naar 
het goede doel nl. Duchenne Parent Project Belgium.”

Bestellen kan via de website 
www.jvmdesign.be/iksteunlou

Denk je van: “Oh ja, ik wil dit project steu-
nen en mijn steentje bijdragen maar ik 
hoef niet persé het cadeaupapier”. Dan 
kan je ook doneren door het gewenste 
bedrag te storten op onze rekening: 
BE25973070368682.           MT

Kleine Lou (7) heeft de ziekte van Duchenne en ontwierp samen met tante Nele
vrolijk cadeaupapier voor het goede doel !

ESSEN
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Medewerk(st)er Technische Dienst (M/V/X)

De Voorkempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt en verkoopt aan so-
ciaal gunstige tarieven. Momenteel beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoongelegenheden in 
de gemeentes Brasschaat, Wuustwezel, Schilde, Zoersel en Brecht. Er is een grote vraag naar wo-
ningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. Daarom bouwen wij sociale 
huur- en koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig gerenoveerd. De Voorkempen 
– H.E. kent momenteel een sterke toename in haar bouwactiviteit.

Om het onderhoud van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een voltijdse medewerk(st)er (m/v/x) voor onze technische dienst:

Je staat in voor de (telefonische) opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders of begelei-
ders van huurders. Samen met je collega’s bekijk en bespreek je de meldingen. Je spreekt af wat er 
met deze meldingen moet gebeuren. Je communiceert vlot met de huurders en geeft hen feedback. Je 
geeft opdrachten door aan aannemers. Je controleert en analyseert facturen en verwerkt deze samen 
met de meldingen in de software.

Wat verwachten we van je?
- minstens een diploma TSO, richting bouw
- ervaring in een technische omgeving met veel klantencontacten
- je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie
- je bent een echte teamplayer
- je bent contactvaardig en enthousiast
- je bent flexibel
- je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen

Wat kunnen we je aanbieden?
- Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de wedde-
   schalen van het OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen (maaltijd-
   cheques, hospitalisatieverzekering)
- Een boeiende functie met veel klantencontact
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor evenwicht 
   tussen werk en privé

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae

en een sollicitatiebrief voor 6 december 2020

naar De Voorkempen – H.E., 

t.a.v. Veronique Radermacher, Nijverheidsstraat 3,

2960 Sint-Job- in-’t–Goor (Brecht),

info@devoorkempen-he.be

 
 
De Voorkempen is een sociale huisvestingsmaatschappij die woningen verhuurt en verkoopt aan 
sociaal gunstige tarieven. Momenteel beheren wij ongeveer 1400 sociale huurwoongelegenheden 
in de gemeentes Brasschaat, Wuustwezel, Schilde, Zoersel en Brecht. Er is een grote vraag naar 
woningen die kunnen verhuurd en verkocht worden aan gunstige prijzen. Daarom bouwen wij 
sociale huur- en koopwoningen bij en worden onze oude woningen grondig gerenoveerd. De 
Voorkempen – H.E. kent momenteel een sterke toename in haar bouwactiviteit. 
 
Om het onderhoud van ons patrimonium in goede banen te leiden zijn wij op korte termijn op zoek 
naar een voltijdse medewerk(st)er (m/v/x) voor onze technische dienst: 
  

Medewerk(st)er technische dienst (M/V/X) 
 
Je staat in voor de (telefonische) opvolging van meldingen die binnenkomen van huurders of begeleiders 
van huurders. Samen met je collega’s bekijk en bespreek je de meldingen. Je spreekt af wat er met deze 
meldingen moet gebeuren. Je communiceert vlot met de huurders en geeft hen feedback. Je geeft 
opdrachten door aan aannemers. Je controleert en analyseert facturen en verwerkt deze samen met de 
meldingen in de software. 
 
Wat verwachten we van je? 

- minstens een diploma TSO, richting bouw 
- ervaring in een technische omgeving met veel klantencontacten  
- je bent vertrouwd met het werken met computers en een omvangrijke administratie  
- je bent een echte teamplayer 
- je bent contactvaardig en enthousiast 
- je bent flexibel 
- je beschikt over een rijbewijs B en eigen wagen  

Wat kunnen we je aanbieden? 

- Een voltijdse arbeidsovereenkomst met een aantrekkelijke verloning overeenkomstig met de 
weddeschalen van het OCMW- en gemeentepersoneel, aangevuld met extralegale voordelen 
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering) 

- Een boeiende functie met veel klantencontact 
- Een stabiele, aangename en toekomstgerichte werkomgeving met veel aandacht voor 

evenwicht tussen werk en privé 

Geïnteresseerden sturen hun Curriculum Vitae en een sollicitatiebrief voor 16 december 2020 
naar De Voorkempen – H.E., t.a.v. Veronique Radermacher, Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint–Job–
in–’t–Goor (Brecht),  
info@devoorkempen-he.be   
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

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

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

De keukenraamrups
tracht een haiku te halen,
maar zo werkt dat niet.

@sam_wauters
            #twaiku #cocon

Ludo Janssens uit Wildert is 8.000ste lid van Facebookgroep 
‘Ge zijt van Essen, als ...” 

Terwijl veel ‘Ge zijt van X als …’ al lang 
een stille dood zijn gestorven, is de face-
bookpagina van Essen nog bijzonder ac-
tief. Maandag bereikte de site de kaap 
van 8.000 leden. De eer gaat naar Ludo 
Janssens uit Wildert.

“We zijn trots en blij om het 8.000ste lid 
van de groep ‘Ge zijt van Essen, als ...’ 
voor te stellen”, zeggen beheerders. 
“Die eer gaat naar Ludo Janssens (72) 
uit Wildert. Ludo is afkomstig van Zand-
vliet, maar woont al sinds 1975 met zijn 
echtgenote Elly in Essen. Eerst in Hei-
kant, maar sinds elf jaar in Wildert.”
“Ik ben nog maar sinds 14 dagen actief op facebook”, zegt Ludo. “Ik 
moet dus nog een beetje mijn weg zoeken, maar lid worden van deze groep stond toch op mijn ver-
langlijstje. Ik had nooit kunnen vermoeden dat er zoveel leden waren in deze groep. Ik hoop hier heel 
wat weetjes over Essen te weten te komen. Dat ik het 8.000ste lid ben geworden, vind ik fantastisch.”

REGELS RESPECTEREN
Zes jaar geleden schoten de facebookpagina’s ‘Ge zijt van X als …’ als paddenstoelen uit de grond. 
De site van Essen behoorde toen al tot een veel bezochte facebookpagina. Vier jaar geleden bereikte 
de groep de kaap van 4.000 leden. Die trend werd verdergezet en bereikte dit weekend de kaap van 
8.000 leden.
Om de facebookpagina goed te laten functioneren zijn er een aantal huisregels die in acht moeten 
worden genomen. Die werden destijds opgesteld door wijlen Dirk Debacker en Jacky Berckmans. Zij be-
heerden de groep nauwgezet en met veel respect; een noodzaak om de sfeer niet te verpesten. “Die 
trend proberen we verder te zetten”, zeggen de nieuwe beheerders. “De leden weten dat we felle dis-
cussies trachten te beperken. Reclame hoort op deze site in principe ook niet thuis al houden we hier tij-
dens de coronatijd wel rekening mee. Daarvoor hebben we bovenaan een speciaal item aangemaakt. 
Daar kan en mag iedereen zijn of haar zaak promoten. Nieuws, evenementen en andere wetenswaar-
digheden passeren in deze groep ook de revue. Jong en oud komt hier aan bod. Daarnaast hebben we 
ook leden die ons steeds van leuke info voorzien zoals tijdfilmpjes, foto’s en geschiedkundige weetjes.”
De pagina beheren lijkt makkelijker dan het is. Er komt veel meer bij kijken dan mensen vermoeden”, 
zeggen de beheerders. “Op dit moment zijn we met vijf beheerders. We houden samen de reacties in 
de gaten. We proberen de huisregels goed te bewaken en grijpen in wanneer een discussie uit de hand 
begint te lopen. Verder trachten we om met nieuwe ideeën voor de dag te komen om de groep leven-
dig te houden.”
             MT

ESSEN
Voor de eerste maal subsidie 
toegekend aan Zaal Cecilia in 
Hoogstraten en zalen van de 
paters in Meersel-Dreef.
Op 22 oktober 2020 heeft het college van burge-
meester en schepenen van Hoogstraten een subsi-
die toegekend van 5.000 euro aan de Pater Piozaal 
en de Boerenschuur bij de Paters in Meersel-Dreef 
en eveneens 5.000 euro aan Zaal Cecilia in Hoog-
straten. Het is voor de eerste keer dat deze zalen die 
van groot belang zijn voor het socio-culturele leven 
in Meersel-Dreef en Hoogstraten een subsidie van 
het stadsbestuur ontvangen.

Een historisch moment, want vroeger werden deze 
subsidies enkel toegekend aan parochiezalen. Door 
het schrijven van een reglement is het stadsbestuur 
tegemoet gekomen aan de terechte vraag vanuit 
de bevolking om ook deze twee zalen te ondersteu-
nen. Daarnaast kregen ook volgende parochieza-
len een toelage van het maximumbedrag van 5.000 
euro: ’t Markenhof’ in Minderhout, ‘Trefpunt’ in Wor-
tel en parochiezaal ‘Ons Thuis’ in Meerle.

Met deze infrastructuursubsidies voor socio-culturele 
infrastructuur wil het stadsbestuur zalen ondersteu-
nen die voor de Hoogstraatse gemeenschap cul-
tuur, educatie en gemeenschapsvorming bieden. 
De zalen moeten uitgebaat worden door niet-com-
merciële organisaties. Door de subsidie betoelaagt 
het stadsbestuur algemene investeringen in de in-
frastructuur voor 100% met een maximum van 5.000 
euro per jaar. De subsidie dient elk jaar opnieuw 
aangevraagd te worden.

Schepen van cultuur Arnold Wittenberg: “Stad 
Hoogstraten wil cultuur zowel centraal als decen-
traal bevorderen. Centraal doen we dit door straks 
een volwaardig cultuurhuis te bouwen op de loca-
tie van Zaal Pax. De aandacht voor een centraal 
cultuurhuis mag ons niet tegenhouden om ook pri-
oriteit te geven aan decentrale cultuurbeleving en 
-infrastructuur. Daarom zijn we verheugd dat we nu 
socio-culturele infrastructuur ondersteunen in bijna 
alle dorpscentra op het grondgebied van Hoog-
straten (voor Meer zal er volgend jaar een oplossing 
zijn).  Dit was trouwens ook één van de aanbevelin-
gen in het vooronderzoek naar de realisatie van het 
Hoogstraatse cultuurhuis.”    bron: gemeente Hoogstraten

HOOGSTRATEN
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U zoekt personeel ?
Wij kunnen u daarbij helpen !

Vraag meer info: echo@primaprint.be

JOBS

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

ALLROUND OFFICE MEDEWERKER

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

Je takenpakket bestaat o.a. uit: 

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

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

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

bestellingen, facturatie en logistiek
 Administratieve ondersteuning bij productontwikkeling 

Profiel

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

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

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

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

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

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

Aanbod

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

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

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

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

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

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

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

Interesse ? Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu

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

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

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

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

communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

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

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

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

PROJECTLEIDER
BOUW

We zijn op zoek naar:

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

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

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

PROJECTLEIDER BOUW

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

BEKISTER

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

STEENGOEDE METSELAARS

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

Wij hebben nog een vacature voor

Internationaal Transport

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

 koen@transportspeltincx.be • www.transportspeltincx.be 

NATIONAAL + 
INTERNATIONAAL 

CHAUFFEUR
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EINDEJAARSACTIE
van 16 november tot  en met 31 december

 1ste PRIJS:  2 500 €
2de PRIJS:  1 000 € 
3de PRIJS:  500 € 

KO O P  I N
W U U S T W E Z E L

Doe je inkopen bij onze deelnemende handelaars, 
verzamel kaarten en WIN!

+ 200 PRIJZEN VAN 30 €

WWW.KOOPINWUUSTWEZEL.BE
@KOOPINWUUSTWEZEL

Doe mee met de eindejaarsactie van #koopinwuustwezel!
 
De coronamaatregelen hebben ook een grote invloed op de eindejaarsactie. Verschillende handelszaken zijn nog open, anderen doen afhaal en/
of thuislevering en een groot gedeelte moet de deuren een tijdje sluiten. Niets doen was geen optie en daarom hebben we in deze moeilijke omstan-
digheden het concept aangepast. Elke klant krijgt bij aankoop in een deelnemende handelszaak 1 kaartje en dit ongeacht het bedrag van aankoop. 
Het kaartje geeft recht tot deelname aan de actie en de kans om mooie prijzen te winnen. Niet minder dan 117 handelszaken, verspreid over de ganse 
gemeente Wuustwezel, doen mee met de eindejaarsactie van #koopinwuustwezel en deze actie loopt van 16 november tot en met 31 december. De 
handelaars willen op deze manier, in deze moeilijke tijden, de klanten belonen voor hun vertrouwen en elke klant een kans geven om mooie prijzen te 
winnen. Er wordt een grote prijzenpot door de gemeente Wuustwezel voorzien van 10.000 euro met als hoofdprijzen 2.500 euro, 1.000 euro en 500 euro, 
telkens in waardebonnen van project2990. Daarnaast zijn er nog maar liefst 200 prijzen van 30 euro te verdelen, ook in waardebonnen van project2990. De 
winnaars kunnen de waardebonnen in de loop van 2021 besteden bij de deelnemende handelaars. De trekking van de hoofdprijzen zal, begin volgend 
jaar, digitaal gebeuren.

De deelnemende handelaars zijn ter plaatse herkenbaar aan een heel mooie en opvallende sticker en via de website www.koopinwuustwezel.be kan je 
ook een lijst van de deelnemers raadplegen. De organisatie is in handen van project2990 in samenwerking met het gemeentebestuur.

Doe mee aan de actie en maak kans op mooie prijzen!

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 !


