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Grootste assortiment zomerbloeiers
van de Grensstreek !
        

         
Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941

 
 Meeusen 
 Kalmthout 
 
 
  
 

 www.meeusen.bmw.be 

Voor Verkoop
en Verhuur

bent u op het 
juiste adresLAHUIS

Lahuis Vastgoed
Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

www.immopoint.be

 Tijdloze collecties kooktoestellenTijdloze collecties kooktoestellen

 Sfeer- en outdoor verwarmers met allureSfeer- en outdoor verwarmers met allure

 Functionele kwaliteitsproductenFunctionele kwaliteitsproducten

 Bezichtiging in de winkelBezichtiging in de winkel

 Showroom open op di-do-zaShowroom open op di-do-za
       van 10 tot 14 uur en op afspraak       van 10 tot 14 uur en op afspraak

Kalmthoutsesteenweg 290
2910 Essen (België)

•
03 666 85 87

+32 495 36 37 52
•

info@outdoorproducts.be
www.outdoorproducts.be

Enjoy life.
Love living.

• Gevelbekleding  • Dakwerken
• Houtskeletbouw • Renovatiewerken

Collega gezocht !Bel nu !
Tel. 0476 299 499 • www.olkon.be • info@olkon.be
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MARIA GOMMEREN

Over toen

60.Volkstuintjes(1)
Tuineren in volkstuintje is een echte hype, maar 
lang niet zo nieuws als men zou denken. Volkstuin-
tjes of samentuintjes hebben steeds twee doelen 
gehad, voor eigen voedsel voorzien en als ont-
spanning. Het gebruik om samen te tuinieren is 
overgewaaid uit Noord Frankrijk op het einde 
van de 19e eeuw. Dat was de tijd dat de werken-
de mens, in het bijzonder de stadsmens, het niet 
te breed had. Aan de rand van de stad werden 
er perceeltjes grond ter beschikking gesteld. In 
1896 werd er een vereniging opgericht onder de 
naam “Werk van den Akker en den Heerd” met 
als doel om werklozen of fabrieksarbeiders aan 
te zetten om voor een aanvulling op hun voedsel 
te zorgen. Het ging vooral om maagvulling, zoals 
aardappelen, kolen of bonen, groenten die be-
waard konden worden voor de winter. Voedsel 
was vaak eenzijdig en door de aanmoedigin-
gen van de overheid om zelf groenten te telen 
kwam er meer variatie en leefde men gezonder. 
Toen WO.I uitbrak waren er in ons land 56 regio-
nale verenigingen actief en werd er op 800 ha 
en door 16 000 leden getuinierd. De grote door-
braak kwam er tijdens die oorlog. De economie 
lag zo goed als stil, mede omdat het land was af-
gesloten met “Den Draad”. Er heerste een grote 
werkloosheid en een algemene verarming voor 
alle lagen van de bevolking. De Duitse bezetters 
bepaalden de prijzen en eiste hun deel van de 
oogst op. Braakliggende gronden door de be-
volking in gebruik genomen om zelf voedsel te 
telen. De overheid moedigde dit aan en overal 
werden er tuintjes aangelegd. Toen in 1921 de 

8-uren werkdag werd 
ingevoerd vreesde de 
overheid dat, vooral de 
mannen, hun vrije tijd 
zouden doorbrengen in 
de cafés. Werken in de 
tuin of het maken van 
meubelen werd gepro-
moot als waardevolle 
vrijetijdsbesteding om 
het eentonige werk in 
de fabriek te compen-
seren.  Er werden voor-
drachten gegeven hoe 
er moest getuinierd wor-

den, men hielp mekaar aan zaaigoed en er wer-
den zelfs wedstrijden en tentoonstellingen ge-
houden om de kwekers 
aan te moedigen. De 
te winnen prijzen waren 
schoppen, rijven, zaai-
goed en de hoofdprijs 
zelfs een kruiwagen.  
        M.G

Van Polder tot Kempen:
negen gemeenten lanceren UiTPAS

De gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek, Wijnegem en Wuust-
wezel bundelen de krachten en lanceren op vrijdag 1 oktober 2021 de UiTPAS. Het concept en de 
tarieven worden de komende weken ter goedkeuring voorgelegd aan de desbetreffende gemeen-
teraden. “Méér mensen méér laten beleven, dat is het doel van de UiTPAS”, onderstreept de regionale 
UiTPAS-coördinator Bianca Delaruelle.

“De UiTPAS is een kaart waarmee je punten spaart als je deelneemt aan sport-, cultuur-, of jeugdacti-
viteiten. Die punten kan je inruilen voor een extraatje of korting op een ticket,… Wie meer doet, krijgt 
dus ook meer korting. Ons doel is dan ook om méér mensen uit de regio méér te laten beleven”, aldus 
Delaruelle.
“Je UiTPAS kan je gebruiken in je eigen gemeente, maar ook in de meer dan 65 andere steden en 
gemeenten die reeds aangesloten zijn bij UiTPAS. Voor een UiTPAS betaal je vijf euro. In ruil voor de aan-
koop krijg je een aantal welkomstvoordelen en drie punten op je UiTPAS. Waar je de UiTPAS kan kopen 
en welke voordelen dit zijn, krijg je later nog te horen.“
“UiTPAS is er trouwens voor jong en oud! Ben je jonger dan 18 jaar, dan betaal je 2 euro in plaats van 5 
euro voor je UiTPAS. Heb je recht op een verhoogde tegemoetkoming of ben je in schuldbemiddeling? 
Dan krijg je met je UiTPAS 80% korting bij deelname aan UiTPAS-activiteiten. Je betaalt in dit geval 1 
euro voor je UiTPAS”, vervolgt de UiTPAS-coördinator. 
“Het kansentarief is echter enkel van toepassing voor de inwoners van de negen gemeenten in deze 
samenwerking. Om deze uitgebreide zone in één naam te vatten, werd gekeken naar wat al deze 
gemeenten typeert. Dat bracht hen bij de naam van een vroegere regionale krant die ongeveer het-
zelfde grondgebied van informatie voorzag. “Van Polder tot Kempen” is geboren en zal nu de regio 
opnieuw verbinden.”
“Momenteel werken we samen met de deelnemende gemeenten nog verder aan de concrete invul-
ling van het concept en de lancering van UiTPAS op vrijdag 1 oktober 2021. Hou dus zeker volgende 
weken en maanden de gemeentelijke berichten in het oog.”

REGIO

KALMTHOUT
Geen hoevefeesten dit jaar, wel coronaproof uitje 
op de kinderboerderij ! 

Dit jaar zijn er, wegens de coronamaatregelen, geen 
Hoevefeesten zoals we ze gewend zijn. “Om jullie -maar 
vooral de kinderen- niet te lang het plezier van de boer-
derij te laten missen, hebben we een coronaproof alter-
natief uitgedacht”, klinkt het bij de organisatie.

De Kinderboerderij Kalmthout biedt een dagje plezier 
voor jong en oud. Een rondgang langs alle dieren, ma-
chines, het museum van Mie Tracteur en een strohoop 
om op te spelen naast het gezellige terras!
De inschrijvingen zijn vanaf nu open. “We hopen jullie al-
lemaal veilig te kunnen ontvangen op onze evenemen-
tenweide!”

Inschrijven doe je via deze link: https://buytickets.at/landelijkegildekalmthout/516311

OPGELET!
Gevaarlijke situatie op de MTB routes 
in Grenspark Kalmthoutse Heide

Dinsdag 8 juni kreeg Grenspark Kalmthoutse Heide een melding dat in het bos een stalen kabel was ge-
spannen die een mountainbiker heeft verwond. Politie en BOA’s (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar) 
zijn meteen ingelicht en heel erg waakzaam in het bos.

We willen aan alle gebruikers van het bos vragen om mee uit te kijken naar dergelijke kabels en/of ver-
dachte personen. Voorzitter Martin Groffen: “Deze praktijken zijn erg gevaarlijk en volstrekt ontoelaat-
baar. Het is erg zorgwekkend dat mensen dit soort zaken plaatsen. Grenspark Kalmthoutse Heide moet 
een veilige plek zijn om te mountainbiken.”
De politie vraagt met aandrang om melding te maken als je iets verdacht ziet. Dat kan via 0900-8844!

Bron en foto: Grenspark Kalmthoutse Heide

KALMTHOUT



3

Spijker 36

B-2910 Essen

Tel. +32 (0)3 825 58 93

Mobile +32 (0)489 08 21 18

info@electro-essen.com

OPENINGSTIJDEN:

Van dinsdag tot en met zaterdag

van 10 tot 18 uur

Zondag van 12 tot 17 uur

Maandag gesloten

Lorem ipsum

WWW.ELECTRO-ESSEN.COM

STERKE AANBIEDINGEN
TALRIJKE KORTINGEN

Viert u uw jubileum, 4-geslacht,
70-jarigen viering,

of heeft u een mooi verhaal ?

Stuur deze dan naar onze redactie
met foto’s.

OPROEP

Wij voorzien een mooi plekje in ons weekblad De Echo !
echo@primaprint.be

Publireportage

www.amb-service.be

Garage AMB Service
Zaakvoerder Marc Magielse  

Essensteenweg 53 - 2920 Nieuwmoer-Kalmthout  

03 689 13 22  • (0032)(0)497 26 75 55  

Marc en Brigitte van AMB Service kiezen na 30 jaar
nog steeds voor een persoonlijke aanpak   

  

“Klanten zijn bij ons geen nummer
en dat waarderen ze!”   

  
NIEUWMOER – AMB Service zegt u misschien niet direct iets, maar bij de 
naam Marc Magielse gaat er vast wel een belletje rinkelen. Marc en zijn 
partner Brigitte hebben een dynamisch garagebedrijf en zijn gespeciali-
seerd in het vakkundig herstellen van alle merken personen- en bestelwa-
gens én de in- en verkoop van low-budget wagens.   
  
Marc Magielse (48) startte 30 jaar ge-
leden een garage in de Holleweg in 
Nieuwmoer. De zaak breidde al snel uit 
en verhuisde naar het industrieterrein 
De Rijkmaker in Essen. Nog later kocht 
Marc een pand op de Essensteenweg 
53 in Nieuwmoer. Samen met de nieu-
we locatie kreeg Garage Marc Magiel-
se een nieuwe naam: AMB Service, wat 
staat voor Auto’s Marc Brigitte. “Zonder 
mijn partner Brigitte zou ik nu niet staan, waar ik nu sta”, zegt Marc. “Sa-
men met haar behartigen we de zaak. U wordt hier vriendelijk te woord 
gestaan en kan onze showroom steeds vrijblijvend bezoeken.”   
 
HERSTELLINGEN VAN ALLE MERKEN AUTO’S 
“Alle herstellingen worden vakkundig en in ons eigen werkhuis uitge-
voerd”, zegt de garagist. “Voor ieder probleem zoeken wij een oplos-
sing en proberen die voor de klant op de meest voordelige manier op te 
lossen. Wij werken met een goede en betaalbare kwaliteitsonderdelen, 
steeds voorzien van een waarborg.”  
Naast herstellingen en onderhoud van alle merken auto’s kan je bij ga-
rage AMB Service ook terecht voor de aankoop van low budget cars, 
betaalbare klasse voor iedereen. 

AIXAM  
Sinds 3 jaar is Marc officieel verdeler van AIXAM, beter gekend als de klei-
ne automobieltjes waarmee je zonder rijbewijs de baan op kan.  “In onze 
regio ben ik de enige officiële verdeler van deze auto’s”, zegt de gara-
gist. “Staar je zeker niet blind op deze compacte wagen. AIXAM biedt u 
het breedste gamma aan van wagens zonder autorijbewijs. Wij verkopen 
stadswagens, bestelwagens, sportmodellen en elektrische wagens. Alle 
wagens zijn toegelaten tot de lage-emissiezone. Het model Cross Over 
biedt bovendien nog een extra troef voor mensen die wat moeilijker in en 
uit de wagen kunnen stappen. De instap bij deze wagen is verhoogd met 
5 centimeter. Dat geldt eveneens voor de hoogte van het dak, wat het 
in- en uitstappen behoorlijk vergemakkelijkt.”  
  
Met deze auto mag je rijden vanaf de leeftijd van 16 jaar. Wie geboren 
is voor 14/02/1961 mag hier zonder rijbewijs de baan mee op. Wie na die 
datum werd geboren, moet in het bezit zijn van een brommerrijbewijs. De 
auto haalt een snelheid van 45 km/uur. Om die reden zal je de auto’s ook 
niet tegenkomen op de snelweg. Daarvoor gaan ze niet hard genoeg.”  
  
“Wie denkt dat enkel oudere mensen deze wagen kopen, heeft het mis”, 
zegt Marc. “Het is verbazend dat deze wagens ook worden aangekocht 
door jongeren. Het biedt immers meer comfort dan een brommer. De 
chauffeur zit droog en warm en heeft toch de vrijheid om te gaan en te 
staan waar men wil. De auto’s ogen trendy en zijn voorzien van alle mo-
gelijke comfort. Standaard inbegrepen zijn een autoradio (MP3/RDS/USB/
Bluetooth), elektrischer ramen, ruitenwisser met 3 standen, flip-key met 
centrale vergrendeling (met optie alarm), ABS, twee jaar fabriekswaar-
borg en pechverhelping VAB. Uiteraard kan je ook nog kiezen voor extra 
opties. De prijzen variëren, naar gelang het model en de opties, tussen de 
9.000 euro tot 20.000 euro.”  
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Een Wonder is geschied 
in Hofstraat 14 

Het eerste schooljaar van GO!freinetschool      
WonderWereld zit er bijna op.

De lagere school onderging een ware gedaan-
teverwisseling. De lokalen zijn omgetoverd tot 
graadklassen en ook buiten wordt hard gewerkt. 

“Ik vind het heel leuk om met oudere kinderen in 
de klas te zitten. Ze helpen mij met taal- en reken- 
oefeningen als ik even niet meer weet hoe het 
moet. Sport en knutselen doen we ook samen en 
dat kan ik dan weer beter dan mijn vriendjes van 
het 2de”, weet Ariane ons te zeggen, als we vra-
gen waarom ze in een graadklas zit. 

Hans knikt bevestigend en vertelt dat in elke 
graadklas twee leerkrachten staan. “Spijtig ge-
noeg kan dit nog niet de hele tijd. Co-teachen 
heeft als grootste voordeel dat de leerkrachten 
meer aandacht kunnen besteden aan de ver-
schillende noden van de kinderen. Bij onze jong-
ste kleuters staan er nu zelfs 3 voltijdse leerkrach-
ten.”

Met enige trots zet directeur Hans De Schepper 
de rondleiding op zijn groene school voort. 

“Na de vakantie mogen we mee bouwen aan 
het Avonturenpark. We hebben er eerst tekenin-
gen van gemaakt”, vertelt kleine Kato ons als we 
naar de bergen zand op de vroegere parking 
kijken. 

Aangekomen in een buitengewoon ruime klas, 
komt Hans op temperatuur en vertelt enthousiast 
verder. ”We willen onze leerlingen van de eerste 
graad zo breed mogelijk vormen. Het uitstellen 
van de studiekeuze tot na de eerste graad is 
een opportuniteit om de werking van de lage-
re school door te trekken in zowel de A- als de 
B-stroom van de eerste graad secundair. Het 
aantal verschillende leerkrachten blijft beperkt 
en de individuele begeleiding primeert. De klein-
schaligheid is hiervoor een grote troef.”

Leerlingen krijgen korte instructiemomenten en 
werken op eigen tempo aan hun opdrachten.  
Wij evalueren permanent en doelgericht. Hier-
door krijgen de leerlingen meer inzicht in hun 
leerproces.

“De aanwezigheid van kunst op de school ver-
ruimt de leerlingen hun blik op cultuur. Het brengt 
hen respect bij en zet hen ook aan het denken 
over wat kunst voor hen betekent” vertelt Hans, 
als we enkele kunstwerken van Jan Cox en Fred 
Bervoets passeren. 

Als we het schooldomein verlaten staan de kleu-
ters ons na te zwaaien. Je voelt een enthousias-
te en bruisende sfeer in de WonderWereld. “Een 
wereld waar de leerling centraal staat en hun 
mening en interesse inspiratie zijn voor de leer-
krachten”, echoën de woorden van de directeur 
nog na.  

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

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

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

Ereraadsleden Mathilde Peeters en Willy Boons overleden

De gemeente Kalmthout neemt afscheid van twee van haar ereraadsleden: Mathilde Peeters en Willy 
Boons. Ze overleden beiden de voorbije dagen.
 
Mathilde Peeters was socialistisch gemeenteraadslid van januari 1993 tot januari 2013. Ze was bijna 19 
jaar lang OCMW-raadslid en ook ereraadslid van het OCMW van Kalmthout. Ze was rechtuit, geënga-
geerd en stond voor sociale rechtvaardigheid.
 
Willy Boons was schepen van april 1971 tot januari 1977 en gemeenteraadslid van januari 1977 tot            
januari 1995. Willy was ook 6 jaar voorzitter van het OCMW van Kalmthout, van 1983 tot 1989, en 15 
jaar OCMW-raadslid. Hij was erevoorzitter van het OCMW en zetelde al die jaren voor NCD’82 en later 
CVP. Willy was sterk sociaal geëngageerd, zowel vanuit zijn politieke mandaten en binnen verschillende        
raden en verenigingen in Kalmthout.

De gemeente Kalmthout betuigt haar medeleven aan de families en vrienden.

KALMTHOUT

Noordheuvel tijdelijk afgesloten voor alle verkeer
 
Vanaf 14 juni wordt de Noordheuvel voor minstens twee weken afgesloten voor alle verkeer. Automobilisten 
moeten in beide richtingen een omleiding volgen via Duinenstraat - Bleken en Akkerveken. Ook fietsers moe-
ten omrijden via Ertboringenweg naar Bleken en Akkerveken. Een veilige doorgang via de werf is immers niet 
mogelijk.
De werkzaamheden kaderen in de voorbereiding van de heraanleg van de Boterdijk, Oud-Gooreind en 
Noordheuvel. Hier wordt vanaf september nieuwe riolering aangelegd. Vooraleer deze werken kunnen aan-
vatten, dienen de verschillende nutsmaatschappijen nog nieuwe netten aan te leggen en aanpassingswer-
ken uit te voeren.
De werken aan de nutsleidingen in Boterdijk en Oud Gooreind zijn momenteel zo goed als afgerond. Het stuk 
op de Noordheuvel wordt vanaf volgende week aangepakt. Om hier kabels te kunnen leggen, moet een stuk 
van de bestaande weg worden opgebroken. De uitgegraven grond wordt tijdelijk op de rijweg gestapeld.

WUUSTWEZEL

Toeristische dienst plaatst luisterpalen
 
Sinds kort is Wuustwezel 5 luisterpalen rijker. Door te draaien aan een wiel, vertellen de palen het verhaal 
van de landschapsevolutie in het betrokken gebied. Zo leer je bijvoorbeeld dat het Marum ooit be-
woond was en hoe het domein van de Franciscanessen haar huidige vorm verkreeg. Je komt vast nog 
meer dingen te weten over onze gemeente. 
De palen staan verspreid over het grondgebied van Wuustwezel. Zo vind je luisterpalen in Terbeek en 
het domein van de Franciscanessen, aan de Klot, de gasthuishoeves en het Marum.
Alle palen zijn met elkaar verbonden door middel van twee fietslussen van respectievelijk 21 en 27km. 
Ga voor een gratis folder of meer info over de luisterpalen naar de Dienst Toerisme.
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MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !
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buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
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KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

BOUW
VERLOF
2 0 2 1

Gesloten vanaf
10 juli

tot en met
2 augustus 2021

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

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

Gevraagd: Poetsvrouw voor 4 

tot 6 uur per week te Horen-

donk. Voor inlichtingen 0031 

622 977 938.

GEZOCHT Ik zoek wereld-

wijdse munten van voor de 

e - alsook verzamelingen. 

Tel. 0499 28 92 68.

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

ZOLDERVERKOOP VAN DE 
ROMMESHOEF In de colle-
gekerk, Rouwmoer 7 te Es-
sen. Op 20 juni 2021 van 13 
tot 18 uur.

GEZOCHT: TUINHULP (65 
plus ?) voor 1 à 2 dagen per 
week. Tel. 03 667 22 42 (na 10 
uur)

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

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

SERRE IN ESSEN: voor 50 
euro op te halen. Zelf demon-

teren. Tel. +31 654317953.

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

Werken de Leeuwerk

Tijdens verschillende controles de afgelopen jaren in de Leeuwerk is vast-
gesteld dat vele bestaande betonnen wegdekplaten barsten vertonen of 
gescheurd zijn. De Leeuwerk is een weg met veel landelijk vervoer. Daarom 
heeft het gemeentebestuur ervoor gekozen om deze te vernieuwen volgens 
een nieuwe methode. Die zorgt ervoor dat de uitvoeringstermijn veel korter 
is, met zo min mogelijk hinder. De werken starten op 14 juni 2021 en duren tot 
ongeveer half september.

Bestaande betonplaten als onderfundering
De bestaande betonplaten zullen kapot worden gebeukt met een speciale 
machine. De verbrijzelde platen blijven zitten en zorgen zo voor een goede 
onderfundering. Vervolgens wordt hierop een gewapende asfaltafwerking 
voorzien. Langs beide zijkanten wordt (op de plaatsen waar het mogelijk is) 
een strook steenpuin voorzien als uitwijkzone. Enkel op sommige plaatsen 
waar de betonplaat nu reeds te veel onregelmatigheden vertoont, zal de 
plaat volledig worden uitgebroken.

Omleiding
In drie fases worden de werken uitgevoerd van de Bevrijdingsstraat richting 
Hoogstraatsebaan. De eerste fase duurt tot het bouwverlof, daarna volgen 
de twee andere fases. Tijdens de volledige werken is geen doorgaand ver-
keer mogelijk (behalve tijdens het bouwverlof). Je volgt daarom de aange-
duide omleiding via Eester.
Info: dienst infrastructuur, 03 660 17 20 of infrastructuur@brecht.be

  

BRECHT

www.primaprint.be
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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.

Scherpenbergsebaan 47 - Schijf  - T. 0031(0)165-342650

Zelfwerkend patroon
Herstellen alle merken - Herstellen rolluiklint

toonzaal open op afspraak

Meer dan 25 jaar ervaring !Meer dan 25 Meer dan jjaar ervrr avv riing !g !

Het is weer lente !
Het is weer lente !

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

gratis plaatsinggratis plaatsing

Oegaja, dat zijn
twee paarden – zwembadnoodles –

met dezelfde naam.
@sam_wauters

#twaiku #poolparty

Leerlingen Gitok toveren werfkeet om tot pipo-wagen 
voor de jeugddienst

Knap staaltje vakwerk van de leerlingen van Gitok! Tijdens de praktijklessen restaureerden de leerlingen 
van de afdeling Hout en Elektriciteit een oude werfkeet van de gemeente. Ze toverden hem om tot een 
heuse Pipo-wagen. Binnenin werden opbergkastjes gemaakt en werd een gezellige zithoek geïnstal-
leerd. Ook de elektriciteit werd vernieuwd en het chassis kreeg een grondige opknapbeurt.

Ook de buitenkant zal grondig opgesmukt worden. Enkele lokale streetart-artiesten en vrijwilligers van 
jeugdhuis Govio zullen de werfkeet voorzien van een prachtig graffitikunstwerk. In de toekomst zal de 
wagen gebruikt worden voor verschillende projecten van de jeugddienst en jeugdraad. De binnenkant 
van de Pipo-wagen wordt ingericht als lees- en chillhoekje. Bib Kalmthout zal de wagen op regelmatige 
basis voorzien van goede en recente boekjes.

Vanaf volgend jaar zal je de Pipo-wagen zien verschijnen op allerlei evenementen in Kalmthout waar 
kinderen en jongeren samen komen. Hou hem dus zeker in het oog!

Bron en foto’s:

gemeente Kalmthout

KALMTHOUT

Supporters van de Rode Duivels konden zaterdag 
12 juni terecht in de verschillende cafés om de 
nationale ploeg aan te moedigen. Op de parking 
aan de Essense Heuvelhal stond een EK-dorp    
opgesteld waar 400 supporters, gezeten en in 
bubbels van vier, de match konden volgen. 

“Het had toch wel wat voeten in de aarde om 
toelating te krijgen om een groot scherm te 
plaatsen”, zegt Dave Vercauteren van het Essens 
Evenementenbureau Jabbedabbedoe. “Maar 
kijk, uiteindelijk is het toch gelukt. De gemeente 
Essen gaf groen licht om alle wedstrijden op het 
grote 17m2 scherm te bekijken op het EK Terras 
op de parking van de Heuvelhal.” 

Ook voor de wedstrijd van donderdag 17 juni om 
18u (België vs Denemarken) en maandag 21 juni 
om 21u (België vs Finland) kan u in het EK-dorp 
terecht. Naast de wedstrijden van de Rode Dui-
vels wordt donderdag aansluitend de groeps-
wedstrijd Nederland vs Oostenrijk uitgezonden. 
Supporters op post dus!

Wil je erbij zijn? 
Reserveer dan snel je tafel voor 4 personen. 
1 ticket (20 euro) is geldig voor een tafel van 4 
personen (inclusief 1 drankje per persoon). Reser-
veren kan via de website van Jabbedabbedoe. 
Kijk voor meer sfeerbeelden op onze FB-pagina!
MT/Foto’s MT

ESSEN

Fotowedstrijd: 
glastuinbouw anders belicht

De Provincie Antwerpen is gestart met een gloed-
nieuwe fotowedstrijd om de glastuinbouw in de 
schijnwerpers te zetten. De Provincie nodigt ie-
dereen de hele zomer lang uit om mooie, leuke 
of originele foto’s van de glastuinbouw te maken. 

Met deze fotowedstrijd wil het provinciebestuur 
de blik op glastuinbouw verruimen en de aan-
dacht richten op de innovatieve en soms zelfs ar-
tistieke kanten van de glastuinbouwsector.

Hoe werkt het?
Wil je deelnemen? Perfect! Hieronder vind je de 
wedstrijdregels terug. 
•  De wedstrijd loopt in de zomermaanden van 1 

juni 2021 tot en met 31 augustus 2021.
•  Iedere deelnemer mag maximaal drie foto’s 

inzenden in elk van de volgende drie catego-
rieën: ‘mooi glaslandschap en biodiversiteit’, 
‘water en energie’ of ‘de teelt zelf’.

•  Iedereen mag deelnemen: tuinders die hun 
bedrijf op een originele manier in beeld bren-
gen, buren van tuinders, wandelaars en fiet-
sers die serres ontdekken in het landschap… 

•  De foto’s moeten in de provincie Antwerpen 
genomen zijn. 

•  Deelnemers kunnen hun foto’s via https://
filerequestpro.com/up/fotowedstrijd-glastuin-
bouw uploaden.

De vier beste fotografen winnen een prijs die in 
het teken staat van de glastuinbouw. 
Voor meer informatie surf je best even naar 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/
dese/dlp/land--en-tuinbouwbeleid-/glastuin-
bouw.html

HOOGSTRATEN
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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

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.

Premier Alexander De Croo bezoekt aardbeiteler Raf Quirijnen
uit Loenhout

Premier Alexander De Croo (Open Vld) bezocht dinsdag 8 juni aardbeiteler Raf Quirijnen uit Loenhout. De bedrijfslei-
der en Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker gaven de premier een rondleiding met speciale aandacht voor tewerk-
stelling en veiligheid op het werk in coronatijd.  

De aardbeiteelt is een belangrijke sector in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt 90% van de Belgische aardbeien ge-
teeld. De Vlaamse oppervlakte voor de aardbeiteelt in openlucht bedraagt ca. 780 ha en 500 ha onder bescher-
ming. Voor de producentenorganisaties was de verhandeling van aardbeien goed voor een totale omzet van 192 
miljoen euro in het recordjaar 2020. Productie aardbeien in Vlaanderen in 2020: 48.433 ton. De netto-export bedraagt 
9370 ton (= 20% van de aardbeiproductie die geëxporteerd wordt). De belangrijkste afzetmarkten zijn Nederland, 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zweden, Finland en Luxemburg.  

Het is een sector die blaakt van ondernemerschap, maar die net als nagenoeg alle andere sectoren zijn aandeel aan 
corona-uitdagingen had. Dankzij tal van ondersteunende maatregelen (bv. de erkenning van land- en tuinbouw als 
‘essentiële sector’) van de federale regering doorheen de coronapandemie kon de sector blijven verder werken en 
heeft men toch schade kunnen vermijden.  

“Onze Belgische aardbeien zijn wereldtop. Dat maakt van de aardbei niet alleen een lekkernij om zelf van te genie-
ten, maar ook een belangrijk en smakelijk exportproduct. Met dank aan de passie en het ondernemerschap van de 
vele telers. Ook zij werden tijdens corona op de proef gesteld. Als federale regering zijn we dan ook bijgesprongen 
met steunmaatregelen, bijvoorbeeld om te zorgen voor helpende handen in de fruitteelt door het aantal dagen ge-
legenheidsarbeid te verdubbelen. Zo laten we de zomer nog beter smaken”, zegt Alexander De Croo, eerste minister.

Voldoende arbeidskrachten voorzien in de land- en tuinbouwsector was en is bepalend om de werkzaamheden en de oogst op de bedrijven in goede ba-
nen te leiden. Het vinden van voldoende handen was met name in de zeer arbeidsintensieve aardbeiteelt in coronatijd meer dan ooit cruciaal. “We appre-
ciëren ten zeerste de diverse maatregelen die de federale regering trof om de tewerkstelling in de sector te garanderen”, stelt Boerenbondvoorzitter Sonja De 
Becker. “Denk bijvoorbeeld maar aan de regelgeving rond grenscontroles of andere maatregelen om het beschikbare arbeidsaanbod te maximaliseren: het 
inschakelen van tijdelijk werklozen en asielzoekers voor de werkzaamheden op de land- en tuinbouwbedrijven, de dubbele plukkaart in 2020, het verhoogde 
quotum van 100 dagen in 2021 …”  

Vanuit de sector zelf werd alles op alles gezet om werknemers veilig te laten werken. Initiatieven en 
maatregelen zoals bijvoorbeeld een continue advisering rond veiligheid, het gebruik van checklists 
rond coronaveiligheid in verschillende talen op de bedrijven, de beschikbaarheid van 150 container-
woningen die ingezet konden worden bij een eventuele uitbraak op een bedrijf …Het zijn allemaal 
maatregelen die tot op vandaag verdergezet worden.  

“Het is dankzij deze zeer vlotte samenwerking tussen overheid, Boerenbond en de bedrijven zelf dat 
de land- en tuinbouwbedrijven steeds konden blijven doen waar ze sterk in zijn: met bakken vakkennis 
en passie smaakvol voedsel produceren”, besluit Boerenbondvoorzitter De Becker.  

Premier Alexander De Croo (Open VLD), Raf Quirijnen, zijn echtgenote Marleen Van Hasselt 

en zijn twee dochters Julie en Eline.
   Foto’s: Margo Tilborghs

WUUSTWEZEL
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OP ZOEK NAAR EEN JOB IN DE REGIO ?

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

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

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

Wij bieden
• overname anciënniteit

• glijdende werkuren

• een gevarieerde job met de nodige opleidingskansen

• maaltijd-, eco-, cadeau- en consumptiecheques

• gratis hospitalisatieverzekering

• fietsvergoeding

• 35 verlofdagen per jaar 

i

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

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

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

gezocht:

2 (ervaren) ELEKTRICIENS

info@jptechnics.be - 0474 69 19 34

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

 

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

 

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

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

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

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

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

GEZOCHT :
PLAATSER
liefst met enige ervaring

Spijker 34 - 2910 Essen

Tel. : 0474 68 72 11

info@rw-design.be
www.schrijnwerker-rw.be
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Geen ‘Park Zomert’ dit jaar, maar wel een leuk alternatief! De Kobiekaravaan 
trekt met een gezellig programma langs de Essense wijken.
Vzw Kobie zoekt deze zomer zijn publiek in de Essense wijken. Verschillende 
pareltjes van artiesten nemen plaats op de Kobie-kiosk en zetten de toon voor 
een gezellig avond of middag in eigen buurt. Op deze manier zorgt vzw Kobie 
voor een betaalbaar aanbod in de zomervakantie.

Voor ieder wat wils 
“Dit is speciaal voor alle Essenaren”, zegt Helmut Jaspers, schepen van cultuur 
en voorzitter van vzw Kobie. “Na een moeilijke corona-periode willen we ieder-
een een fijne zomer toewensen. Vzw Kobie brengt voor ieder wat wils. Er is een 
kinderprogramma, een seniorennamiddag en een resem van bekende arties-
ten. Ook ons plaatselijk talent krijgt een plaats op het podium. Zij zorgen voor 
het voorprogramma.”Er is een kinderprogramma, een seniorennamiddag en 
een resem van bekende artiesten. 

Breng je stoeltje mee 
“Het principe is vergelijkbaar met de ATV vertelavonden”, zegt de Kobie-voor-
zitter. “Je brengt je eigen stoeltje of picknickdekentje mee. Een catering is niet 
voorzien maar je mag wel je eigen drankje en knabbeltje meebrengen. We vra-
gen wel om zo weinig mogelijk wegwerpmaterialen mee te brengen. En om het 
duurzame karakter te benadrukken zou het fijn zijn mocht het publiek te voet of 
met de fiets naar het evenement komt.”
We starten op zaterdag 10 juli in het park van de Oude Pastorij”, zegt Jaspers 
nog. “Verder zijn er nog 5 donderdagnamiddagen in juli en augustus waar je 
ons kan ontmoeten in de andere wijken. Per voorstelling worden er 200 perso-
nen in kleine bubbels toelaten.”

Programma

WIJK CENTRUM:
• Park Oude Pastorij
10/07/21 om 13.30, 14.45 of 16.00 uur
Welkom op de verhalencamping van camping Koekoek! Zet je comfortabel in 
een van onze strandstoelen en geniet van heerlijke dierenverhalen in de kijk- en 
luisterinstallaties. Een fijn kinderprogramma!
• Park Oude Pastorij
10/07/21 om 19.30 uur
Als je het songfestival wint én ook nog eens de winnaar bent van The Masked 
Singer mag jezelf echt wel een goede zangeres noemen. Sandra Kim zorgt voor 
ambiance in ons park.
Opwarmer deze avond is The Clayroad Company. Dit getalenteerde gezel-
schap neemt je mee naar de tijd waar ritmiek en harmonie samenvallen, net 
zoals rootsmuziek vroeger werd gebracht.

WIJK WILDERT:
• Weide achter begraafplaats
22/07/21 om 19.30 uur
Lien Van de Kelder, Jan De Smet en Wouter Berlaen brengen als Chique Dingues 

een eclectisch aanbod in onze beide landstalen. In combinatie met een niet 
alledaags instrumentarium krijg je garanties voor een topavond.
Opwarmer deze avond is de zeskoppige dixielandband The Nightcreamers uit 
Essen/Kalmthout. Zij brengen swingende New Orleans jazz uit het begin van de 
20ste eeuw.

WIJK STATIE:
• Site oud zwembad
29/07/21 om 19.30 uur
Johan Verminnen en zijn excellente pianist brengen een evenwichtige greep 
uit het rijk gevulde repertoire vol klassiekers en pakkende parels. Een attractief 
aanbod voor enthousiaste genieters.
De vier heren van Le Temps du Mois nemen je mee op een muzikale reis met 
een mix van Franse melodieën en swingende klassiekers.

WIJK HEIKANT:
• Karrenmuseum
05/08/21 om 19.30 uur
Na een kwarteeuw gevuld met vele radiohits sluit Tom Helsen zijn Engelstalige 
verhaal voorgoed af en begint een avontuur in het Nederlands. Met het pro-
gramma ‘Zin om je Tom Helsen’ trekt hij naar Essen.
Een aantal leden van The Blue Heathens, een jazzgroep uit Antwerpen, bren-
gen vooraf fijne muziek.

WIJK HOEK:
• Paterstuin College
12/08/21 om 14.00 uur
Acteurs willen niet ingelijfd worden bij de Bond van Gepensioneerden. Cow-
boys ook niet. Daar hebben ze een goede reden voor. Dat maakt Carry Goos-
sens je in deze voorstelling graag duidelijk. ‘Cowboy met pensioen’... over poen 
en fatsoen. Daar is het om te doen.
• Paterstuin College
12/08/21 om 19.30 uur
Johan Petit gaat al struikelend door het leven en daar puurt hij zijn verhalen uit. 
Die zijn vaak komisch, soms ontroerend maar altijd vanuit het hart.
Vooraf beroert de charmante winnaar van The Voice Senior en Essenaar Roland 
van Beeck het publiek met zijn warme stem.

WIJK HORENDONK:
• Terrein Chiro Klavertje Vier
19/08/21 om 19.30 uur
Johan Petit gaat al struikelend door het leven en daar puurt hij zijn verhalen uit. 
Die zijn vaak komisch, soms ontroerend maar altijd vanuit het hart.
Focketyn brengt in 2022 zijn eerste Nederlandstalige album uit. Deze avond zal 
hij solo enkele songs try-outen.

TICKETVERKOOP
Kaartjes kosten 6,00 euro en zijn verkrijgbaar via www.essen.be/kobie of aan de 
Vrijetijdsbalie in het gemeentehuis.          MT 

ESSEN
Vzw KOBIE on tour: Culturele pareltjes met Camping Koekoek, Sandra Kim, Chique Dingues, Johan Verminnen, Tom Helsen, 
Carry Goossens, Roland van Beeck, Johan Petit en tal van andere lokale artiesten

“Neem je eigen stoeltje, drankje en/of hapje mee, vzw KOBIE zorgt voor de rest!”

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

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

communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

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

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

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

PROJECTLEIDER
BOUW

We zijn op zoek naar:

WWW.JOSDEJONGH.BE

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

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

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

PROJECTLEIDER BOUW

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

BEKISTER

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

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

STEENGOEDE METSELAARS

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

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

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

Chauffeur rijbewijs CE
Ploegbaas en arbeiders 

wegeniswerken
Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen
mail uw CV naar karin@boden.be
of maak afspraak op 03/677.05.05

DRINGEND GEZOCHT:

ELEKTRICIEN
gsm Edgard: 0495/32 52 34

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

electro.brosens.sofie@scarlet.be

K

gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

METSERS

PLOEGBAAS
DIENDERS

Profiel:
- zelfstandig en in team kunnen werken

- flexibiliteit 
- ervaring is een pluspunt 

- met rijbewijs B

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

algemene bouwonderneming

Foto MT
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Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

Onze aanpak.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content, 
meer interactie en de juiste advertenties.

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.Wij creëren aandacht rond 
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JOB IN DE REGIO ?

gemotiveerde 

CHAUFFEUR
4/5de of voltijds (bespreekbaar)

rijbewijs C + code 95
(opleiding tot chauffeur mogelijk)

F R l T E S

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

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 Wuustwezel

fontein heeft ook last van de warmte

De fontein op het Dorpsplein spuit soms niet. Het gaat niet om een defect, 
maar om een beveiligingsmechanisme.

De fontein op het Dorpsplein werkte bv. zondagnamiddag niet. Het gaat 
niet om een defect, maar om een beveiligingsmechanisme. Bij warm weer, 
warmt uiteraard ook het water dat in de fontein circuleert op. Om te voor-
komen dat de legionellabacterie de kop opsteekt, schakelt de fontein auto-
matisch uit zodra het water te warm wordt.

Het is dus niet uitgesloten dat bij te warme temperaturen de fontein even niet 
werkt door deze beveiliging. Zodra het water voldoende gekoeld is, zal de 
fontein terug spuiten.

In normale omstandigheden kan je voor je dagelijkse portie waterpret tijdens 
de zomer van 10.00 tot 21.00 uur terecht op het Dorpsplein.
 

KAPELLEN

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: 

echo@primaprint.be of bel ons

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


