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OP ZOEK
NAAR EEN JOB ?

Bekijk

alle jobaanbiedingen

in onze jobrubriek.

E S S E NLuc Van Aert bvba

Informeer gerust vrijblijvend,

naar onze voorwaarden voor een gespreide betaling.

MAZOUT PREMIUM
Door lager verbruik, minder kosten.

Een langere levensduur 
van uw installatie.

Beter voor het milieu.
Een aangename geur.

oliën en vettende betere mazout mazout - diesel

30 jaar
UW SPECIALIST 

IN DE REGIO ESSEN

Reeds

Steenpaal 11 B2
2910 Essen

Tel. 0475 45 87 50
www.vanaertbrandstoffen.be

INSTALLATIES BV

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be

MAAK KANS op een

BARBECOOK Loewy 45

Bij bestelling van een Vaillant airco
vòòr 1 juli 2021

Trekking op 5/07/2021Plaatsing voor 31/08/2021

+32 (0)477 66 39 58
+32 (0)476 24 94 02

Actie 2021

Burgemeester Moorstraat 35
4631EC Hoogerheide

www.tinusvanoverveld.nl

WEEK 13
 31 maart 2021

MEDEDELING
WIJ ZIJN GESLOTEN

OP MA 5 APRIL (PAASMAANDAG).
Daarom graag de advertenties voor 
“week 14” (verschijning woe 7/04)

ten laatste aanleveren op 
donderdag 1 april vóór 12 uur.

KALMTHOUT GOOREIND

WUUSTWEZEL

WESTMALLE

WUUSTWEZEL

BRASSCHAATBRECHT

 

BRASSCHAATWUUSTWEZEL

IMMO POINT LAHUIS
Bredabaan 391 - 2990 Wuustwezel - 03 240 11 99

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

WUUSTWEZEL

NIEUW

WUUSTWEZEL RIJKEVORSEL
INSTAPKLARE VRIJSTAANDE WONING TE 
GOOREIND Op 640 m2: living 38 m2, bureau 
4 m2, kkn, 3 slpk, 1 badk, 1 douchek, 1 gar, 
tuin en terras 18 m2. Ref. LV61453, 
481kWh/m2 ,Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv, 
           € 444.000

GOEDGELEGEN HANDELSPAND IN HET 
CENTRUM VAN WUUSTWEZEL Op 267 m2: 
grote handelsruimte, aparte keuken, 3 extra 
ruimtes, omheinde koer/private parking. 
Ref. LV61507, 471kWh/m2, Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv            € 254.000 

LUXUEUZE AFGEWERKTE VRIJSTAANDE 
WONING IN MANOIR STIJL Op 975 m2: 
living 57 m2, gesloten kkn, 3 slpk, 2 badk, 1 
gar, Zuidoost tuin en terras 20 m2. Ref. 
LV61506, 139 kWh/m2,Vg, Wg, Gmo, Gvkr, 
Gvv           

MODERN GELIJKVLOERS APPARTEMENT 
Op 100 m2: living 48 m2, open kkn, 2 slpk, 
badk, 1 carport, tuin en terras. 
Ref. LV61514, 96 kWh/m2, Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv          
           € 319.000

WONING MET HANDELSPAND Op 811 m2: 
living 36 m2, open kkn, 3 slpk, badk, 1 gar, 
tuin en terras. Ref. LV61481, 185 kWh/m2, 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv    
       
        

OPBRENGSTEIGENDOM MET 5 APP EN 10 
GAR.BOX. Op 1361 m2: 4 app van ca. 42m2 met 
telkens 1 slpk. 1 dakapp ca. 48m2 met 1 slpk en 
terras. Allen verhuurd. 10 garageboxen. Ref. 
LV61510, 285 kWh/m2,Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gv 
             € 820.000

WOONDROOM IN WOONWIJK 
ROMMERSHEIDE Op 1215 m2: living 44m2, 
open keuken, 1 slaapkamer, badkamer, 
tuin en terras. Ref. LV61509, Vg, Wg, Gmo, 
Gvkr, Gvv                € 259.000

Volledig verzorgde woning in woongebied met 
bosrijkkarakter en 2de perceel met als 
werkplaats ingerichte woning. Op 1846 m2: 
living 44 m2, kkn, 2 slpk, 1 badk, 2de woning/w-
erkplaats 53m2, tuin en terras. Ref. LV61355, 
470kWh/m2 ,Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv 

BUITENKANS! STIJLVOLLE OP TE FRISSEN 
VRIJSTAANDE WONING IN GEWILDE WIJK 
Op 1074 m2: living 39 m2, gesloten kkn, 4 
slpk, badk, douchek, 2 gar, tuin en terras . 
Ref. 310539, 532kWh/m2 ,Vg, Wp, Gmo, 
Gvkr, Vv                € 535.000

IN GEWILDE OMGEVING GELEGEN 
HALFOPEN WONING TE MARIABURG Op 
226 m2: living 26 m2, kkn, 2 slpk, badk, 
mogelijkheid 1 gar bij te kopen, tuin en 
terras. Ref. 310540, 342kWh/m2,Vg, Wg, 
Gmo, Gvkr, Gvv                          € 299.000

IN OPTIE

NIEUW

NIEUW

Deze panden komen BINNENKORT IN VERKOOP !

IN OPTIE

IN OPTIE

Te midden in het centrum van Essen in een rustige 
straat, bevinden zich deze nieuwbouwwoningen.

Statige villa met overdekt zwembad op een 
perceel van 1.404m² te Wuustwezel-Centrum!           

                  EPC 171

Molenakkersstraat, Essen         Prijzen v.a. e 334.000

Kalmthoutseteenweg 114, Wuustwezel     e 599.000

 
Woonhuis met 5 slaapkamers, een ruime leefruimte, 
een aangename stadstuin en een polyvalente com-
merciële ruimte van ca. 35m²!                       EPC 382

Kerkstraat 15, Essen-Centrum         e 349.000

Instapklare halfopen bebouwing op een per-
ceel van 356 m², gelegen in het centrum van 
Essen.                       EPC 345

Kammenstraat 67, Essen-Centrum      e 269.000 Molenakkerstraat 61, Essen-Centrum e 265.000 
Centraal gelegen gezinswoning met uitermate 
praktische zijgang naar de achtertuin!   
                                      EPC 310

Verrassend ruime, eigentijdse villa (5 slpk – 2 badk) 
met prachtig mastergedeelte ca. 60m², buitenzwem-
bad en grote garage in residentiele woonwijk. EPC 244

Nolsebaan 15, Essen-Heikant     e 765.000

Stationsstraat 60b3, Essen         e 640/mnd

Instapklaar, betaalbaar appartement met 2 
slaapkamers (1 grote en 1 kleine) en garage. 
Geen vaste kosten. Direct beschikbaar.
                       EPC 201

Huurprijs:

(Plantenkwekerij     
Marc Raats

www.plantenkwekerijmarcraats.nlM
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Volop vrolijke voorjaarsbloeiers!      
      Bestel nu Hanging Baskets!
Bloembakken met waterreservoir!
Bergsebaan118 Nispen 0031-616380941
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COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

49.  Pasen
Na de feestelijke carnavalsdagen, de sobere 
vastentijd en de bezinningsvolle Goede week 
werd er, vroeger meer dan nu, afgeteld naar 
de hoogdag van Pasen. Het symbolische vuur 
van de paaskaars,  het gewijd water en de ver-
plichte biecht hadden in de kerk duidelijk een 
reinigende functie. De winterkleding werd op-
geborgen en iedereen kreeg een nieuwe out-
fit. Men moest er op die dag op zijn “paasbest” 
uitzien. Op het concilie van Nicea (Azië) in 325 
na Christus, werd er besloten dat voortaan 
alle kerkelijke feestdagen op een vaste datum 
zouden gevierd worden. Pasen, afkomstig van 
het Joodse Pesachfeest waarbij het einde van 

de slavernij 
werd gevierd,  
was een uit-
zondering. Dit 
feest viel en 
valt ook nu 
telkens op de 
eerste zondag 
na de eerste 
volle maan 
na het begin 
van de lente. 
Pelgrims die 
op weg wa-
ren om elders 
met hun fami-
lie het paas-

feest te vieren hadden het licht van de volle 
maan nodig op hun tochten. Op de achtste 
dag werden de feestelijkheden afgesloten, 
of “beloken”.  Net als zoveel andere hoogda-
gen is Pasen een vruchtbaarheidsfeest met 
als symbool het ei. De natuur is ontwaakt en 
klaar om te groeien en te bloeien.  De winterse 
vleesvoorraden raakten op en de maaltijden 
werden meer aangevuld met eieren.
                            M.G

Persbericht 78e jaarboek De Spycker

De Spycker 2021, het jaarboek van de Koninklijke Heemkundige 
Kring Essen, intussen al de 78e editie,  is van de pers gerold en 
dit in volle Corona-tijd. Het is een unieke uitgave geworden met 
andermaal 14 artikelen, geschreven door 13 auteurs. Ze hande-
len over weinig gekende verhalen uit een ver verleden, de ont-
staansgeschiedenis van vele verenigingen en instellingen uit onze 
streek en de boeiende levens van vele Essenaren, samen goed 
voor liefst 216 bladzijden leesvoer. Het centrale artikel dit jaar be-
schrijft hoe Essen in 2020 Corona heeft beleefd en probeerde in 
te dijken, soms zelfs door grenzen te sluiten en een avondklok in 
te stellen, een situatie die enkel met oorlogstijden te vergelijken 
is. We konden voor dit verhaal geen betere auteur vinden dan 
onze burgemeester zelf, Gaston van Tichelt. De redactie van de Spycker verloor dit 
jaar ook twee auteurs, Jan Meeusen en pater redemptorist, Louis Vercammen. De Spycker 2021 bevat 
een in memoriam van Jan Meeusen en een boeiend verhaal over het leven van pater Vercammen, 
opgegroeid in een café, pater geworden, leraar, missionaris en schrijver. Vercammen was ook 20 jaar 
lang hoofdredacteur van de Spycker.

ESSEN

Dit jaarboek bevat verhalen over de start van het gildenhuis, 50 jaar Karrenmuseum, een Essens meisje 
dat bij indianen in Chili gaat wonen, de onverwachte terugkeer van Louis Crevecoeur na WO-II en 
het ontstaan van ziekenkassen, van de socialistische beweging, van carnaval en over de vroege oor-
sprong van de Sint-Sebastiaansgilde en nog veel meer. Alle artikelen zijn rijk geïllustreerd met in totaal 
liefst 170 foto’s, tekeningen en kaarten. 
Wie een exemplaar wil bestellen, kan dit doen via rekeningnummer BE28 0682 0126 4620 tegen 20 euro 
met vermelding van naam en adres. Het jaarboek De Spycker 2021 wordt dan de week na Pasen aan 
huis bezorgd.  Zo word je ook lid van onze Koninklijke Heemkundige Kring en ontvang je gratis twee 
Spyckertjes in de loop van het jaar. 

Pater Louis Vercammen als missionaris in Kongo. 

(foto: Louis Vercammen)

50 jaar geleden werd het Karrenmuseum onder massale belangstelling 

officieel geopend. (foto: Heemkundige Kring Essen)

De late terugkeer van weggevoerde Louis Crevecoeur 

na de bevrijding. (foto: familiearchief Crevecoeur)

Het leegstaande Gildenhuis heeft een zeer boeiende geschiedenis.

(foto: glasplaat Bernaards)

Dit jaarboek is vanaf 6 april verkrijgbaar 
voor 20 euro bij de Heemkundige Kring zelf, 

maar ook bij het Romanneke op Horen-
donk, dagbladhandel Brems op Wildert, het 
VVV-kantoor aan het Karrenmuseum en bij 
Essen Press in de Nieuwstraat. Het jaarboek 
wordt gedrukt op 650 exemplaren en is een 

must voor elke rechtgeaarde Essenaar.  
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Uw droomkeuken 
hoeft niet duur te zijn !

Bezoek onze website: 
www.verdokeukens.be

Gratis
plaatsing 
keuken

Extra
kortingen

op werkbladen
(keramiek, graniet,

composiet)

Persoonlijk
opmeting 
en advies 

ter plaatse

di - vrij van 10u - 18u • zat van 10u - 17u • ma - zon: gesloten
Info: +32 (0)3 321 87 69 • info@verdokeukens.be

Bezoek onze toonzaal

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

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

Nieuwe collectie binnen
houtlook, betonlook 

en terrazzo-imitatie !!

Terrastegels in keramiek, beton, 
natuursteen en klinkers voor oprit !

Verdelers Marshalls en MBI

NIEUWE CORONAMAATREGELEN: MAAK EEN AFSPRAAK !

Lentebrunch Take Away 
t.v.v. Zorgboerderij Rommeshoef

Vanwege de Corona maatregelen zal onze jaarlijkse Lentebrunch er dit jaar 
geheel anders uitzien. Het gezellig samen zijn zal helaas dit jaar niet mogelijk 
zijn, maar wij hebben wel een goed alternatief. Wij laten onze Lentebrunch, met 
goedkeuring van het gemeentebestuur, doorgang vinden op zondag 18 april 
2021 in een speciale Take Away versie.

De gerechten zijn netjes verpakt en kunnen worden opgewarmd in de oven of 
microgolfoven. De brunchpakketten kunnen Corona veilig worden afgehaald 
op een door u gewenst uur op onze zorgboerderij (Rouwmoer 6 te Essen).
Inschrijven kan tot 11 april via het inschrijfformulier op onze website 
(www.rommeshoef.be).
Zoals gebruikelijk zal de opbrengst van dit initiatief volledig ten goede komen 
aan extra activiteiten van onze zorggasten. Speciaal dit jaar kunnen wij uw 
steun extra goed gebruiken.
 

ESSEN

lingerie

Pastoor Weytslaan 28 - 2920 Kalmthout - 03 666 51 52 - info@iris-lingerie.be

MAAK EEN ONLINE AFSPRAAK VIA ONZE WEBSITE
Bezoek onze webshop: www.iris-lingerie.be

22 maart t/m 3 april 
(zondag 28 maart gesloten)Fashion Days

Fashion Days

-10%-10%
op al uw aankopen in de winkel en online
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Neem een kijkje op onze website:

www.primaprint.be

“Het is afwachten.
Hij zal misschien nog komen.”

Lampaert hoopt op wind.
@sam_wauters

#twaiku #voorbeschouwing #GentWevelgem

Er is niets in hout dat Michael niet bouwt !
Alle schrijnwerk en aangepaste karweiwerken

Michael Glockner
• Maatwerk kasten, dressings, boekenkasten,…

Tevens:                                       
• Plaatsen van rolluiken, inbouw en voorzet 
• Het elektrisch maken van al bestaande rolluiken            
• Plaatsen van zonnewering en sectionale poorten

Kapelstraat 10 - 2910 Essen

Tel. 0032 (0)498 12 02 22
  info@glocknermichael.be • www.glocknermichael.be

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

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

Huizen van het Kind NOORDERKEMPEN gaan digitaal met het 
lokaal loket kinderopvang en een eigen website.

LOKAAL LOKET KINDEROPVANG

Op 8 maart 2021 ging het lokaal loket kinderopvang online van de Huizen van het Kind Essen, Brasschaat, 
Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel en Stabroek. Het lokaal loket kinderopvang helpt (toekomstige) ouders 
met hun zoektocht naar kinderopvang in bovenstaande gemeenten. 

Op de website www.kinderopvangnoorderkempen.be worden alle opvanginitiatieven in de regio voor-
gesteld en maken we het (toekomstige) ouders makkelijker om opvang voor hun kindje vast te leggen. 
Zo kunnen ouders kinderopvanginitiatieven in hun buurt zoeken maar kunnen ze ook een overzicht ge-
nereren van opvanginitiatieven die bijvoorbeeld op de route naar het werk liggen. Ook kan er worden 
gefilterd op prijs, openingsuren, soort kinderopvang… 

Om ouders wegwijs te maken in de wereld van kinderopvang, wordt er op de website ook uitleg gege-
ven over de verschillende soorten kinderopvang. Zo wordt het verschil tussen een groepsopvang en een 
gezinsopvang uitgelegd alsook het verschil tussen inkomensgerelateerde en niet-inkomensgerelateerde 
kinderopvang. 

Via de website kunnen ouders een opvangaanvraag doen bij verschillende opvanglocaties. Nadat ze 
enkele gegevens hebben ingevuld en hun gewenst opvangplan hebben aangeduid, wordt hun aan-
vraag rechtstreeks naar de opvanglocatie gestuurd. De opvanglocatie kan de opvangaanvraag wel 
of niet accepteren of een alternatief opvangplan aanbieden. Wanneer ouders ingaan op een opvang-
voorstel van een opvanglocatie, wordt er een plaatsbezoek ingepland waarop de inschrijving definitief 
wordt. 

Ook biedt het lokaal loket kinderopvang persoonlijke hulp bij de zoektocht naar kinderopvang via de 
fysieke antennepunten. Elke gemeente voorziet een fysiek loket kinderopvang waar onze medewerkers 
ouders kunnen begeleiden die zelf de weg naar kinderopvang niet of moeilijk vinden.

WEBSITE HUIZEN VAN HET KIND NOORDERKEMPEN  

Sinds 24 maart 2021 is de website van de Huizen van het Kind Essen, Brasschaat, Kalmthout, Kapellen, 
Wuustwezel en Stabroek online. De website informeert (toekomstige) ouders en professionals over op-
voeden en opgroeien. 

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich dagelijks in-
zetten voor (aanstaande) ouders, kinderen en jongeren. De Huizen van het Kind bundelen op de website 
www.huisvanhetkindnoorderkempen.be de krachten om op een toegankelijke manier te helpen met 
kleine en grote opvoedingsvragen. Het is de bedoeling dat de website een wegwijzer wordt voor ouders, 
grootouders, vrijwilligers en hulpverleners door een overzicht te geven van het aanbod voor gezinnen 
met kinderen in de hele Noorderkempen. De website is ontstaan in overleg met alle partners van de 
Huizen van het Kind. 

De hoofdpagina is opgedeeld in 8 levensdomeinen: zwangerschap en pas bevallen, gezondheid, op-
voeding en ondersteuning, kinderopvang, onderwijs, vrije tijd en ontmoeting, bijzondere zorg, extra voor-
delen. Elk levensdomein is verder uitgewerkt per thema zodat je snel kan doorklikken naar de gewenste 
informatie. Daarnaast vind je op de site nieuwsberichten, een activiteitenkalender en een formulier om 
op een heel laagdrempelige en indien gewenst anonieme manier opvoedingsvragen te stellen. Tot slot 
vind je alle contactgegevens van de verschillende Huizen van het Kind terug op de site en een A tot Z 
lijst met alle partners. Op deze loodst de site je snel naar de juiste dienst. 

De website oogt fris door de vele foto’s en is heel gebruiksvriendelijk. Er is geopteerd om snel door te 
linken naar bestaande websites zodat de informatie steeds up to date blijft.  

Gratis zoektocht naar Het Gouden Ei van Kalmthout

Tijdens de paasvakantie zullen er twee Gouden Eieren verstopt worden in Kalmthout. Wie ze wil vinden, 
kan vanaf maandag 5 april raadsels oplossen op www.hetgoudenei.be. Daar verschijnt elke avond om 
20 uur een droedel, anagram, rebus, … Op zaterdag en zondag verschijnen er zelfs twee raadsels, eentje 
om 20 uur en eentje om 20.30 uur.

Heb jij alle 9 raadsels opgelost? Leg dan de oplossingen samen en ontdek de vindplaats van Het Gouden 
Ei. Alle inwoners kunnen gratis vanuit hun luie zetel raadsels oplossen en meezoeken.

De zoektocht, die telkens uit negen raadsels bestaat, eindigt op het moment dat jij Het Gouden Ei te 
pakken krijgt. Maak een selfie met Het Ei en plaats die op de Facebookpagina van ‘Het Gouden Ei’. Zo 
weet iedereen dat de speurtocht ten einde is. De winnaars ontvangen een cadeaubox met Kalmthoutse 
streekproducten. INFO: www.hetgoudenei.be

KALMTHOUT

ESSEN
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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

www.freinetwonderwereld.be

Leren en 
groeien 
doen we 
samen!

WOW-Ad-DenEcho-Staand.indd   2WOW-Ad-DenEcho-Staand.indd   2 10/02/21   17:0010/02/21   17:00

Speurneuzen gezocht voor de wandelspeurtocht
van basisschool De 4sprong

Ben jij nog op zoek naar een leuke activiteit? Schrijf je dan in voor de allereerste wandelzoektocht van 
basisschool De 4sprong. De tocht is ongeveer 5 km lang en dus ook geschikt voor kleine stappers. De 
wegen zijn allemaal toegankelijk met kinderwagen, loopfiets en step. Tijdens de tocht los je met ou-
ders, grootouders, nonkel tantes, … raadsels op.

De wandelzoektocht loopt tussen 20 maart en 20 april. Om deel te nemen, betaal je 5 euro. Er val-
len heel wat leuke prij-
zen winnen. De winnaar 
ontvangt een cadeau-
bon van gemeente 
Kalmthout van liefst 50 
euro. Wie op de tweede 
en derde plaats finisht, 
ontvangt een cadeau-
bon van 25 euro. Inschrij-
ven kan via de QR-code 
of via de website.

INFO: 
03 666 98 35 
www.de4sprong-3d.be

KALMTHOUT

De deur van ‘De Tasberg’ aan de Moerkantsebaan in Essen blijft ook de komende weken gastvrij open 
zodat iedereen die graag fietst of wandelt hier altijd terecht kan voor kaarten, brochures en inspiratie. 
Ook alle geschenkartikelen kan je gewoon blijven kopen.

‘Winkelen’ mag niet, maar wij zijn je graag van dienst aan onze inkom!

Vanaf donderdag 1 april zijn we ook weer ALLE DAGEN, inclusief feestdagen open.       MT
(Bron: Toerisme Essen)

ESSEN

Toeristisch infokantoor 

‘De Tasberg’ 

blijft open!
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ZOEKERS

Hier had uw 
zoekertje 

kunnen staan.

Neem snel 
contact op met 

weekblad 
e Echo !

03 667 57 65 

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

Een zoekertje in            altijd een succes !
Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken zal dit rooster regelmatig in De Echo te vinden zijn. 
Vul duidelijk in met één letter, cijfer, leesteken of spatie per vakje, IN HOOFDLETTERS.

Een zoekertje in            altijd een succes !
Om het voor onze lezers gemakkelijk te maken zal dit rooster regelmatig in De Echo te vinden zijn. 
Vul duidelijk in met één letter, cijfer, leesteken of spatie per vakje, IN HOOFDLETTERS.

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WEEK: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WEEK: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

Dagbladhandel
St.-Jansstraat 15

Essen-Wildert

Brems bvba
Drukwerk - Reclame - Belettering

Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print

Drukwerk - Reclame - Belettering
Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print
Dagbladhandel

St.-Jansstraat 15
Essen-Wildert

Brems bvba

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

 

 

 

 

Zoekertjes worden enkel geplaatst indien deze bon volledig ingevuld wordt afgegeven bij:

Zoekertjes worden enkel geplaatst indien deze bon volledig ingevuld wordt afgegeven bij:

UW ZOEKERTJE IN ONS WEEKBLAD

Drukkerij Prima-Print, Spijker 29,  2910 Essen, Tel. 03 667 57 65, info@primaprint.be

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT in Oostmalle.
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Kn ikmopsen-S te l l i ngen-
Motorculteurs-Doorzaaier-
Graafkranen 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.
GEZOCHT Ik zoek wereldwi-
jdse munten van voor de e 
- alsook verzamelingen. Tel. 
0499 28 92 68.

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.

EEN SPANDOEK OF RECLA-
MEBORD NODIG ?  Ontwerp 
en uitvoering, alles in eigen 
werkhuis. Prima-Print, Druk-
werk - Reclame - Belettering, 
Spijker 29, Essen, 03 667 57 
65, info@primaprint.be of kijk 
op www.primaprint.be

ALLE SCHILDERWERKEN, 
zowel binnen- als buitenwerk. 
Pools schilderbedrijf met zelf-
werkend patroon. Goede ref-
erenties - jarenlange ervaring. 
www.poolsschilderbedrijf.be 
- Tel. 0032 485 64 19 65.

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

POOLSE SCHILDER -  ALLE 
SCHILDERWERKEN BIN-
NEN EN BUITEN. GOEDE 
REFERENTIES - TEL. 0032 
485 64 19 65. WWW.POOLSS-
CHILDERBEDRIJF.BE

HERSTELLINGSATELIER 
KLOKKEN: (afhalen en terug-
brengen) en uurwerken. Gsm 
0476 63 54 38. Van Engeland 
J., Hendrik Consciencelaan 4, 
Essen.
TE HUUR: Professionele par-
ketschuurmachines met alle 
schuurmaterialen, per dag of 
per weekend !  Tevens onder-
houds- en behandelingspro-
ducten voor parketvloeren. 
Te bevragen: GUVA PARKET, 
Postbaan 72, 2910 Essen, tel. 
03 677 10 26. www.guva.be.

TE KOOP: Te demonteren 
bouwkeet met ingebouwde 
zandbak. 10/3m.Prijs overeen 
te komen. Tel: 03/667 23 61

WEEKBLAD DE ECHO: U 
heeft iets te koop of te huur, u 
zoekt iets ?  Met een zoekertje 
in De Echo bereikt u wekeli-
jks duizenden lezers, al meer 
dan 68 jaar. En met succes !!  
Prima-Print, Drukwerk - Rec-
lame - Belettering, Spijker 29, 
Essen, 03 667 57 65, info@
primaprint.be of kijk op www.
primaprint.be

Grote fietsveiligheidscampagne start vandaag
In samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)

Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van 
de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in onze stad wordt er heel 
wat afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aan-
moedigen! Want fietsen levert alleen maar voordelen op.

Daarom doen we er vanuit de stad alles aan om dat voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlo-
pen. Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne waarbij we jouw hulp nodig heb-
ben. Want jij kan mee het verschil maken!

Het gaat om een actie waarbij 
we verschillende boodschap-
pen in het straatbeeld brengen. 
Je zal binnenkort borden opmer-
ken op toepasselijke plaatsen of 
kruispunten waar een geheugen-
steuntje ons kan helpen om het 
veilig te houden voor elkaar. 

We verspreiden positieve bood-
schappen waarin fietsers en au-
tomobilisten elkaar bedanken 
en aanmoedigen om rekening 
te houden met elkaar. We geven 
kleine geheugensteuntjes en vra-
gen om minimale inspanningen 
om het veilig te houden voor el-
kaar. Samen maken we het ver-
schil!

Als fietser kan je je eigen veiligheid 
een pak verhogen door zicht-
baar te zijn of door voorspelbaar 
te zijn voor andere bestuurders en 
duidelijk op voorhand aan te ge-
ven wat je van plan bent. Maar 
uit ongevallencijfers blijkt dat au-
tobestuurders ook heel vaak on-
voorzichtig zijn en zo fietsers in ge-
vaar brengen. Verplaats je even 
in de rol van de andere en lever 
die kleine inspanning voor elkaar en voor jezelf.

HOOGSTRATEN

Mobiliteit
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 75
mobiliteit@hoogstraten.be
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Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

Openingsuren:
di tot za: 10u - 17u

Ma - zon - feestdagen 
gesloten

Witvenstraat 200
2940 Hoevenen
Tel. 03 605 67 35

info@dreampc.be
www.dreampc.be

OPKUIS SESSIE  E 30
GROOT ONDERHOUD

voor particulieren
tijdelijke bestanden verwijderen

bureaublad opruimen
programmalijst opschonen

opstartprogramma’s nalopen
volledige virusscan

malware scan • spyware scan
drivers nalopen • windows updates

koelers proper maken
toestel proper maken

www.dreampc.be

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

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 !

WINSOL SALONDAGEN 

    acties schrijnwerk & zonwering

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

Zondag van 10.00 tot 16.00 uur.

STOCK 1000

enkel contante betalingen !    

GROTE OPRUIMING !
8 rollen WC papierNU  b 1

Laptops / TV’s 
NU b 49,99/stuk

Bick aanstekers 
b 1,49/stuk

Tuinstellen:
tafel Hartman + 

4 stoelen + kussens+ parasol
NU b 195

Balkon tuinset

2 stoelen + 1 rond tafeltje 

+ kussens

b 179,99 

Kinder tuinset hout1 tafeltje + 2 stoeltjesnormaal b 99NU b 49,99

Machine vlees / kaas

alle snijwaren

Normaal b 975 - NU b 495

(nog 4 stuks)

KALMTHOUTGratis bubbel-
paaszoektocht 
van Gezinsbond Kalmthout

Van 1 tem 21 april 2021 kan je deelnemen aan de bubbel-paaszoektocht 
van Gezinsbond Kalmthout. Je vertrekt steeds aan het gemeentelijk zwem-
bad. De wandeltocht is geschikt voor gezinnen met kinderen en is toegan-
kelijk met de kinderwagen. Bovendien worden 3 winnaars beloond met een 
leuke lentemand! Voor meer info en wegbeschrijving contacteer je Miranda 
Reynaerts via mirandareynaerts@gmail.com.

Mobiliteit
Vrijheid 149
2320 Hoogstraten
03 340 19 75
mobiliteit@hoogstraten.be
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Helaas! Ook geen straatfeesten in 2021 !

Ook dit jaar komen er geen Straatfeesten.
“Lange tijd bleven we hoopvol”, zegt de organisatie. “We zijn nu eenmaal 
een ‘klein’ festival. We hoopten tegen de lente Covid-19 wel overwonnen 
te hebben. We dachten dat met een beetje geluk er in de lente genoeg 
mensen gevaccineerd zouden zijn. Maar de realiteit haalt ons in. Einde 
mei een dansende en uitgelaten menigte voor onze 3 podia, het is niet 
realistisch. Zeker nu onze Vlaams minister-president heeft beslist om een 
beslissing betreffende de festivals uit te stellen om een negatieve beslissing 
te vermijden’, is het tijd om de knoop door te hakken.

Langer wachten kan niet meer, een evenement voorbereiden kost tijd.”
OOK GEEN ‘CORONA-PROOF’ VERSIE

Na een kosten-baten analyse heeft de organisatie besloten om geen ‘Co-
rona-proof’ versie te organiseren. “Dit is voor ons als gratis festival niet haal-
baar”, klinkt het. “Hopelijk is tegen de herfst van dit jaar C-19 eindelijk klein 
gekregen. Voor de komende periode: wees voorzichtig, zorg voor elkaar, 
hou vol!”

“We zien elkaar terug op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 juni 2022!”

Bron: Straatfeesten Kalmthout / Foto: Arthur Vermeylen     MT

KALMTHOUT

Diefstallen uit tuinhuizen, garages, stallen, ... 

De laatste tijd heeft de Politiezone Grens verschillende diefstallen en po-
ging diefstallen uit tuinhuizen, loodsen, garages en berghokken vastge-
steld. De dader(s) hadden het vooral gemunt op werkmateriaal en fietsen.

Een aantal tuinhuizen waren niet slotvast en dus vrij toegankelijk. Beveili-
ging van tuinhuizen wordt vaak over het hoofd gezien maar vaak zijn er 
toch waardevolle voorwerpen aanwezig zoals: fietsen, elektrisch gereed-
schap, tuingereedschap, e.d. Ook kunnen inbrekers daar hulpmiddelen 
vinden die het inbreken vergemakkelijken, zoals ladders, boormachines, 
schroevendraaiers, e.d.

Tips
Hierbij een aantal tips om uw tuinhuis, garage, loods, …. te beveiligen.
- Zorg dat uw bijgebouwen afgesloten kunnen worden.
- Plaats eventueel schrikverlichting
- Zorg dat waardevolle voorwerpen aan het zicht onttrokken zijn.

Diefstalpreventie 
De politie laat ook weten dat er gratis gebruik kan gemaakt worden van 
de dienst Diefstalpreventie. Een aanvraag hiervoor vindt u op de website
www.pzgrens.be, via uw wijkagent of aan het onthaal van het politiekan-
toor.          MT

REGIO

In deze bijzondere periode, met afstandsregels en beperkingen op de be-
wegingsvrijheid, is troost meer dan ooit belangrijk. Vrijdag 12 maart 2021 
werd aan het geboortebos aan het Patersboske een Troostplek ingericht, een       
initiatief van 4 Essense Ferm-afdelingen.

De Troostplek is een initiatief van de nationale vrouwenorganisatie Ferm. Zij 
deden een oproep aan de plaatselijke afdelingen om een troostplek in te 
richten. Ondertussen zijn er in heel Vlaanderen zo’n 310 troostplekken open-
gesteld. Vrijdag kwam er weer eentje bij, want dan werd de troostplek ook in 
Essen officieel ingehuldigd.

Verbondenheid
De vier Essense Ferm-afdelingen (Centrum, Hoek, Wildert en Horendonk) 
hebben elkaar de hand gereikt om samen Planttroost in de gemeente Essen 
vorm en inhoud te geven.

“Het gewone leven is door het coronavirus ontwricht en bepaalde gebruiken 
en rituelen lopen anders dan voorheen”, zegt Marie Louise Buyens van Ferm 
Centrum. “Mensen zijn vandaag onzeker, ervaren gemis en verlies of moeten 
op afstand afscheid nemen van een dierbare persoon. Dat weegt op het 
mentale welbevinden. Troost krijgen en troost bieden is essentieel. Bij verlies of 
gemis dienen mensen troost te kunnen vinden bij anderen. Daar wil Ferm bij-
zondere aandacht voor hebben. Want als we niet voldoende tijd en ruimte 
bieden voor troost, voor rouw, voor verwerking van moeilijke situaties, treden 
er letsels op, lopen mensen kwetsuren op, raken kinderen getraumatiseerd.”
“Wij zullen hier in het najaar bloembollen planten, die we volgend voorjaar 
en de jaren nadien in de lente zien openbloeien”, zegt Ilse Simis van Ferm 
Horendonk.

“Dit nodigt nog meer uit om hier even halt te houden, in stilte te genieten van 
de natuur, te bezinnen of troost te komen zoeken. Uit de veerkracht van die 
kleine bloembollen halen we troost en nieuwe energie.”

Toegankelijk voor iedereen 
Ria Van Wezel van Ferm Centrum las een zeer toepasselijk gedicht voor van 
de Bond Zonder Naam: ‘Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn’.
De troostplek is voor iedereen toegankelijk is. U kunt de ‘troostplek’ altijd be-
zoeken aan het geboortebos aan het Patersboske, gelegen aan de Velo-
dreef in Essen.

Op de foto:
Vlnr. de afgevaardigde van
 • Ilse Simis van Ferm Horendonk
 • Gitte Martens van Ferm Wildert
 • Marie Louise Buyens en Ria Van Wezel van Ferm Essen
 • Sandra Somers van Ferm Hoek

Bekijk ook onze video op onze facebookpagina.          MT

ESSEN Vrouwenorganisatie FERM opent troostplek aan Patersboske:

“Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn”
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

Voor onmiddellijke indienstneming zijn wij op zoek 
naar een gemotiveerde

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

Administratief
bediende

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

VACATURE
PRODUCTIELEIDER
Waar kom je terecht?
Tyre Plan Europe BV is een internationaal opererend bedrijf, 
gevestigd in Kalmthout-Nieuwmoer, en is onderdeel van de 
Kargro-groep. De activiteiten van de verschillende bedrijven 
binnen deze groep zijn gericht op banden die hun eerste leven 
achter de rug hebben. Zo zamelt Kargro Banden wereldwijd 
truckbanden in en beschikt Banden Plan Europa over drie ver-
nieuwingsfabrieken, waar ook Tyre Plan Europe BV deel van 
uit maakt, om onder andere deze banden een tweede leven te 
geven, door banden te vernieuwen (voorzien van een nieuw 
loopvlak). Banden die niet meer bruikbaar zijn worden door 
Kargro Recycling gerecycled. Samen met Tyre Plan Europe BV 
zorgen deze bedrijven voor een circulair bandenleven. 
Tyre Plan Europe BV voorziet glad gereden vrachtwagenban-
den van een nieuw loopvlak zodat deze banden een 2de leven 
krijgen. Het vernieuwen van banden levert een belangrijke bij-
drage aan het verlagen van het gebruik van grondstoffen en 
CO2 reductie t.o.v. de productie van een nieuwe band, zonder 
in te boeten op kwaliteit.
Het vernieuwen van vrachtwagenbanden vindt plaats volgens 
de strengste normen en richtlijnen. Alle banden worden in 
onze fabriek gekeurd en beoordeeld alvorens de productie 
in te gaan. Na de keuringen worden banden gereed gemaakt 
voor productie. Na productie vindt een eindcontrole plaats en 
worden de banden ofwel opgenomen in de voorraad ofwel ge-
reed gemaakt voor transport naar de klanten.
 

Wat ga je doen als productieleider?
Als productieleider ben je eindverantwoordelijke voor de productie van vernieuwde banden. 
Uiteraard word je bijgestaan door meerdere collega’s. Na een inwerkperiode ben je verantwoordelijk voor:

• Het aansturen van  het productieteam, bestaande uit 8 personen, voor de productie van vernieuwde 
   vrachtwagenbanden 
• Plannen van de dag/week productie o.b.v. voorraad en orders van klanten
• Stockbeheer grondstoffen voor bandenvernieuwing
• Het aanspreekpunt voor de productie medewerkers 
• Het aanspreekpunt voor leveranciers
• Coördinator van certificeringen van machines
• Coördinator van onderhoudsplanning van de machines
• Up-to-date houden van productiehandleidingen
• …

Wie ben je?
• Je bent gedreven
• Denkniveau gelijk aan hoger onderwijs (of gelijkwaardig door ervaring)
• Positief en gemakkelijk in omgang met mensen
• Grote mate van zelfstandigheid
• Oplossingsgericht
• Naast beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, ook beheersing Engels in woord en geschrift
• Kennis van Office (o.a. word/Excel)
• Thuis zijn in de banden/transport is een pluspunt
• Beschikbaar voor fulltime vast dienstverband

Wat krijg je er voor terug?
• Een hecht team dat bereid is om je te ondersteunen
• Open en informele werksfeer in een niet hiërarchische organisatie
• Veel ruimte voor eigen initiatief
• Ondersteuning voor ontwikkeling en opleidingen
• Arbeidsvoorwaarden o.b.v. paritair comité 

Tyre Plan Europe BV -Magermanse Heide 7 - 2920 Kalmthout-Nieuwmoer

Ben je enthousiasten wil je reageren? 

Stuur dan je CV 
en motivatie naar:  

jenny@tyreplan.be en 
keesjan.riemersma@kargro.nl

Vragen over de vacature, 
bel dan: (+32)  03 667 71 85

Helpende handen gezocht 
voor noodopvang

Tijdens de paasvakantie organiseren we van-
uit de gemeente noodopvang voor gezinnen 
die het écht nodig hebben, bv. voor kinderen 
van ouders die in de zorg werken of van al-
leenstaande ouders die niet kunnen telewer-
ken. We zijn daarvoor op zoek naar een aan-
tal enthousiaste animatoren om dat allemaal 
mee in goede banen te leiden.

Wat mag je verwachten?
•  Een groep van maximaal 10 kinderen (vaste 

weekbubbel) en minstens 1 mede-animator;
•  Een vrijwilligersvergoeding van 35 euro per 

dag;
•  Een voorraad spelmateriaal op de locatie, 

zodat vrij spel zeker kan. Uiteraard mag je 
ook je creativiteit de vrije loop laten als je 
graag zelf iets in elkaar steekt.

Heb jij zin en tijd om gezinnen letterlijk uit de 
nood te helpen? Laat het weten via 
sportpromotie@wuustwezel.be!

WUUSTWEZEL

Vrouwenorganisatie FERM opent troostplek aan Patersboske:

“Troost is daar waar pijn gewoon mag zijn”
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Slecht ter been? 
Bij het vaccinatiecentrum Noorderkempen ga je voortaan met de riksja van de parking 
naar de hoofdingang 

REGIO VACCINEREN !

BRASSCHAAT - Wie slecht ter been is en zich wil laten vaccineren, kan zich 
in het vaccinatiecentrum Noorderkempen met een riksja verplaatsen van 
de parking naar de hoofdingang. Die liggen immers 300 meter van elkaar. 
Vrijwilligers zullen de fiets besturen.

De fiets is eigendom van de gemeente Essen. Normaal gezien verhuurt de 
gemeente de riksja aan minder mobiele Essenaren. Via de mindermobile-
centrale kan je de elektrische fiets huren voor maximum twee personen en 
één bestuurder. Mensen die slecht ter been zijn, kunnen zo een uitstapje ma-
ken in de natuur, samen met een fietsende begeleider.  
Vanaf nu zal de riksja echter tijdelijk ingezet worden voor minder mobiele 
mensen die naar het vaccinatiecentrum Noorderkempen in Brasschaat 
moeten komen. Het centrum is ingericht in een vrijstaande loods van Defen-
sie op het militair vliegveld van Brasschaat. Met de riksja van Essen kunnen 
de vrijwilligers mensen van de parking naar het vaccinatiecentrum brengen. 
Dat ligt 300 meter verderop. De fiets heeft ventilerende kussens die voor extra 
zitcomfort zorgen en hij is voorzien van een overkapping zodat je beschermd 
bent tegen wind en regen.     

         MT
Foto: ELZ Noorderkempen

Essen werkt aan tijdelijk lokaal vaccinatie-
punt voor minder mobiele inwoners

Lokaal vaccinatiepunt voor 80+
In samenwerking met de Eerstelijnszo-
ne Noorderkempen treft de gemeen-
te Essen momenteel de voorberei-
dingen voor de oprichting van een 
tijdelijk lokaal vaccinatiepunt in Essen. 
Dat biedt minder mobiele 80-plussers 
de kans om dichter bij huis een prikje te halen. Dit tijdelijk lokaal punt zal 
waarschijnlijk ten vroegste vanaf einde april op bepaalde dagen open 
zijn in het Lokaal Dienstencentrum (LDC) in de Nollekensstraat. Wil je tot 
dan wachten, vraag dan aan het vaccinatiecentrum om je afspraak in       
Brasschaat te annuleren en je op de lijst te zetten van het lokaal punt. Je 
krijgt dan later een nieuwe uitnodiging.

Thuisvaccinatie
Inwoners die aan een aantal medische criteria beantwoorden, zoals een 
ernstige aandoening, komen in aanmerking voor thuisvaccinatie. Het is 
de huisarts die dit in eer en geweten beoordeelt. Als je thuis gevaccineerd 
zal worden, mag je dit laten weten aan het vaccinatiecentrum door je af-
spraak te annuleren (telefonisch of online). Zo kan de gereserveerde spuit 
in het centrum naar iemand anders gaan.

Info: www.vaccinatienoord.be of telefonisch 0800 59 056 MT
(Bron: gemeente Essen)

Eerstelijnszone Kempenland legt 
reservelijsten aan voor de vaccinatiecentra

Uitnodigingen voor vaccinaties worden verstuurd naargelang er vaccins be-
schikbaar zijn. Maar er zijn altijd mensen die annuleren of niet komen opda-
gen.

Tot nu losten de centra dat op met een systeem van overboekingen. Nu wil-
len ze een groter vangnet. Elke inenting brengt ons immers dichter bij het nor-
male leven en dus mag er geen enkel vaccin verloren gaan. Daarom leggen 
de centra reservelijsten aan.

Iedereen kan zich inschrijven, maar er is wel één voorwaarde: bij een oproep 
moet je meteen naar het vaccinatiecentrum vertrekken. Binnen het uur moet 
je je daar kunnen aanmelden. Inschrijven kan via www.elzkempenland.be.

Ook binnen de reservelijst wordt de rangorde gerespecteerd die in de vacci-
natiecampagne geldt en die gebaseerd is op leeftijd en prioritaire groepen.

Laat je vaccineren!
Je kan je registreren via 
www.elzkempenland.be

HOOGSTRATEN
Extra buslijn naar vaccinatiecentrum

Vanaf 1 april komt er een extra bus-
lijn naar het vaccinatiecentrum op 
het militair domein in Brasschaat. 
Hierdoor wordt het gemakkelijker 
om het openbaar vervoer te benut-
ten om je te laten inenten tegen het 
coronavirus.

De bijkomende buslijn vertrekt aan het station van Kapellen en sluit aan 
op de treinen vanuit Essen en Kalmthout. De reizigers worden via de Hoog-
boomsteenweg en de Lage Kaart naar het vaccinatiecentrum gebracht. 

Reizigers die vanuit Wuustwezel met de bus komen, kunnen aan het kruis-
punt Bredabaan-Guyotdreef overstappen op de pendelbus naar het vac-
cinatiecentrum. De pendelbus is gratis op vertoon van de oproepingsbrief. 
Lijnbus 640 is wel betalend.

Kijk voor meer info op www.vaccinatienoord.be 
en www.laatjevaccineren.be
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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

-  zelfstandig kunnen werken
- jong team
- nieuwe locatie
- full-time
- goede verloning

gezocht 

ERVAREN SCHRIJNWERKER
TRAPPENMAKER

Aanbieden via info@vermonden.be of 03 315 86 84

Op nieuwe locatie:
 Putten 41, 2320 Hoogstraten

 

 

 
 
 

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een 
 

Meubelmonteur  
 

Functie:  Je staat voornamelijk in voor de  
montage van meubelen bij onze 
klanten en in onze toonzaal 
Voltijds contract of zelfstandig 
medewerker 

Profiel:  Goed technisch inzicht 
Oog voor detail & vindt een perfecte 
montage belangrijk  
Ervaring in meubelsector en / of in 
bezit van rijbewijs C zijn pluspunten 

Aanbod:  Afwisselende job 
  4-daagse werkweek 
  Correcte verloning  
 
Wil jij deel uitmaken van ons team? Mail Uw CV naar 

info@meubleta.be of meld U aan na telefonische 
afspraak op het nr. 03/313.00.90. 

 
 
 

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 

VACCINEREN !



12  

is wegens groei 
op zoek naar:

AFWERKER/PLAATSER

ZAGER/BEHEER PLATENMAGAZIJN

Wij zijn op zoek naar een medewerker met liefde voor het vak, die al een 
aantal jaren ervaring en de technieken van natuursteenbewerking onder 

Je ondersteunt onze klanten bij de plaatsing op de werf en bent verant-
woordelijk voor het uitvoeren van de afwerking ter plaatse. Je kan nauw- 
keurig werken en hebt oog voor detail. Je bent een handig iemand met een 

Wij zijn op zoek naar een medewerker voor de controle van de platen, laden en 
lossen van de vrachtwagens en ondersteuning van de zagers. Daarnaast ben je 
ook medeverantwoordelijk voor het stockbeheer.
Ervaring als zager in een schrijnwerkerij of glassector is een meerwaarde. Een 
interne opleiding is mogelijk indien je geen ervaring hebt. Je kan nauwkeurig 
werken en hebt oog voor detail.

Meer info?
www.abbin.be
Telefonisch contact: 03 667 17 47 of
stuur je CV naar e.vandenheuvel@abbin.be

WERKVOORBEREIDER
Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van een dossier van a tot z. 

bouw- of houtsector. Je kan nauwkeurig werken en hebt oog voor detail.

AFWERKER/PLAATSER

ZAGER/BEHEER PLATENMAGAZIJN

WERKVOORBEREIDER
Meer info?

A TE
CA

Wij zoeken enthousiaste nieuwe collega’s met interesse in techniek!

SERVICE 
TECHNIEKERS

Kom jij ons team versterken?  info@a-tec.be   www.a-tec.be

voor binnen- en buitenlandse installaties

• werken in een jong team 
• flexibele werktijden
• variatie in het werk
• goed salaris en leuke extra’s!

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.
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

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.

Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62
Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER

gemotiveerde 

CHAUFFEUR
rijbewijs C + code 95 voor op zaterdag

(1 x maand / 2 x per maand / …)
vroeg beginnen • flexi-job mogelijk

F R l T E S

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

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 Wuustwezel

Jobstudenten
Zomervakantie 2021

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

Wij zoeken

Jobstudent voor de jeugddienst
Je ondersteunt de jeugdconsulent bij administratieve, 
organisatorische en logistieke taken en helpt mee bij de 
speelpleinwerking en andere projecten. Je bent minstens 18 jaar 
oud en in het bezit van een rijbewijs B. Ervaring in de jeugdwerking 
is voor deze functie een meerwaarde.

Jobstudent voor onthaal en administratie
Je bent het eerste aanspreekpunt van onze burgers aan het onthaal 
in het gemeentehuis en combineert deze opdracht met kleine 
administratieve taken. Je bent 18 jaar of je wordt dit jaar nog 18 
jaar en je bent een klantvriendelijke en ordelijke werker. Voor deze 
functie is een rijbewijs niet noodzakelijk. 

Wij bieden
• een boeiende en afwisselende studentenjob;

• bezoldiging op niveau E1-E3

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 30 april..
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JOBS

OOff  kkeenn  jjee  iieemmaanndd  ddiiee  ggooeedd  bbiijj  oonnss  zzoouu  ppaasssseenn  llaaaatt  ddiitt  ddaann  wweetteenn,,  
ddee  ggoouuddeenn  titipp  lleevveerrtt  jjee  eeeenn  hheeeerrlliijjkk  bbaarrbbeeccuuee  ppaakkkkeett  oopp  vvoooorr  44  ppeerrssoonneenn..

Vacature !    

Martens Fokvarkens  ZOEKT JOU!
Wij zijn een eigentijds familiebedrijf  en varkenshouderij  met varkens op 
locaties in Zundert, Schijf en Achtmaal. De zeugen liggen op de locatie in 
Achtmaal en worden in eigen beheer gezond opgefokt. Een belangrijk deel 
van de biggen groeit vanaf 25 kg verder op de andere locaties. Het andere 
deel van de biggen wordt verkocht aan derden. 

Voor het zeugenbedrijf in Achtmaal  zijn wij met voorkeur op zoek naar 
iemand met ervaring met alle voorkomende werkzaamheden op een zeu-
genbedrijf.  Wanneer je op enthousiaste wijze als meewerkend voorman 
of -vrouw in een team kunt functioneren, dan ben jij degene die wij zoeken! 
Ben jij  iemand die het leuk vind om met veel eigen verantwoordelijkheid 
de leiding te nemen in een klein team met flexibele collega’s, dan zit je bij 
ons gebakken! 

JOUW PROFIEL
• Ben jij een verzorgend iemand en heb je affiniteit met dieren.
• Je bent helder in je communicatie
• Je bent leergierig en wil alles van snuit tot staart weten

WIJ ZORGEN OOK VOOR JOU EN BIEDEN JE
• Een full time baan 
• Afwisselende werkzaamheden in een verantwoordelijke functie samen 

met je collega’s.
• Een passend salaris
• Fijne werksfeer.

Lees je dit en denk je: 

“ik zal dat varkentje wel eens wassen!” 
bel dan zo spoedig mogelijk met Stefan Martens: 031 6 53 65 55 06

of mail naar stefanmartens@home.nl

Of ken je iemand die goed bij ons zou passen laat dit dan weten, 
de gouden tip levert je een heerlijk barbecue pakket op voor 4 personen. 

Teamleider Sociale Dienst/Steun
Contractueel - Loonbarema B4-B5

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

Wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste teamleider om de afdeling Welzijn 
te versterken. Je hebt een bachelordiploma in een mensgerichte 
opleiding. Als diensthoofd sta je in voor de opvolging en toepassing 
van wetgeving, nieuwe ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen. Je 
neemt de leiding over een team van maatschappelijk assistenten.

Wij bieden
• een voltijdse contractuele functie volgens loonbarema B4-B5

• 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 8 april..

GROOTHANDEL - LOGISTIEK PLATFORM IN KLEIN-ELECTRO
wil haar team versterken en is op zoek naar:

je functie:

* receptioneren van inkomende goederen
* order picking met handscanner, zendingen klaarmaken
* algemeen voorraadbeheer en -administratie
* onderhoud van materialen en magazijn

lijkt dit iets voor jou? Stuur dan sollicitatiebrief en CV naar:
Elektron   -    t.a.v. Gitte Van Tichelen
Peepolderlaan 3   -   2910 Essen
gitte.vantichelen@elektron.be

je profiel:

* je bent gemotiveerd en flexibel
* je kan zelfstandig werken, maar functioneert goed in (kleine) groep

* stabiele functie in een gezonde KMO met familiale sfeer
* bediende-contract, dagfunctie

ons aanbod:

MAGAZIJNIER

KALMTHOUT
Geboortenieuws van educatief centrum De Vroente in Kalmthout:

Eerste eekhoorntjes zijn geboren 
en ook bosuiltjes verkennen de wereld!

WILBO Dakwerken 
Willemsen Paul 

 

Vuurkruiserslaan 35
    

2920
 
Kalmthout 

  
  

0474/078 21 

paul@wilbo.be  

 

Dringend gevraagd 
voor onmiddellijke indiensttreding

DAKWERKERS MET ERVARING
platte en hellende daken

toffe collega’s en aangename werksfeer
voorwaarden te bespreken

onderaannemers ook welkom

Interesse ?
Neem tel. contact op met Paul:

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

Zondag 14 maart 2021 
trokken burgers ver-
spreid over het hele 
land de straat op om de 
Klimaatzaak onder de 
aandacht te brengen. 
De rechtszaak start op 
16 maart in de recht-
bank. De rechtszaak 
Klimaatzaak is een 
burgeractie die de Bel-
gische overheden via 
justitie wil dwingen hun 
internationale klimaat-
beloftes na te komen. 

Ook in Kalmthout ver-
zamelden meer dan 70 
burgers zich voor een 
korte klimaatactie op 
het plein aan de bib. 
Alle leeftijden waren 
vertegenwoordigd. De 
actie verliep in een po-
sitieve sfeer, strijdbaar 
én verbindend, ernstig 

én ludiek. De betogers vroegen aandacht voor de Kilmaatzaak, dit is een 
rechtszaak die aanstaande dinsdag start tegen de 4 Belgische regeringen om-
dat ze geen van alle maatregelen nemen om de klimaatcrisis te stoppen. En 
omdat ze aangegane engagementen niet vertalen in concreet beleid.

De rechtszaak 
Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwin-
gen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Een opwarming van meer 
dan 1,5°C is gevaarlijk – dat is precies de reden waarom de internationale ge-

meenschap én België beslisten dat we daar onder moeten blijven. Toch schie-
ten de Belgische overheden hierin fors tekort. Klimaatzaak voert aan dat het 
ontoereikend klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending 
van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten in houdt. 
Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons 
land heeft veel te winnen bij een kordate klimaattransitie. Enkel de politieke wil 
om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag. Tegen deze onwil, die ons in 
gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank. Meer dan 
62.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan.

Op 16 maart zijn de pleitzittingen van Klimaatzaak gestart, voor 9 opeenvol-
gende dagen in de rechtbank op de oude NAVO-site in Haren. 
Meer info: https://www.klimaatzaak.eu/nl        MT

Foto’s: Leen de Haes

Advocaat voor het klimaat ! 


