
Nr. 3477 - 71ste jaargang 2021                                                                                 echo@primaprint.be ı www.primaprint.be ı +32 3 667 57 65

WEEK 37
15 september 2021OP ZOEK

NAAR EEN JOB ?

Bekijk

alle jobaanbiedingen

in onze jobrubriek.

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

Snelle en stipte leveringen !

BESTEL 
VANDAAG

NOG! huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets

Dent@fix 
Dorpstraat 35 
2950 Kapellen 

 
Kunstgebitten: 

 Reinigen 
 Herstellen  
 Versterken 
 Advies Voor een afspraak: 

Tel: 03/233.45.38 
steeds bereikbaar op: 



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

VERWARMING • SANITAIR
VENTILATIE • AIRCO

nieuwbouw en renovatie

INSTALLATIES BV

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

RENOVATIE
DAGEN

Voor ramen
poorten en 
rolluiken

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

Actie loopt vanaf 6 september 2021

Vernieuwde woning met 3 slaapkamers, 2 badka-
mers en sauna op 791m².         EPC 184

Mooi gelijkvloers appartement met 2 
slaapkamers en terras in uniek project.
  EPC 135

Zwartven 24, Essen                         e 628.000
Stationsstraat 68 A, Essen       e 299.000

 
Hedendaagse nieuwbouwwoning (189m² 
bew. opp – 4 slaapkamers) met zuidwes-
telijke achtertuin!                          

Molenakkerstraat 28, Essen     e 343.000

Verrassend ruime gezinswoning op een 
perceel van 544m², te midden van Sta-
broek-centrum!                 EPC 483

Kleine Molenweg 35, Stabroek e 329.000 Stationsstraat 85, Essen           e 237.500
Te vernieuwen gezinswoning met achter-
toegang via de achtertuin, dewelke per-
fect zuidelijk georiënteerd is!       EPC 442

Statige villa met overdekt zwembad op 
een perceel van 1.404m² te Wuustwezel-
Centrum!                  EPC 171

Kalmthoutsestwg 114, Wuustwezel e 575.000

Meerdere bedrijfsunits      vanaf e 875/mnd
Meerdere KMO-units te Essen op het Spij-
ker of op de Rijkmaker vanaf 175m².

Huurprijs:

UITSLAG CORSOWAGENS 2021 
BLOEMENCORSO LOENHOUT!

Het bloemencorso van Loenhout zit er weer op. De 
jury heeft gewikt en gewogen, het publiek heeft 
gejuicht, de figuranten hebben alles gegeven... 
en de prijzen zijn bekend...

1.  Buurtschap Marsweg*Neerven - Kermis Koerse
2.  Buurtschap Zuidhoek - Waterrat
3.  Buurtschap Terbeek - Op de koffie
4.  Buurtschap Notelaar - “TILT”
5.  Buurtschap Vossingers - Hoogmoed voor de val
6.  Buurtschap Oosteneind - Happy
7.  Buurtschap KLJ - I want to break free
8.  Buurtschap Westhoek - Ballon
9.  Buurtschap Wakawe - LAST
10. Buurtschap Noordhoek - 3-2-1 Start!
11. Buurtschap BTM - Fast Forward - Rewind
12. Buurtschap De miekes - The head, the tail, 
 the hole in the damn thing
13. Zuidhoek jeugd - Cinderella’s koets

Het was een fantastische dag en wij feliciteren 
iedereen die dit feest mogelijk hebben gemaakt. 
En noteer alvast in de agenda: 70e bloemencorso 
Loenhout op zondag 11 september 2022. Tot dan.
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.

... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

70. Drie jaar na “(N)iemandsland”
Drie jaar geleden werd er gezocht naar een ma-
nier om het einde van WOI, een eeuw later, op 
een originele manier te herdenken. Het leven in 
Essen was tijdens die oorlog zo anders geweest 
dan in de rest van het land. Onze gemeente 
zat geklemd tus-
sen de grens met 
Nederland, waar 
geen oorlog was, 
en de “Dooden-
draad” die op het 
grondgebied van 
Kalmthout stond. 
Essen was voor de Duitsers een “niemandsland”.  
Maar tegelijk was het ook een “iemandsland”, of 
hoe het was voor de bewoners om te leven in 
een bezette gemeente. Die oorlogsjaren lever-
den stof op voor een mooi en emotioneel ver-
haal om in een musical te verwerken. Vooral in 
het begin van de voorbereidingen werd er met 
enige argwaan gekeken naar dit project. Nog 
nooit was er in Essen zoiets groots getoond. Maar 
gaandeweg groeide het enthousiasme, zowel bij 
de organisatie en als bij de deelnemers. Uiteinde-
lijk werd er op 19 september 2018 een spektakel 
neergezet dat niemand had verwacht. Meer dan 
200 mensen tussen de 8 en de 80 jaar stonden 
op het podium en 150 vrijwilligers in de coulissen 
om elke avond alles in goede banen te leiden. In 
totaal werd de musical 8 keer gespeeld, telkens 
voor een kleine 1000 mensen. Al gauw voelde het 
voor alle medewerkers aan als één grote familie, 
een Niemandslander hoorde ergens bij. Zowel 
voor- als achter de schermen werd er gelachen, 
gehuild, geknuffeld,  gezongen en gedanst. Elke 
avond klonk er met veel enthousiasme “ Essen 
oh Essen, parel aan de grens, oase van groen en 
rust…..”. Maar na de laatste voorstelling stopte 
het contact niet. Er zijn blijvende vriendschap-
pen en zelfs meer uit voortgekomen.  Nog steeds 
bestaat er de facebookgroep “(N)iemandsland 
na de musical”. Waarin weetjes en activiteiten 
worden gedeeld.  Voor Corona uitbrak kwam de 
naai-en decorploeg nog wekelijks samen om te 
werken aan sociale projectjes in onze gemeente, 
zoals: het maken van de sjaaltjes voor de speel-
pleinwerking, groentezaakjes voor het Kabaske, 
schorten voor de bewoners van De Bijster, dui-
zenden mondmaskers enz. Nooit is er in Essen zo-
veel warmte, eenheid en trots gevoeld al toen, 
bij deze uitzonderlijke prestatie als het maken en 
spelen van (N)iemandsland. En stiekem durven 
we dromen om nog eens een dergelijk project 
op poten te zetten….                      M.G.

Pop-up staminee in binnentuin van Kempuseum

Op zondag 19 september, toepasselijk ook de Dag van de Landbouw, staat het Kempuseum in het 
teken van boer&buiten! Ontdek hieronder wat er allemaal te beleven valt.

Uit de vele inzendingen voor de 
fotowedstrijd koos de jury, onder 
leiding van Paul Mertens, voorzit-
ter van fotokring Eigen Schoon, 
een preselectie die tentoonge-
steld wordt op de gelijkvloerse 
verdieping van het museum. De 
winnaar wordt onder sfeervolle 
begeleiding van de koninklijke 
fanfare Vlijt en Eendracht be-
kend gemaakt om 13u30. Vanaf 
19 september kunnen museum-
bezoekers ook kiezen welke foto 
zij de publieksprijs gunnen! Je 
kan tot eind november stemmen 
voor de publieksprijs, maar de 
stemmen die op 19 september 
worden uitgedeeld, tellen dub-
bel. 

Voor een gepast hapje en 
drankje kom je naar de pop-up 
staminee! Daar zorgen onder 
meer brouwerij Het Schietveld, 
Romie’s Ijs en Ferm voor een lo-
kaal biertje, vlaai of ijsje, terwijl je 
in de binnentuin van het muse-
um de nieuwe expo ‘vroeger en 
nu’ kan bewonderen. Fotokring         
Eigen Schoon maakte een he-
dendaagse interpretatie van his-
torische foto’s uit de streek.

In en rond het museum kan je na een lange cultuurloze periode genieten van een sterk staaltje impro-
theater van Pikz Palace. Deze loketbedienden zijn niet enkel volledig vergroeid met hun beroep, maar 
vooral met hun piepkleine loketten waar alle ambtenarenclichés aanwezig zijn. Administratieve chaos 
op zijn best. 
Ben je liever met je handen bezig? Volg dan de demonstratie touwvlechten van de Landelijke Gilden.

Praktisch:
• Zondag 19 september doorlopend van 11.00 – 20.00 uur
• Adres: Kempuseum, Mudaeusstraat 2, 2960 Brecht
• Prijsuitreiking om 13u30
• Muziek door fanfare Vlijt en Eendracht tussen 14.00 – 15.00 uur

Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven is niet nodig. Meer info op www.brecht.be/boerenbuiten 

Met dank Ferm Brecht, de Landelijke Gilden, brouwerij het Schietveld, Romy’s Ijs 
en fanfare Vlijt & Eendracht. 

Info: Dienst vrije tijd - Gemeenteplaats 1 - 03 660 28 30 - Cultuurdienst@brecht.be

BRECHT

www.brecht.be/boerenbuiten

 pop-up staminee  
 foto-expo  

straattheater  
  workshops
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FOTOKRING  
EIGEN  
SCHOON

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

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.

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

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

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

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

ORIGINAL IMMO uw syndi-
cus regio (Noord) Antwer-
pen – www.oi.be. Groot ver-
schil in communicatie, zorg 
en voorbereiding verga-
deringen. Interesse? Wel-
kom@oi.be of 03 303.74.44

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT NU OP NIEUW 
ADRES : AMBACHT-
STERAAT 20 WESTMALLE. 
(Aan BMW garage afslaan 
en dan tweede straat rechts). 
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Knikmopsen-Stellingen-Mo-
torculteurs-Doorzaaier-Graaf-
kranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 23m-Hak-
selaars-Aanhangwagens 
enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be Tel 
03/7893875 en 0475/466721 
en 0495/254361.

POOLS SCHILDERBEDRIJF, 
alle binnenwerk. www.pools-
schilderbedrijf.be, roman@
poolsschilderbedrijf.be - Tel. 
0032 485 64 19 65.

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

Massage-salon PON WAN-
PHEN Beukendreef 32, 2990 
Gooreind-Wuustwezel. Tel. 
+32 479 02 16 16. Thai mas-
sage - Hot Stone massage 
- Aroma therapie - Erotische 
massage. Nieuwe meisjes.
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vorsselmans.be 
Wuustwezelseweg 95 – 2990 Loenhout 

Om wachttijden te vermijden en onze showroom  

op een veilige manier te bezoeken vragen wij u eerst  

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

naar woningbouw@vorsselmans.be

OPENDEURWEEKEND

25 & 26 SEPTEMBER 2021 VAN 10U TOT 16U30

heldere bouwstudies en -metingen

Energie

Veiligheid

vrijblijvende offerte aanvragen kunnen op  
info@xenadvies.be en 03 663 86 73

Luchtdichtheid

Ventilatie

Maria Brugmans (75) en René Vandekeybus 
uit Kalmthout zijn 50 jaar getrouwd. Feesten 
doet het gouden koppel op de boerderij 
van dochter Anja in Essen.

Maria en René zijn aangenaam verrast 
wanneer we hen komen feliciteren met 
hun huwelijksverjaardag. “Wie heeft 
daarvoor gezorgd?” vragen ze zich af. 
Kleindochter Eline houdt zich van de 

domme maar is wel degelijk diegene die ons gecontacteerd heeft. Samen met 
haar boer Kristof en zus Elke hebben ze een feestzaal ingericht in een van de 
gebouwen van de boerderij.

“Het ziet er geweldig uit”, zeggen Maria en René. “We hebben schatten van 
kleinkinderen”, zeggen ze trots. “Ze zijn heel actief. Soms kan het al eens stor-
men, maar ze kunnen ook zacht zijn.”

Het koppel leerde elkaar toendertijd kennen in zaal ‘De Vlaamse Leeuw’ in 
Wildert. “Bij Jan Elst”, verduidelijkt René nog. “Tijdens de kermis”, vult Maria aan. 
“Ik zag haar dansen en ik dacht: da’s de moment”, lacht René. “Van het een 
kwam het ander en na enkele jaren verkering zijn we op 12 juli 1971 voor de wet 
getrouwd. Op 11 september 1971 vond dan het kerkelijk huwelijk plaats.”

Het koppel werd gezegend met een dochter: Anja (47). Samen met haar man 
Guy Boden zette ze drie kinderen op de wereld: Elke (23), Eline (21) en Kristof 
(19). Toch is het leven niet altijd rozegeur en maneschijn. “We hebben moeilijke 
tijden gekend”, zegt het koppel. “Eén daarvan is toen onze schoonzoon Guy 
vier jaar geleden onverwacht overleed. Onze dochter bleef alleen achter met 
drie kinderen. Dat is hard. Het leven kan soms meedogenloos zijn.”

Het leidt geen twijfel dat Maria en René bijzonder trots zijn op hun dochter en 
de drie kleinkinderen. Vandaag vieren ze feest met familie en vrienden en mo-
gen ze volop genieten van alle aandacht die ze verdienen.       MT
Bekijk ook de video op onze facebookpagina!

Maria (75) & René (80) vieren gouden bruiloft!

“Ze was aan het dansen en ik dacht: Da’s de moment!” 

De MoekesDe MoekesDe Moekes
Afhaal & levering ontbijten

0498 11 18 72

Zwartven 21
2910 Essen

info@demoekes.be
www.demoekes.be

Een heerlijk ontbijt aan huis
TIP: CADEAUBON

Altijd leuk om te geven
en te krijgen !

KALMTHOUT
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12.000 bezoekers zijn vandaag getuige geweest hoe je een 
overwinning viert na een jaar zonder corso. Buurtschap Mars-
weg*Neerven won de eerste prijs van de 69ste Bloemencorso 
Loenhout. En dat werd zéér uitbundig gevierd.

Maandenlang bouwen, jezelf afvragen of de corso wel door 
kan gaan en of er genoeg volk in je bouwtent aanwezig gaat 
zijn om alles op tijd af te krijgen. Al die zorgen zijn in één klap 
verdwenen als je de jaarlijkse hoogdag in Loenhout wint. Na 
twee jaar reed de grootste Bloemencorso van het land nog 
eens uit, en het was feest. Overal waar je keek zag je blije ge-
zichten, kinderen vermaakten zich op de kermis en iedereen 
genoot van de kleurrijke bloemenwagens.

Maar zoals altijd, kan er maar één de beste zijn. En dit jaar is 
dat Buurtschap Marsweg*Neerven. Hun wagen “Kermis Koer-
se” ontving het meeste aantal punten van de vakjury. Daar-
naast wonnen zij de 2e prijs van het publiek, de 3e prijs van het 
kind en de 3e prijs voor de animatie. Wagenontwerper Steven 
Van Looveren was door het dolle heen: “een top-3 positie had 
ik ingeschat voor onze wagen, maar bij het zien van de andere 
corsowagens begin je toch een klein beetje te twijfelen. On-
terecht blijkt en naarmate we dichter aan de ere-tribune kwa-
men, was de eerste plaats nog steeds niet uitgereikt. Zou het 
dan toch zo zijn? En als je dan het verlossende woord “STOP-
PEN” door de speakers hoort, dan slaan de stoppen door. Onbeschrijfelijk welk 
gevoel er door je heen gaat.”

Van de 13 deelnemende corsowagens, behaalde de Zuidhoek de tweede 
plaats met hun “waterrat”, een hond welke een kans op een frisse duik nooit 
links laat liggen. Buurtschap Terbeek kon de jury imponeren met hun wagen 
‘Op de koffie’; een dessertetagère welke iedereen blijkbaar goed smaakte.

Naast corsowagens reden er ook 11 kinderwagens en 8 juniorwagens mee. 
Wagens allemaal zelf gemaakt door de jeugd van Loenhout. Bij de juniorwa-

gens werd de wagen van Buurtschap BTM de winnaar en bij de kinderwagens 
ging Buurtschap Terbeek aan de haal met de eerste prijs.

Heb je de optocht gemist? Dan kan je morgen van 10u00 tot 18u00 alle deel-
nemende praalwagens nog bewonderen op het tentoonstellingsterrein aan 
de parking van S.K Loenhout op de Dorens in Loenhout. Toegang 3 euro per 
persoon. Reservatie en Covid Safe Ticket zijn niet nodig.

Volgend jaar vindt de 70ste editie van de Bloemencorso Loenhout plaats op 
zondag 11 september. Wij hebben de datum alvast genoteerd in onze agen-
da.

 

 
VZW BLOEMENCORSO LOENHOUT      |      Stoffezandstraat 26       |       2990 Wuustwezel 

BTW BE0661.919.981      |      T 03 369 25 57 

info@bloemencorsoloenhout.be      |       www.bloemencorsoloenhout.be         
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Marsweg*Neerven wordt zot! 
Loenhout, 12 september 2021 – 12.000 bezoekers zijn vandaag getuige geweest hoe je een 
overwinning viert na een jaar zonder corso. Buurtschap Marsweg*Neerven won de eerste prijs van 
de 69ste Bloemencorso Loenhout. En dat werd zéér uitbundig gevierd. 

Maandenlang bouwen, jezelf afvragen of de corso wel door kan gaan en of er genoeg volk in je 
bouwtent aanwezig gaat zijn om alles op tijd af te krijgen. Al die zorgen zijn in één klap verdwenen 
als je de jaarlijkse hoogdag in Loenhout wint. Na twee jaar reed de grootste Bloemencorso van het 
land nog eens uit, en het was feest. Overal waar je keek zag je blije gezichten, kinderen vermaakten 
zich op de kermis en iedereen genoot van de kleurrijke bloemenwagens.  

Maar zoals altijd, kan er maar één de beste zijn. En dit jaar is dat Buurtschap Marsweg*Neerven. Hun 
wagen “Kermis Koerse” ontving het meeste aantal punten van de vakjury. Daarnaast wonnen zij de 2e 
prijs van het publiek, de 3e prijs van het kind en de 3e prijs voor de animatie. Wagenontwerper 
Steven Van Looveren was door het dolle heen: “een top-3 positie had ik ingeschat voor onze wagen, 
maar bij het zien van de andere corsowagens begin je toch een klein beetje te twijfelen. Onterecht 
blijkt en naarmate we dichter aan de ere-tribune kwamen, was de eerste plaats nog steeds niet 
uitgereikt. Zou het dan toch zo zijn? En als je dan het verlossende woord “STOPPEN” door de 
speakers hoort, dan slaan de stoppen door. Onbeschrijfelijk welk gevoel er door je heen gaat.” 

Van de 13 deelnemende corsowagens, behaalde de Zuidhoek de tweede plaats met hun “waterrat”, 
een hond welke een kans op een frisse duik nooit links laat liggen. Buurtschap Terbeek kon de jury 
imponeren met hun wagen ‘Op de koffie’; een dessertetagère welke iedereen blijkbaar goed 
smaakte. 

Naast corsowagens reden er ook 11 kinderwagens en 8 juniorwagens mee. Wagens allemaal zelf 
gemaakt door de jeugd van Loenhout. Bij de juniorwagens werd de wagen van Buurtschap BTM de 
winnaar en bij de kinderwagens ging Buurtschap Terbeek aan de haal met de eerste prijs. 

Heb je de optocht gemist? Dan kan je morgen van 10u00 tot 18u00 alle deelnemende praalwagens 
nog bewonderen op het tentoonstellingsterrein aan de parking van S.K Loenhout op de Dorens in 
Loenhout. Toegang 3 euro per persoon. Reservatie en Covid Safe Ticket zijn niet nodig. 

Volgend jaar vindt de 70ste editie van de Bloemencorso Loenhout plaats op zondag 11 september. Wij 
hebben de datum alvast genoteerd in onze agenda. 

EINDE PERSBERICHT 
 
Informatie over Koninklijke Bloemencorso Loenhout  
De Bloemencorso van Loenhout is één van de grootste evenementen van de Noorderkempen en de grootste bloemenstoet 
van België. Maandenlang werken honderden vrijwilligers van de 12 Loenhoutse buurtschappen aan de voorbereidingen 
voor de optocht. De stoet van kleurrijke praalwagens wordt aangevuld met drumbands en straatanimatie. Jaarlijks 
bezoeken meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
 
Opmerking voor de pers (niet voor publicatie):  
Neem voor meer informatie contact op met Bloemencorso Loenhout, Stoffezandstraat 26, 2990 Wuustwezel, Dennis van 
der Meer, Publiciteit & promotie, tel. +32 (0)479 539 501.E-mail: dennis.van.der.meer@bloemencorsoloenhout.be, 
internet: www.bloemencorsoloenhout.be 
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Marsweg*Neerven wordt zot! 
Loenhout, 12 september 2021 – 12.000 bezoekers zijn vandaag getuige geweest hoe je een 
overwinning viert na een jaar zonder corso. Buurtschap Marsweg*Neerven won de eerste prijs van 
de 69ste Bloemencorso Loenhout. En dat werd zéér uitbundig gevierd. 

Maandenlang bouwen, jezelf afvragen of de corso wel door kan gaan en of er genoeg volk in je 
bouwtent aanwezig gaat zijn om alles op tijd af te krijgen. Al die zorgen zijn in één klap verdwenen 
als je de jaarlijkse hoogdag in Loenhout wint. Na twee jaar reed de grootste Bloemencorso van het 
land nog eens uit, en het was feest. Overal waar je keek zag je blije gezichten, kinderen vermaakten 
zich op de kermis en iedereen genoot van de kleurrijke bloemenwagens.  

Maar zoals altijd, kan er maar één de beste zijn. En dit jaar is dat Buurtschap Marsweg*Neerven. Hun 
wagen “Kermis Koerse” ontving het meeste aantal punten van de vakjury. Daarnaast wonnen zij de 2e 
prijs van het publiek, de 3e prijs van het kind en de 3e prijs voor de animatie. Wagenontwerper 
Steven Van Looveren was door het dolle heen: “een top-3 positie had ik ingeschat voor onze wagen, 
maar bij het zien van de andere corsowagens begin je toch een klein beetje te twijfelen. Onterecht 
blijkt en naarmate we dichter aan de ere-tribune kwamen, was de eerste plaats nog steeds niet 
uitgereikt. Zou het dan toch zo zijn? En als je dan het verlossende woord “STOPPEN” door de 
speakers hoort, dan slaan de stoppen door. Onbeschrijfelijk welk gevoel er door je heen gaat.” 

Van de 13 deelnemende corsowagens, behaalde de Zuidhoek de tweede plaats met hun “waterrat”, 
een hond welke een kans op een frisse duik nooit links laat liggen. Buurtschap Terbeek kon de jury 
imponeren met hun wagen ‘Op de koffie’; een dessertetagère welke iedereen blijkbaar goed 
smaakte. 

Naast corsowagens reden er ook 11 kinderwagens en 8 juniorwagens mee. Wagens allemaal zelf 
gemaakt door de jeugd van Loenhout. Bij de juniorwagens werd de wagen van Buurtschap BTM de 
winnaar en bij de kinderwagens ging Buurtschap Terbeek aan de haal met de eerste prijs. 

Heb je de optocht gemist? Dan kan je morgen van 10u00 tot 18u00 alle deelnemende praalwagens 
nog bewonderen op het tentoonstellingsterrein aan de parking van S.K Loenhout op de Dorens in 
Loenhout. Toegang 3 euro per persoon. Reservatie en Covid Safe Ticket zijn niet nodig. 

Volgend jaar vindt de 70ste editie van de Bloemencorso Loenhout plaats op zondag 11 september. Wij 
hebben de datum alvast genoteerd in onze agenda. 

EINDE PERSBERICHT 
 
Informatie over Koninklijke Bloemencorso Loenhout  
De Bloemencorso van Loenhout is één van de grootste evenementen van de Noorderkempen en de grootste bloemenstoet 
van België. Maandenlang werken honderden vrijwilligers van de 12 Loenhoutse buurtschappen aan de voorbereidingen 
voor de optocht. De stoet van kleurrijke praalwagens wordt aangevuld met drumbands en straatanimatie. Jaarlijks 
bezoeken meer dan 15.000 mensen dit evenement. 
 
Opmerking voor de pers (niet voor publicatie):  
Neem voor meer informatie contact op met Bloemencorso Loenhout, Stoffezandstraat 26, 2990 Wuustwezel, Dennis van 
der Meer, Publiciteit & promotie, tel. +32 (0)479 539 501.E-mail: dennis.van.der.meer@bloemencorsoloenhout.be, 
internet: www.bloemencorsoloenhout.be 

WUUSTWEZEL

Marsweg*Neerven wordt zot!

Vanaf vrijdagavond 17 sept. om 18u00 tot en met 
zondagnamiddag 19 sept. ±18u00  is de Dorps-
straat volledig afgesloten voor gemotoriseerd ver-
keer. Zowel de zijstraten van de Dorpsstraat als de 
kruispunten met Abtsdreef, Picoloplein en de Grote 
Molenweg zijn onderbroken en lopen dood aan de 
Dorpsstraat. 

Tijdens dit weekend krijgt de Dorpsstraat - als de 
weersomstandigheden gunstig zijn - haar nieuwe 
toplaag in asfalt en definitieve wegmarkeringen.

Van vrijdagavond tot zondagnamiddag kunnen 
ook bewoners de Dorpsstraat niet oprijden. Heeft u 
uw wagen nodig? Dan vragen we u vriendelijk om 
uw wagen buiten de werfzone te parkeren. Te voet 
of met de fiets kan u de Dorpsstraat wel passeren.

Om Laageind of Hoogeind te bereiken, rijdt verkeer 
om via Oud Broek of de Grote Molenweg (bereik-
baar via de Lassonhoflaan) en de A12.

De winkelzone Picoloplein is in het weekend be-
reikbaar via de Conservenweg. Verkeer rijdt zowel 

in als uit langs de Conservenweg. De winkelzone is 
dus enkel bereikbaar via Laageind komende vanaf 
de A12.

Hiernaast vind je een plan met de routemogelijk-
heden. Je vindt dit ook terug onder ‘actuele hin-
der’ op wegenenverkeer.be/stabroek. Hier vind je 
onder andere ook de info over de Lijn of raadpleeg 
de website van de Lijn

Let op! Als regen spelbreker is, schuiven de asfalte-
ringswerken opnieuw op naar een ander weekend.

Meer weten over dit project?
Check wegenenverkeer.be/stabroek, bekijk de 
omleidingsplannetjes of schrijf nog in op de nieuws-
brief.

Vind je hier geen antwoord op uw vraag terug? 
Dan kan u terecht bij het team van bereikbaar-
heidsadviseurs via 0468 03 53 84 (kantooruren) of 
via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be
 

STABROEK Dorpsstraat onbereikbaar van vrijdag 17 september tot en met 
zondag 19 september voor asfaltering en wegmarkering
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COLOFON
Weekblad De Echo wordt uitgegeven door Prima-Print
Spijker 29, B-2910 Essen, tel. 03 667 57 65

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

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

Horendonk - Kalmthout - Achterbroek - Nieuwmoer - Heide - Wuustwezel

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

Klachten over bedeling ?

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

KOM OP ZONDAGNAMIDDAG 26 SEPTEMBER NAAR DE PARKING 
AAN DE HEUVELHAL OM EEN TWEEDEHANDS FIETS OF FIETS- 
TOEBEHOREN TE (VER)KOPEN EN JE FIETSEN TE LATEN MARKEREN.
 
Tweedehandsfietsenmarkt

Heb je nog een fiets staan die je niet meer gebruikt? Ben je op zoek naar 
een (kinder)fiets maar hoeft dit geen nieuwe te zijn? Wil je je fietsstoeltje 
of fietshelm een tweede leven bezorgen?
 
Kom dan op 26 september naar de  parking aan de Heuvelhal. Tussen 
14.00 en 17.00 uur kan je er fietsen en fietstoebehoren zoals fietskarren, 
fietsstoeltjes, fietshelmen, enz. kopen en verkopen. Bij slecht weer wijken 
we uit naar de Heuvelhal.

Als verkoper meld je je ten laatste op 20 september aan bij de milieu-
dienst via duurzaam@essen.be of 03 670 01 42.

Fietsmarkering 

Laat je ‘nieuwe’ en andere fietsen onmiddellijk markeren aan de stand 
van de politie. 

Breng je fiets naar de stand van de Politiezone Grens om hem te la-
ten markeren. Dit gebeurt door het aanbrengen van een sticker met je 
rijksregisternummer. Hierdoor kan je gevonden fiets bij diefstal of verlies 
gemakkelijk terug bezorgd worden. Je rijksregisternummer kan je vinden 
op je identiteitskaart, breng deze dus zeker mee! 
Deze dienstverlening is gratis en gebeurt onmiddellijk.

Marsweg*Neerven wordt zot!

Als je de Dr. Versmis-
senstraat in Hoogstraten 
passeert, kan je er niet 
naast kijken: een lan-
ge slinger met tiental-
len BH’s siert de straat. 
Deze BH-slinger kondigt 
de mammobiel aan. De 
mammobiel staat van 7 
september tot 7 oktober 
weer in Hoogstraten. Dit 
op de parking van IKO - 

De Kunstacademie, Dr. Versmissenstraat 6 te Hoogstraten. De mammobiel is 
een bus die speciaal ontworpen is voor het maken van een mammografie of 
een röntgenfoto van je borsten. De mammobiel wordt ingezet bij het Vlaamse 
bevolkingsonderzoek naar borstkanker.

Met deze BH-slinger wil stad Hoogstraten aandacht vragen voor het tijdig op-
sporen van borstkanker. Enerzijds moedigen we alle vrouwen die een uitnodi-
ging ontvangen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker aan om hier op in 
te gaan. Anderzijds vragen we alle vrouwen steeds waakzaam te zijn en ge-
regeld zelfonderzoek te doen. Daarnaast wil de stad met deze actie ook alle 
vrouwen die met borstkanker worden geconfronteerd veel moed toewensen.

Laat naar je borsten kijken
Het bevolkingsonderzoek borstkanker richt zich naar vrouwen van 50 tot en 

met 69 jaar. Behalve als je de voorbije twee jaar al een mammografie liet ne-
men, of als je wordt opgevolgd voor kanker. Ontving je een uitnodiging van 
het Centrum voor Kankeropsporing (CvKO)? Laat je dan onderzoeken. Het on-
derzoek is niet verplicht, maar we raden het wel sterk aan.
In de mammobiel kan je ook terecht met een voorschrift van je dokter. Let op: 
zonder afspraak kan je geen onderzoek laten uitvoeren in de mammobiel. Het 
onderzoek is gratis als je bent aangesloten bij een Belgisch ziekenfonds.

Waarom is vroegtijdige opsporing van borstkanker zo belangrijk?
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij vrouwen in Vlaanderen. Een 
screeningsmammografie kan borstkanker in een vroeg stadium opsporen, zelfs 
nog vóór je een knobbeltje kan voelen. Als borstkanker in een vroeg stadium 
ontdekt wordt, is de behandeling doorgaans minder ingrijpend en is de kans 
op volledige genezing groter.

Blijf waakzaam!
Ook als je om de twee jaar een mammografie laat nemen. En ook als je niet 
tot de leeftijdsgroep behoort van het bevolkingsonderzoek borstkanker. Check 
regelmatig zelf je borsten. Enkel door herhaaldelijk zelfonderzoek leer je je bor-
sten goed kennen, en merk je een knobbeltje of verandering sneller op. Merk 
je een verandering op? Contacteer je dokter of gynaecoloog.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Je huisarts of gynaecoloog: www.hoogstraten.be/onderzoek-borstkanker
Het Centrum voor Kankeropsporing op het gratis nummer 0800 60 160 of op de 
website https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be.

HOOGSTRATEN BH-slinger vraagt aandacht voor bevolkingsonderzoek borstkanker

Reservaties aanbevolen:
Tel. 03 541 83 46

Bistro Nottebohm
Brasschaatbaan 28 - 2960 Brecht

Geklimatiseerd restaurant 
en zonovergoten terras !

Open van donderdag t/m maandag
Dinsdag en woensdag gesloten

Bekijk onze website: Bistro-nottebohm.metro.rest

ACTIES
maandag  

Chateaubriand-dag 
minimum 2 personen

300 gram per persoon, sla of warme groenten, saus en frietjes
19,90 euro

donderdag 

Mossel-dag 
met frietjes en saus

18,50 euro

vrijdag 

Gamba-menu 
5 gamba’s in tomatenlooksaus (brood)

5 gamba’s met Chinese curry (rijst)
5 gamba’s Armoricaine (frietjes)

27,50 euro
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Scherpenbergsebaan 47 - Schijf  - T. 0031(0)165-342650

Ik heb het zitten
en mijn leven was oké –
dju en nog eens dju.

@sam_wauters
#twaiku #verliefd

Priester Johan Goossens wordt getrakteerd op 
taart om verjaardag en 26 jaar priesterschap te 
vieren

Johan Goossens is in 
Essen geen onbeken-
de. Hij werd er gebo-
ren op 6 september 
1967 en groeide op 
in wijk Heikant in Es-
sen. Mensen kennen 
pastoor Johan als 
‘de zeun van Joske 
Goossens en Maria 
Ruyssers van den Aai-
kant’. Die ‘zeun’ vier-
de vandaag zijn 54ste 
verjaardag en werd 
in de Kiekenhoeve, 
door het Karrenmuse-
um, de Heemkundige 
Kring en VVV Toersime 
Essen, getrakteerd op 
taart. Het was me-
teen ook een felicita-
tie voor zijn 25 + 1 jaar 
priesterschap, want 
door corona kon zijn 
25-jarig jubileum vorig jaar niet doorgaan.

Johan liet het zich allemaal welgevallen en sneed de taart netjes in 
twee, al heerste er eerst toch enige onzekerheid. “Hoe doe je dat? 
Ik heb nog nooit zo’n taart aangesneden”, zei hij. “Doe ik het zo wel 
goed?”

Sinds 1988 woont en werkt de prior in de abdij van Grimbergen maar 
hij blijft een bijzondere band met Essen houden. Regelmatig komt hij 
op bezoek in zijn geboortdorp en dan is het altijd een blij weerzien met 
familie en vrienden.

“Je moet mij Essen niet leren kennen”, zei hij na het aansnijden van de 
taart. “Ik ben hier geboren en opgegroeid. Ik weet hoe Essen in elkaar 
zit en ik ben heel blij dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn.” Daarna 
zongen de aanwezigen een feesterlijk ‘Lang zal je leven’. Johan zelf 
trakteerde iedereen op drie nieuwe Grimbergen biertjes gebrouwen in 
de microbrouwerij van zijn abdij. En ook dat werd gesmaakt.

ESSEN
GRIMBERGEN

Op de foto: Ook Johan’s vader, Jos Goossens, kwam zijn 
zoon op de Kiekenhoeve feliciteren. 

Een bloemetje voor vrijwilligster 
Maria Anthonissen (92)

De vrijwilligers van het Karrenmuseum, de Heemkundige Kring en Toe-
risme Essen werden maandag 6 september getrakteerd op een gezel-
lige bijeenkomst in de Kiekenhoeve. Een welgekomen activiteit na al 
die maanden coronaregeltjes. Eén iemand in het bijzonder mocht een 
mooie ruiker bloemen en veel lofbetuigingen ontvangen voor haar ja-
renlange inzet.

De 92-jarige Maria Anthonissen uit Wildert had al deze aandacht aller-
minst verwacht. Na een korte toespraak van Sofie Broos, voorzitter van 
het Karrenmuseum, was ze dan ook totaal verrast om te horen dat het 
over haar ging: “We hebben het over jou, Maria!”, zei de voorzitter.

Met een mooie bloemenruiker in de hand bedankte ze de kranige 92-ja-
rige vrouw van harte. “Het is met heel veel danbaarheid en tonnen res-
pect dat ik hier sta, want weet je Maria, er zijn mensen en dat zijn monu-
menten. Zo iemand ben jij.  Als jij je zegen gaf over wat we deden dan 
wisten we dat het goed was. Maria is iemand die alles deed, ze poetste 
de toilietten. Daar draaide ze haar hand niet voor om. Ze stond achter 
de tap, ze stond achter de kassa, maar ze heeft ook mee het beleid be-
paald en ons advies gegeven, ze was lid van de algemene vergadering 
... kortom: Maria was iemand die voor alles inzetbaar was. Nu gaat ze 
genieten van haar welverdiende rust.”  

Dankbaar nam Maria Anthonissen de bloemen in ontvangst met de be-
lofte om heel binnenkort zeker nog eens af te spreken voor gezellige 
babbel.        MT
 

•  20 lessen van ongeveer 2,5 uur waar theorie en praktijk direct aan elkaar gekoppeld  
 worden door een ervaren, gekwalificeerd lesgever - Guy Vervloesem

•  Wanneer: op woensdagavond van 19 tot 21.30 uur 
 in Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69 te 2920 Kalmthout.

•  Aanvang van de lessen: woensdag 13 oktober 2021

•  Deelname in de kosten: dankzij de gemeentelijke coronasteun kunnen we deze cursus,  
 uitzonderlijk all-in, aanbieden voor 99 euro.

•  Inschrijvingen en bijkomende informatie:
 jefvanginneken@gmail.com of telefonisch 0494 64 00 55
 
Iedereen is van harte welkom (lift aanwezig) en heeft, na het volgen van deze cursus, 

voldoende kennis en vaardigheden om te kunnen bridgen.

Organiseert een cursus Brigde voor beginners, in eigen streek

•       20 lessen van ongeveer 2,5 uur waar theorie en praktijk

 direct aan elkaar gekoppeld worden door een ervaren,

 gekwalificeerd lesgever. - Guy Vervloesem

•       Wanneer: op woensdagavond van 19 tot 21.30 uur in 

Strijboshof, Achterbroeksesteenweg 69 te 2920 Kalmthout. 

•       Aanvang van de lessen: woensdag 13 oktober 2021

•       Deelname in de kosten: dankzij de gemeentelijke coronasteun kunnen we deze

 cursus, uitzonderlijk all-in, aanbieden voor 99 euro. 

•       Inschrijvingen en bijkomende informatie:

jefvanginneken@gmail.com of telefonisch 0494 64 00 55

      Iedereen is van harte welkom (lift aanwezig) en heeft, na het volgen van deze cursus, 

voldoende kennis en vaardigheden om te kunnen bridgen.

Organiseert 

EEN CURSUS BRIGDE
voor beginners, in eigen streek

ESSEN
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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.

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

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

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

Maria Gommeren is een geboren en getogen 
Essenaar. Haar drang en interesse naar ge-
schiedenis is er altijd geweest. Oude verhalen 
en geschiedenisfeiten hebben voor Maria geen 
geheimen. Ze belicht op haar eigen unieke ma-
nier stukjes geschiedenis van Essen en zet zo de 
gemeente mee op de kaart.

“Ik ben gewoon iemand die heel nieuwsgie-
rig is naar wat zich in het verleden in onze ge-
meente om omstreken heeft afgespeeld”, zegt 
Maria Gommeren (73). “Mijn eerste stappen als 
gids deed ik op 17 september 1996. Het was de 

voorzitter van de heemkundige kring uit Etten-leur, Piet Coppens, die me 
erop attent maakte om me te engageren als verteller. Hij had me ge-
observeerd tijdens een wandeling en hoorde dat ik goed op de hoogte 
was van de geschiedenis in onze gemeente. Bovendien vond hij dat mijn 
stem zich leende om voor groepen te spreken. Een maand later deed ik 
mijn eerste rondleiding. Het begon allemaal met het organiseren van de 
VVV-wandelingen, winter - en zomeravondwandelingen en themawan-
delingen als ‘Vrijdag de 13de” en een heksenjaargetij rond ‘Pitta Half Elf’. 
Meer en meer werd ik gevraagd om op uitnodiging te gidsen of te komen 
vertellen.

Tot op de dag van vandaag heeft de dorpsgids 1.149 wandel- en gids-
beurten op haar teller staan. “Het aantal personen die hierop aanwezig 
waren ligt rond de 36.000, mensen van over heel Vlaanderen en Neder-
land.

“De grootste groep die ik ooit heb gegidst was op een VVV-wandeling. Er 
waren toen 263 deelnemers.  Nog steeds neem ik de wijze raad van Piet 
Coppens ter harte en zorg ervoor dat de mensen minstens een paar keer 
kunnen lachen tijdens de rondleiding. 

Culturele prijs en dorpsgids
In 2013 benoemde de gemeente Essen haar tot dorpsgids. Deze titel 
heeft Maria te danken aan haar jarenlange ervaring en inzet binnen de 
gemeente. “De interesse voor voornamelijk de plaatselijk geschiedenis 
is er altijd geweest”, zegt Gommeren. “Als jong meisje werd ik naar de 
huishoudschool gestuurd. Mijn beste vakken waren geschiedenis en aard-
rijkskunde. Mijn slechtste vakken waren koken en poetsen. Ik heb het altijd 
jammer gevonden dat ik toen niet in de mogelijkheid was om verder te 
studeren. Ook al heb ik geen toerisme- of gidsdiploma, toch heeft de 
gemeente mij deze status gegeven en daar ben ik heel fier en blij mee.” 
 
Maria werkte in het verleden mee aan grote en kleine evenementen. 
“Vanuit de cultuurraad werd me gevraagd om de historische stoet ter ge-
legenheid van 850 jaar Essen te organiseren”, vertelt ze. “Daarvoor dook 
ik de geschiedenis in en zocht naar geschikte thema’s voor de stoet. Het 

werd een gigantisch groot project met 1.100 figuranten en 12.000 toe-
schouwers. In veertig thema’s passeerde het leven zoals het was in Essen 
doorheen de eeuwen. Het was een hele eer om daarvoor in 2010 als eer-
ste vrouw de cultuurprijs te mogen ontvangen.”
Ook bij de organisatie van de musical (N)iemandsland was Maria nauw 
betrokken. “Ik leverde de details voor het verhaal aan en zorgde, samen 
met een hele ploeg, voor de kleding. De musical vertelde het verhaal van 
het leven achter de dodendraad die door de Duitse bezetter geplaats 
werd tijdens de Eerste Wereldoorlog. ‘(N)iemandsland, met zijn 8 opvoe-
ringen en telkens 1000 kijkers, was een bijzondere voorstelling, want de 
180-koppige cast bestond volledig uit vrijwilligers. Daaruit is ook de groep 
“(N)iemands-kleding” ontstaan die historische kleding ontleend aan musi-
cals en evenementen. Momenteel zitten we met een collectie van 5.000 
stukken.”

 Historische kennis
“Gidsen vraagt veel lees- en opzoekwerk”, zegt de dorpsgids. “Ik beschik 
thuis over een eigen historische bibliotheek. Tegenwoordig kan je ook veel 
via het internet vinden, maar veel liever duik ik de archieven in. Het is ver-
wonderlijk wat je soms tegenkomt en ontdekt hoe sommige families en om-
standigheden aan elkaar gelinkt zijn. Ik help ook graag mee in verschillende 
historische werkgroepen.”

Sindsdien organiseerde ik nog meer wandelingen voor de gemeente en stip-
pelde ik routes uit over de geschiedenis van WO I en II in Essen, maar even-
goed geef ik een rondleiding in de Bakkersmolen, Rouwmoer of Hemelrijk. Dat 
kan gaan van een wandeling tot voordrachten voor scholen en verenigingen. 
Daarnaast schrijf ik sinds 2020 een wekelijkse column in De Echo, over “Toen en 
nu”, met een link naar het leven in Essen van weleer.”

Ondanks haar 25-jarig gidsjubileum is Maria niet van plan om ermee te stop-
pen. “Nee, ik ben het gidsen nog lang niet moe. Het is voor mij een uitlaatklep 
en het schenkt mij veel voldoening wanneer ik mensen soms kleine ludieke 
verhalen over het leven in Essen kan vertellen. Wanneer mensen blij naar huis 
gaan en weer wat meer over Essen te weten zijn gekomen, ben ik ook tevre-
den. Daar doe ik het voor.” MT

ESSEN Maria Gommeren is 25 jaar dorpsgids

“De geschiedenis van Essen dichter bij de mensen brengen. Dat is mijn doel.”
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JOB IN DE REGIO ?

 

 

 
 

 

 

Functieomschrijving 
 

 
Valéron Strength Films 

 
Met een Belgische vestiging te 
Essen behoort Valéron tot de 
Amerikaanse ITW- Groep, een 
industriële groep die wereldwijd 
een 800-tal bedrijven telt. Valéron 
realiseert met een 200-tal 
medewerkers (waarvan een 70-tal 
in Essen) 60 miljoen euro omzet. 
Wij produceren en 
commercialiseren, onder andere 
de merknamen Valéron® en Val- 
cross®, hoogwaardige 
kunststoffolies. 

 
 

Interesse? 
 

Interne kandidaten welkom. 
Reageren doe je bij Natalia 
Kouzina.  

Je werk proactief mee aan het algemeen en preventief onderhoud. 
Daarnaast word je ook actief betrokken bij diverse projecten zoals 
machineverbeteringen, ombouw van bestaande installaties enz., … 

 
 

Verwacht 
Je bent een polyvalent gerichte teamspeler met een ruime 
technische bagage. Bij voorkeur heb je de studies (Bachelor) Electro 
Mechanica aangevat of je genoot minstens een opleiding 3e graad 
Electro mechanica (A2-niveau). Je hebt een uitgesproken interesse 
voor techniek en kwaliteit. Bovendien draag je veiligheid hoog in 
het vaandel waardoor je vanzelfsprekend voldoende aandacht 
besteedt aan orde en netheid van o.a. je directe werkomgeving. Je 
levert graag correct en kwalitatief hoogstaand werk. Na een grondige 
inwerkperiode ben je bereid om de shiften van afwezige collega’s 
over te nemen. Tevens ben je positief en flexibel ingesteld en 
communiceer je vlot en gemakkelijk in de Nederlandse taal. 

 
 

Aanbod 

We bieden jou een uitdagende voltijdse dagdienstfunctie aan in een 
filevrije productieomgeving. We voorzien een intern 
opleidingstraject en een degelijk loon, aangevuld met extralegale 
voordelen. 

Elektromechanieker (m/v) 

VERZORGER GEVRAAGD 
VOOR HET DUIVENHOK VAN PAUL GEENS

BETREFT DAGELIJKSE VERZORGING 
VAN 8U TOT 12U

LIEFST MET ERVARING
 

PAUL GEENS
RIJKMAKERLAAN 49

2910 ESSEN
 

0032475421169 (Paul) - 0032473800067 (Tiny)

Contact: info@kiekenhoeve.be

Tel. 03 667 35 64

Moerkantsebaan 54 - 2910 Essen

KOK / 
HULPKOK

Contract en uren bespreekbaar

KEUKENPERSONEEL 

Gezocht:

B R A S S E R I E  R E S T A U R A N T

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

Gezocht: 

TECHNIEKER 
mobiele ploeg voor GZA Zorg en wonen

+ MEDEWERKER TECHNISCHE DIENST 
    voor WZC Sint-Vincentius te Kalmthout

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

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

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

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

We bieden jou
• Een loon conform barema uit de sector PC 330.01. (Alle relevante anciënniteit die je 
 opbouwde bij vorige werkgevers, nemen we vanaf de eerste werkdag volledig over)
• 28 verlofdagen
• Een ruime hospitalisatieverzekering, gratis voor jezelf en aan zeer voordelige 
 voorwaarden voor je gezinsleden 
• Vanaf vijf jaar anciënniteit een aanvullende verzekering bij ziekte en ongeval in privéleven 
• Voor de medewerker technieker mobiele ploeg wordt er een dienstwagen ter beschikking
 gesteld

INTERESSE? 
Meer weten? Mail of bel naar:

Kristof Wyckmans: Kristof.wyckmans@gza.be - tel 03/247 03 50
We horen graag van je!
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Allseas is een toonaangevende aannemer in de offshore energiemarkt. Wij verleggen voortdurend de bestaande 
grenzen van techniek en zijn experts in het ontwerp en de uitvoering van grote en complexe offshoreprojecten. 
Onze veelzijdige vloot van gespecialiseerde schepen die we zelf ontworpen hebben werkt wereldwijd en is voorzien 
van de meest geavanceerde apparatuur en systemen. 
Wij zijn actief op vier terreinen: pijplijninstallatie, zwaar hijswerk, diepzeemijnbouw en afvalopvang in rivieren.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.allseas.com

Alle hens aan dek!Alle hens aan dek!

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

De Group HENS is een dynamische familieonderneming gespecialiseerd 
in grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, parkings en ri-
oleringen. Voor de afdeling transport zijn we dringend op zoek naar een:

Geïnteresseerden 
kunnen hun CV 
zenden naar:

HENS NV 
t.a.v. Els Bertels 
personeelsdienst
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel

Tel. 03/669 95 55

Els.bertels@hensnv.be

CHAUFFEUR (m/v/x)

met rijbewijs CE

Functieomschrijving: 
• U bent verantwoordelijk voor het vervoeren van 
   de aan u toegewezen planning

Uw profiel:
• Ervaring in grondwerken of met kipper is een pluspunt
• In het bezit zijn van een rijbewijs CE 
   (code 95 / vakbekwaamheid)
• Wonend in de regio Brasschaat/Wuustwezel 
   (camions mogen niet mee naar huis)

Ons aanbod:
• Loon in overeenstemming met de functie + 
   maaltijdcheques (ingeschreven in PC transport)

Heibloemlaan 90
2920 Kalmthout

03 666 52 97

Taverne-Restaurant

 De Heihoeve
Wij zoeken een  SOUS-CHEF fulltime 

en een 

KELNER OF DIENSTER fulltime

Stuur even een mailtje naar info@deheihoeve.be of bel naar 03 666 52 97

Voor onze logistiekafdeling zoeken wij een

Chauffeur / Meubelmonteur (voltijds)
Jobomschrijving

Aanbod

Profiel

Interesse

U bent op zoek naar een afwisselende job in een groeiend familiebedrijf binnen 
een leuke werksfeer. De functie bestaat uit het leveren, plaatsen en ter plekke 
monteren van bedden, kasten en zitbanken.

Voltijds contract, onmiddellijke indiensttreding.
Werken met gelijkgestemden, die allemaal de hoogste service aan de klant 
willen aanbieden.

Een goede fysiek en een net voorkomen zijn een vereiste.
Rijbewijs C (vrachtwagen) is een must.

Contacteer Philippe Aerden

• Peepolderlaan 8 - Industriezone Rijkmaker - 2910 Essen
• philippe.aerden@meubellogistiekbenelux.be 
• +32 3 690 00 02

Bedtime is een familiebedrijf, toonaangevend in slaapsystemen 
en slaap kamermeubelen met showrooms te Edegem en Essen. 
Bedtime beschikt ook over een moderne schrijnwerkerij voor de 
vervaardiging van maatkasten.

Bedden | Boxsprings | Bedbodems | Matrassen | Kasten | Textiel

Essen - Spijker 57 | +32 3 667 44 52     
Edegem - Mechelsesteenweg 144 | +32 3 454 17 27

www.bedtime.be

bedtime-vacature-echo-128x195.indd   1bedtime-vacature-echo-128x195.indd   1 2/09/21   12:232/09/21   12:23

BODEN.BE
Essen I Tel. +32(0)3 677 05 05 I info@boden.be

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

PLOEGBAAS
en ARBEIDERS

wegenbouw
Bent u de geschikte persoon die wij zoeken ?

Mail uw CV naar karin@boden.be
of maak een afspraak op 03 677 05 05.

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS

Wij zoeken op korte termijn

METSER(S) en/of 

DIENDER
Wij vragen:

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

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

om ons aanbod te bespreken.

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

ELST BOUWWERKEN BV 
Kievitstraat 2 - 2910 Essen
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JOB IN DE REGIO ?

PERSONEEL GEZOCHT?
Wij kunnen u daarbij helpen!

Info: echo@primaprint.be -  03 667 57 65

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

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

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

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

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

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

WERFLEIDER
 

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

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

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

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

Gezocht:
 

voltijdse of deeltijdse medewerkers 
regio Essen / Kalmthout / Wuustwezel

 
Goede verloning / bedrijfswagen / jobzekerheid / een leuke werkomgeving

 

CV sturen naar stef@jscleaning.be

c l e a n i n g

Algemene schoonmaak
van bedrijven, winkels 
en kantoren
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