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(Plantenkwekerij     
Marc Raats
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a
 t

/m
 Z

a
 9

u
-1

7
u

Volop vrolijke voorjaarsbloeiers!      
      Bestel nu Hanging Baskets!
Bloembakken met waterreservoir!
Bergsebaan118 Nispen 0031-616380941

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

Bedden | Boxsprings | Bedbodems | Matrassen | Kasten | Textiel

bedtime-awareness-echo-260x195-RAST.indd   1bedtime-awareness-echo-260x195-RAST.indd   1 9/04/21   12:259/04/21   12:25

Bredabaan 497a • Wuustwezel
03 361 04 05

www.optiva.be

Woonhuis met 5 slaapkamers, een ruime leefruim-
te, een aangename stadstuin en een polyvalente 
commerciële ruimte van ca. 35m²!            EPC 382

Instapklaar, betaalbaar appartement met 2 
slaapkamers (1 grote en 1 kleine) en garage. 
Geen vaste kosten. Direct beschikbaar. EPC 175

Kerkstraat 15, Essen              e 349.000 Stationsstraat 60 b3, Essen          e 640/mnd

 
Polyvalent commercieel gelijkvloers van 165m² op 
TOPlocatie in hartje Kalmthout! Extra archiefruimte 
ca. 23m². 2 autostaanplaatsen inbegr.

Statiestraat 16, Kalmthout          e 1.950/mnd

Goed onderhouden bel-etagewoning met 3 
slaapkamers veel bergruimte, een inpandige 
garage en een aangename tuin.          EPC 537

Kalmthoutsesteenweg 123, Essen e 289.000 Rijkmakerlaan 17, Essen            e 875.000 
Industriegebouw te Essen, “De Rijkmaker” 
van 1.600m² benutbare vloeroppervlakte!

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

Kalmthoutseteenweg 114, Wuustwezel e 599.000

Bredabaan 606, Wuustwezel       e 820/mnd
Groot gelijkvloers appartement met 3 
slaapkamers, groot overdekt terras, tuin 
en 2 garages.                   EPC 209

Huurprijs:Huurprijs:

Huurprijs:
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

51. Nog meer geld.

In de 5e en 6e eeuw brak het gebruik van 
munten als betaalmiddel echt door. Tot de 13 
eeuw werden er wereldwijd enkel metalen, 
koperen, zilveren of gouden munten gebruikt. 
Ook nu kent men de uitdrukking  nog “een 
duit in het zakje doen”.  Een duit was een ko-
peren munt van weinig waarde die werd af-
geschaft in 1816. Op één van zijn reizen naar 
China bracht Marco 
Polo in de 13e eeuw 
het nieuws mee dat 
de Chinezen de bla-
deren van een plant 
gebruikten om op te 
schrijven en mee te 
betalen. Men meen-
de dat het een straf 
verhaal was van een wereldreiziger, maar het 
was waar. In de Westerse wereld duurde het 
nog tot in de 17e eeuw eer men vertrouwen 
had in papieren geld. Toen België in 1830 on-
afhankelijk bracht men, naar Frans voorbeeld, 
de frank in omloop. Maar er was nog geen 
eenvormig muntstelsel, elke bank kon haar ei-
gen geld uitgeven wat voor veel speculaties 
zorgde. Pas toen 20 jaar later de Nationale 
bank werd opgericht  kreeg die het monopo-
lie om geld uit te geven. Vreemd genoeg wer-
den alle Belgische bankbiljetten tot 1886 uit-
sluitend in het Frans gedrukt. Het duurde nog 8 
jaar vooraleer er een wet werd goedgekeurd 
waarin werd beslist dat de voorzijde van het bil-
jet  in het Frans en de achterzijde in het Neder-
lands moest worden gedrukt. Bij de devaluatie 
in 1926 werd er een nieuwe munteenheid in-
gevoerd, de Belga, maar deze munt stierf door 
WOII een stille dood.  In oktober 1944 werd al 

het Belgisch geld op-
geëist en vervangen 
door “Gutt geld”, naar 
de bedenker en minis-
ter van financiën Ca-
mille Guttmans. Ook 
voor vele Essenaren 
was dit een financiële 
klap toen bleek dat ie-
dereen slechts 2000 Fr 
meer bezat. De rest van 

hun geld werd eigendom van de staat. In een 
blitzoperatie van 5 dagen moest deze wissel 
gebeuren. Kort na WOII werd er al gesproken 
over een monetaire eenwording van Europa 
waarvan in 1958 al de basis werd gelegd. In 
2002 was het een feit en moest de Belgische 
frank plaats maken voor de Euro.
               M.G.

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

‘Aad de Mos – dju toch,
dat waren nog eens trainers’,

vind ik heel grappig.
@sam_wauters

#twaiku #formuleren

Vaccinatiecentrum Noorderkempen bereikbaar 
met één overstap dankzij pendelbussen

Sinds begin april zet de Eerstelijnszone Noorderkempen samen met de vijf gemeentes uit de regio pen-
delbussen in om bezoekers naar het vaccinatiecentrum te brengen. “Met die pendelbussen raak je met 
maar één overstap met het openbaar vervoer aan het vaccinatiecentrum”, zegt Cindy De Roeve, voor-
zitter van ELZ Noorderkempen.

De pendelbussen zijn er vooral voor bezoekers die geen eigen vervoer hebben. “We zetten de pendel-
bussen in op twee routes. Een sluit aan op de dienstverlening van De Lijn 
in Brasschaat. Zo raken inwoners van Brasschaat en Wuustwezel aan het 
vaccinatiecentrum. De tweede lijn vertrekt in het centrum van Kapellen 
en passeert langs het station van Kapellen”, gaat De Roeve verder. “Zo is 
er een oplossing voor bezoekers die vanuit Kapellen, Essen of Kalmthout 
met de trein of bus tot in Kapellen reizen. Van het station van Kapellen 
doet de pendelbus er een kwartier over en ze zet je vlak aan het vacci-
natiecentrum af.” 
De tijdelijke haltes worden aangegeven met aparte haltepalen met het 
logo van de eerstelijnszone én de doorkomsttijden. “Het is belangrijk om te 
weten dat de pendelbussen enkel rijden op de dagen dat het vaccinatie-
centrum open is. De rit met de pendelbus is gratis als je je uitnodigingsbrief 
toont. Dat geldt trouwens ook voor een treinrit als de datum en het tijdstip 
vermeld staat”, geeft de voorzitter nog mee.
Naast de pendelbussen werkte ELZ Noorderkempen nog andere maat-
regelen uit om minder mobiele inwoners naar het vaccinatiecentrum te 
vervoeren, zoals via de Minder Mobielen Centrales van de verschillende 
gemeentes. Inwoners met vragen over vervoer kunnen terecht op het 
callcenter van Vaccinatiecentrum Noorderkempen op 0800 59 056. Alle 
informatie over bereikbaarheid - zoals de doorkomsttijden van de pendel-
bussen - vind je ook op www.vaccinatienoord.be/bereikbaarheid.

REGIO

AMATEUR GITAARDUO 
zoekt

Ervaring niet noodzakelijk, wel gevoel voor muziek
en interesse in Blues, Country & Old Rock.

Samenkomst Essen & omgeving • Mail naar: gofor914@telenet.be

Zangeres

Bassist & drummer

Laageind 1 weekend afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Vanaf vrijdagavond 16 april om 18u tot en met zondagnamiddag 18 april om 17u is Laageind volledig 
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer vanaf de brug over de A12 tot vlak voor de Abtsdreef. Laageind 
krijgt, als het weer het toelaat, dat weekend een nieuwe toplaag asfalt en definitieve wegmarkeringen.

STABROEK
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+32 3 646 30 30
info@vdb-ladderliften.be

Helleven 8J
2920 Kalmthout

2

Vanaf 1 maart nieuwe vestiging te Essen

S

Trage wegen:

Heystraatje tussen Beylestraat 
en fiets-o-strade opnieuw opengesteld! 

De gemeente Essen inventariseert momenteel met een 20-tal vrijwilligers de 
trage wegen. Dat zijn trage verbindingen zoals oude kerkwegels, akkerpa-
den, buurtwegen,…

“Nog tot half mei werkt het Regionaal Landschap in opdracht van de ge-
meente en met de medewerking van een 20-tal vrijwilligers aan het in kaart 
brengen en actualiseren van trage verbindingen”, zegt schepen van leefmili-
eu Helmut Jaspers (Vooruit-JijMaaktEssen).
Met een gespecialiseerde App van de vzw Trage Wegen worden ze in kaart 
gebracht. Ook verbindingen die met de jaren verdwenen zijn maar wél een 
publiek karakter hadden worden geïnventariseerd. Dat is een huzarenwerk. 
Deze oefening gebeurde ook al een aantal jaren geleden en dit vormt hier 
dus ook een actualisatie en aanvulling op.        MT
Bron en foto: HJ

 

ESSEN
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Elektrische fiets GRATIS ontlenen 
bij De Tasberg!?

Dat klopt helemaal en kan vanaf vandaag! 

De gemeente Essen wil zoveel mogelijk mensen mobiliseren om zich te laten 
vaccineren en zet daarom allerlei middelen in zodat men zelfstandig bij het 
vaccinatiecentrum kan geraken. Naast alle bestaande mogelijkheden zoals 
eigen auto, trein + pendelbus, Handicar en zelfs een Riksja om je desgewenst 
van de betreffende parking naar de ingang van het vaccinatiecentrum te 
brengen, zijn er nu dus ook deze elektrische fietsen.

Hiervoor heeft de gemeente 
Essen een overeenkomst afge-
sloten met Fietsen Schenk die 5 
splinternieuwe elektrische fietsen 
heeft aangekocht, de gemeente 
Essen huurt deze fietsen geduren-
de de hele vaccinatieperiode.
Een heel mooi initiatief!

De fietsen zijn geheel GRATIS te 
ontlenen bij VVV De Tasberg om 
naar je vaccinatieafspraak te rij-
den.       

               
Reserveer je fiets dus tijdig als je 
zeker wil zijn van je rit!

Interesse? Neem contact op 
met De Tasberg.                                                                            

ESSEN

VVV Toerisme Essen vzw                                                                                                    

Moerkantsebaan 50 - 2910 Essen - tel. +32 (0)3 677 19 91      
www.vvvessen.be          

INSTITUUT HEILIG HART, waar we samen de 
wereld ontdekken en in verbondenheid 
groeien tot echte wereldburgers 

In een oriënterende eerste graad en de diverse studierichtingen in ons 
aanbod word je gestimuleerd om je talenten en vaardigheden te ont-
dekken en te ontplooien. Je leert een eigen mening ontwikkelen, initia-
tief nemen, een open kijk hebben op mens en maatschappij. 
Zo wordt er gedurende het hele schooljaar rond verschillende thema’s in 
verband met mens en samenleving gewerkt: 
De eerstejaars schreven een slamtekst met creatie-
ve opdracht over de mondiale milieuproblema-
tiek. Amnesty International vindt in onze school 
enthousiaste mensenrechtenactivisten op 
de jaarlijkse Schrijf-ze-Vrijdag. De klassen 
van het 2de jaar voeren op een originele 
manier campagne tegen roken. Tijdens de 
dag van de jeugdbeweging verbroederen 
de leden van de verschillende verenigin-
gen op de speelplaats. De leerlingen van 
het 5de jaar verkochten dit jaar zelfgebreide 
kleurige hoofdbanden t.v.v. de vzw De Kante-
ling in het kader van de Warmste Week. In een 
wetenschapsproject droegen de laatstejaars zorg 
voor hun eigen ei-stronaut: 
in groepjes werd gezocht naar een geschikt hitteschild en hoe de reizi-
ger een zachte landing kon maken in een lucht- en waterdichte cocon. 

Op aangeven van onze leerlingen werd de LGBTQ+-be-
weging een kleurrijk hart onder de riem gestoken tij-

dens een echte regenboogdag.
Een gemotiveerd schoolteam begeleidt onze 
leerlingen om te groeien tot communicatieve, 
weerbare en kritische mensen die klaar zijn om 
probleemloos de stap naar het hoger onderwijs 
te zetten. 

Ben je dus op zoek naar een bruisende, kwali-
teitsvolle middelbare school met een warm hart 

voor iedere leerling? Dan ben je bij ons aan het juis-
te adres! 

De inschrijvingen voor het volgende schooljaar starten op 24 april 2021 

via de groene knop op de website: hhartkalmthout.be/inschrijvingen. 

Onze school bezoeken kan dan weer via de virtuele rondleiding. 
Van harte welkom!

Kalmthout

Publireportage

Hoogstraten steunt CurieuzeNeuzen 
in de Tuin

De hitte- en droogterecords volgen elkaar op, en 
dat laat zich ook meer en meer voelen in jouw 
tuin. Hoe wapenen we onze tuinen, parken, ak-
kers en natuurgebieden beter tegen de droog-
te, en wat maakt dat je tuin tijdens een hittegolf 
koel blijft? Dat onderzoekt CurieuzeNeuzen in de 
Tuin. Met innovatieve technologie brengt het on-
derzoek een halfjaar lang de hitte en droogte in 
heel Vlaanderen in kaart.

Hoogstraten meet mee
Als stadsbestuur vinden we het belangrijk om onze gemeente in dit onderzoek 
mee in kaart te brengen. Hitte en droogte zijn immers super actueel en be-
langen ieder van ons aan. Daarom financieren we 6 meetpunten, één in elke 
deelgemeente. Op elk meetpunt meet een slimme sensor de temperatuur en 
het vochtgehalte van de bodem. Via het Internet-Of-Things zendt deze sensor 
dagelijks data door naar de Universiteit Antwerpen. En met onze Hoogstraat-
se meetpunten ben ook jij zeker van een meetpunt in jouw buurt!
Tijdens het project zal een interactieve stippenkaart op de website van De 
Standaard de resultaten weergeven, zodat iedereen de hitte en droogte kan 
opvolgen.

HOOGSTRATEN

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 !
voetbalspel (sjottersbak)NU  b 89,99

Balkontuinset 

Kinder-tuinset in hout
van Disney 

normaal b 99,99
NU b 39,99

Kabouters 13 cm 

hoog

b 4,99 - NU b 2,50

Bick aansteker

NU b 6,99

(5 stuks)

Snookerspel
b 99,99 - NU b 79,99

windschermNU  b 9,99

Parfum 

ESSEN
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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

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

Aspergebedrijf
Uytdewilligen
Horendonk 295 - 2910 E

ssen

03 - 667 26 35 / 047
3 - 93 23 16

asperges.essen@gmail.com

Openingsuren hoevewinkel
maandag 
14u - 18u

dinsdag t/m vrijdag
10u - 12u  en 14u - 18u

zaterdag
9u - 16u

zon- en feestdagen
10u - 14u

Vanaf heden
asperges

uit de volle grond
Nu ook geschilde asperges

Ze zijn er weer…Ze zijn er weer…
A

SP
ER

G
ES

A
SP

ER
G

ES Leo Grob krijgt eeuwelingenboom 
ter gelegenheid van zijn 100ste verjaardag!
 
Op dinsdag 23 februari vierde Leo Grob zijn 100ste verjaardag. Voor die ge-
beurtenis werd er voor deze, nog steeds krasse eeuweling, een tamme kas-
tanjeboom gepland in de tuin van de serviceflats in de Maststraat.

Leo keek lange tijd uit naar het feest voor zijn 100ste verjaardag, maar dat 
kon door de coronamaatregelen niet doorgaan. Maar niet getreurd want 
op zijn verjaardag werd opa Grob door familie en vrienden toch in de bloe-
metjes gezet. De familie organiseerden felicitatiebezoekjes via skype voor 
familie ver weg. Zoals zijn dochter Wilma die maar liefst 17.000 kilometer bij 
hem vandaan woont. Later die dag werd Leo nogmaals verrast door zijn 
(klein)kinderen en andere familieleden die hem persoonlijk kwamen felicite-
ren vanop de parking aan zijn serviceflat. Als bewoner op de eerste verdie-
ping met uitzicht op de parking kon hij volop genieten van de ‘Drive by’ die 
voor deze eeuweling werd georganiseerd.
 
Een maand later kreeg Leo er nog een mooie verrassing bij. Hij mocht van 
de gemeente en het OCMW een eeuwelingsboom planten. Met hulp van 
zijn zoon en kleindochter en maatschappelijk werkster Renate Kenis (OCMW 
Essen) werd de boom in de tuin van de serviceflats gepland. Bij de tamme 
kastanjeboom staat ook het bordje met de melding dat deze boom speciaal 
voor Leo werd gepland. Iets waar Leo heel trots op is. De boom zal voor altijd 
met Leo verbonden blijven.                     MT
 
 

ESSEN

Op 8 april 2021 vierde burgemeester Gaston Van Tichelt een dubbele verjaar-
dag. Enerzijds stonden er maar liefst 50 kaarsjes op zijn verjaardagstaart, maar 
hij is dit jaar tevens 15 jaar burgemeester van Essen.

GASTONNEKE
Het organiserend comité van het Burgemeestersfeest kon dit niet onopgemerkt 
laten passeren en zorgde voor een speciaal verjaardagscadeau: een Gaston-
neke. In beperkte oplage lieten ze speciaal voor Gaston een bier brouwen. Het 
werd een blond bier van 6,5 %.

Dubbele verjaardag voor 
burgemeester Gaston Van Tichelt uit Essen

COLLECTOR’S ITEM
Het bier is als het ware een collector’s item. Er 
zijn slechts 50 bakken beschikbaar, die te koop 
zijn voor 50 euro, excl. 7 euro statiegeld. De op-
brengst zal gebruikt worden voor de goede 
doelen van het Burgemeestersfeest 2022.
Wil je zelf graag een bak “Gastonneke”? 
Mail snel naar info@burgemeestersfeestessen.
be. De betaling en ophaling van het bier wor-
den verder geregeld via mail.
  

ESSEN
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ZOEKERS

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

ZOEKERS

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

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

 

 

 
Noorderlicht organiseert een virtueel praatcafé 

BASALE STIMULATIE  
Wanneer bij personen met dementie gaandeweg het 
geheugen en de taalvaardigheid afneemt, worden ook de 
mogelijkheden tot contact en communicatie steeds 
beperkter. We gaan op zoek naar wat nog wel mogelijk is. 

Wenst u een link naar de lezing hierover van Nadia Hainaut  
van ECD Orion ism PGN te ontvangen, stuurt u een mail naar 

Martine.vandenheuvel@gza.be  met vermelding “Basale 
stimulatie/beeldmateriaal.” 

U ontvangt de video-presentatie  en bekijkt dit filmpje waar 
en wanneer het u past. 

 
Hebt u vragen over het filmpje kan u deelnemen aan het 
virtueel praatcafé op  4 mei  2021  om 19.30 u :  Nadia is 

online aanwezig ( tot 20.30 u) om uw vragen te 
beantwoorden o.l.v. moderator Bert Magnus van GZA. 

Voor dit online vragenuur schrijft u weerom in via  
Martine.vandenheuvel@gza.be 

 
ZEER AANBEVOLEN 

W.O. TE KOOP: 2,5 + 3 - zit-
bank. Merk: Cor, model: Co-
seta. Leer: Moccabruin. Zeer 
goede staat. VP: 900 euro. E-
mail: gamdeneef@telenet.be.

GOEDKOOP vellen van bo-
men en afvoeren - gratis of-
ferte 0487 715 534.

DAKWERKEN - gespeciali-
seerd in kleine herstelling en 
vernieuwing van roofing, dak, 
goten, koepels. Tel. 0474 204 
607.

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

GOEDKOOP VERWIJ-
DEREN en afvoeren van 
coniferen en hagen - gratis 
offerte 0487 715 534.

ALLE KLEINE AFBRAAK 
WERKEN - garage, bijgebou-
wen, tuinhuizen, enz... Tel. 
0474 204 607.

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

TE KOOP - minigraafmachine 
JCB - 1 ton - Bj 2011. 1583 
uren - 3 bakjes. Prijs: 7.500 
euro marge. Tel. 0474 204 
607.

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

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

VERWIJDEREN van asbest 
golfplaten en afvoeren en 
plaatsen nieuw dak op uw 
tuinhuis - gratis offerte 0487 
715 534.

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.

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

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.

GEZOCHT Ik zoek wereldwi-
jdse munten van voor de e 
- alsook verzamelingen. Tel. 
0499 28 92 68.

ZAAIEN van nieuwe gazons 
en herstellen van oude ga-
zons - gratis offerte 0487 715 
534.

GOEDKOOP LEEGRUIMEN 
van uw tuin, planten, hagen 
enz... - gratis offerte 0487 715 
534.

Risicopatiënten krijgen 
uitnodiging voor vaccinatie
 
Sommige mensen lopen vanwege hun medische 
achtergrond meer risico om ernstig ziek te wor-
den of te overlijden door corona. In de vaccina-
tiestrategie komen deze risicopatiënten onmid-
dellijk na de 65-plussers aan de beurt voor hun 
vaccinatie.  
Vanaf vandaag (8 april) krijgen ook risicopatiën-
ten hun uitnodiging, zodat de eerste vaccinaties 
van deze groep in de 2e helft van april kunnen 
gebeuren. Zo’n 700.000 Vlamingen krijgen in deze 
fase een uitnodiging.
De selectie van de risicopatiënten gebeurt door 
zowel de ziekenfondsen als de huisartsen. Op 
www.myhealthviewer.be kan je zelf nakijken of je 
op de lijst van risicopatiënten staat.

REGIO
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ZOEKERS
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.

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.

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

Ik spaar niet voor mijn
kleinkinderen
Ik beleg voor hen
Matheusen-Backx nv | Essen | 03 667 77 66 
ON 0425.083.593 

Argenta Spaarbank nv, kredietinstelling naar Belgisch recht , Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen - BTW BE 0404 453 574, RPR Antwerpen,  
afdeling Antwerpen - 03 285 51 11, info@argenta.be, argenta.be

Op 29 december 2020 stond de wereld even stil voor Antonijo Stanic en Kristina 
Stanic uit Essen. Het Kroatische koppel en hun drie kinderen Antonela (9),    
Marko (12) en Petar (7) zijn afkomstig uit Kroatië en wonen al bijna 5 jaar in 
Essen.

Op 29 december vond er in hun thuisland een aardbeving plaats. Hun familie 
en vrienden woonden in het getroffen gebied. “Mijn familie is gelukkig nog 
gezond en wel”, zei Kristina toen. “Maar hun huizen zijn zwaar beschadigd. 
Sommige familieleden hebben buiten moeten slapen en ‘s nacht kan het be-
hoorlijk koud zijn. Bovendien zijn de bevingen nog niet opgehouden.”

Vrijwel meteen zette het gezin dan ook een hulpactie op 
touw om hulpgoederen naar Kroatië te brengen. De Essena-
ren kwamen meteen in actie en leverden allerlei materiaal, 
zoals kleding en slaapzakken.
Eigenlijk alles wat je nodig hebt wanneer je gewoon van de 
ene op de andere dag op straat komt te staan.

15 kinderrolstoelen voor ziekenhuis
Drie maanden later is het leed in het getroffen gebied nog 
steeds niet geleden. Het ziekenhuis in Brista in de buurt van 
Zagreb was volledig ingestort. Men is volop bezig met de 
wederopbouw maar het gaat traag. Het ziekenhuis kampt 
ook met een tekort aan materiaal. De firma Vermeiren uit 
Kalmthout (o.a. fabrikant van rolstoelen voor mindervaliden) 
schenkt maar liefst 15 kinderrolstoelen aan het getroffen zie-
kenhuis. Daarmee laat dit bedrijf zien dat ze het hart op de 
juiste plaats hebben zitten.

Op zoek naar vervoer
De rolstoelen moeten nu nog tot in het ziekenhuis in Bistra 

geraken. De rolstoelen verzenden kost al gauw 4.000 euro, een serieus kos-
tenplaatje, geld dat beter besteed kan worden. Antonijo en Kristina  zijn nu 
op zoek naar iemand die de rolstoelen en eventueel nog extra hulpgoederen 
naar de gehandicapte kinderen in het ziekenhuis in Bistra kan vervoeren. Alle 
hulp is welkom.

Wie voor transport kan zorgen kan zich melden via We geven nog even het 
juiste mailadres door: kristinastanic1983@gmail.com.       MT

ESSEN Firma Vermeiren uit Kalmthout schenkt 15 kinderrolstoelen 
aan verwoest ziekenhuis in Kroatië
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STABROEK
Nieuw op PITO: 

5de jaar Paardenhouderij duaal 
Nieuwe duale opleiding in Stabroek vanaf september 2021

Het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs (PITO) te Stabroek start 
vanaf 2021-2022 in het 5de jaar met de duale opleiding Paardenhouderij. 
PITO biedt met deze opleiding aan jongeren met een passie voor paarden 
de kans om zich voor te bereiden op een carrière als paardenverzorger, 
trainer, beroepsruiter of medewerker in een stoeterij, fokkerij of handelsstal. 
Deze sector kent een steile opmars, waardoor goed opgeleid personeel 
meer dan ooit nodig is.

De provincie Antwerpen investeerde eerder al fors in de accommodatie 
rond de paarden op PITO. Vorig jaar nog huldigde gedeputeerde voor On-
derwijs Luk Lemmens een gloednieuwe paardenstal met overdekte rijpiste 
in. Met de opleiding Paardenhouderij biedt PITO leerlingen die al ervaring 
hebben met het werken met paarden nu de kans om zich verder te bekwa-
men in dit vakgebied op een school met voldoende ruimte, faciliteiten en 
goed opgeleide leerkrachten. “Deze opleiding biedt een antwoord aan de 
duidelijke groei van deze sector in de provincie Antwerpen en aan de nood 
aan goed geschoold personeel. Deze opleiding is een ongelooflijke meer-
waarde voor het aanbod van het Provinciaal Onderwijs Antwerpen,” aldus 
gedeputeerde Luk Lemmens. “PITO beschikt over de juiste ligging, aanpak 
en expertise om in dit vakgebied een mooie reputatie uit te bouwen.”

Met de opleiding Paar-
denhouderij kunnen 
jongeren in de ruime 
regio ten noorden van 
Antwerpen zich professi-
oneel scholen en naast 
hun BSO-diploma ook de 
nodige beroepskwalifi-
caties halen. Tot nu toe 
weken jongeren hiervoor 
vaak uit naar Nederland.

Duaal leren als kers op de taart
Door een duaal traject aan te bieden, speelt PITO in op de tendens om via 
werkplekleren jongeren uitstekend voor te bereiden op de werkvloer. Naast 
enkele vastgelegde beroepskwalificaties leren zij op een bedrijf de nodige 
sociale vaardigheden en ervaren ze wat de job daadwerkelijk inhoudt. De 
opleiding Paardenhouderij duaal is daarmee dé voorbereiding op diverse 
jobs in de paardensector, zoals paardenverzorger, trainer, beroepsruiter of 
medewerker in een stoeterij, fokkerij of handelsstal. Ook een eigen economi-
sche activiteit uitbouwen behoort tot de mogelijkheden.

Om de kwaliteit van de lessen te garanderen, wil PITO Stabroek de richting 
kleinschalig houden én samenwerken met professionele lesgevers en ge-
renommeerde stallen. Enkel op deze manier kan voldoende kwaliteitsvolle 
ruimte voorzien worden voor de lesactiviteiten. De plaatsen zijn dus beperkt 
tot maximaal 12 per leerjaar en er wordt nauwkeurig gewaakt over het pro-
fiel en niveau van de leerlingen die zullen afstuderen. Er wordt al een be-
paalde ervaring verwacht, deze opleiding is niet bedoeld voor wie voordien 
nog nooit met paarden heeft gewerkt.

Technisch adviseur Dierenzorg Jan Van Santvliet: “We zijn blij dat we met 
Paardenhouderij duaal een antwoord kunnen bieden op de nood van de 
sector én van de vele leerlingen die zich wensen te specialiseren.” Corina de 
Groot, adjunct-directeur, vult nog aan: “Onze school krijgt met deze oplei-
ding een zeer waardevolle troef. We zijn dan ook trots met deze uitbreiding 
op ons bestaande aanbod in de agrarische sector.”
 
PRAKTISCHE INFO
Inschrijven: op afspraak
Bel voor een afspraak tijdens de schooluren naar 03 561 05 00 
of geef je voorkeursmoment in via dit google-formulier

Waar:  PITO Stabroek, Laageind 19, 2940 Stabroek

Meer info: www.pitostabroek.be – 03 561 05 00
Jan Van Santvliet - Technisch adviseur Dierenzorg
+32 473 67 03 58 - jan.vansantvliet@provincieantwerpen.be

Paardrijden op de buitenpiste op 
PITO (detail)  - Copyright: PITO

Brechtse sportprestaties 2020

De Brechtse sportraad heeft in februari een oproep gelanceerd naar Brechtse 
sportprestaties in 2020. Uiteraard beseft de raad dat door corona het seizoen 
van vele sporten anders heeft doen verlopen, maar toch wil het de sporters die 
wel iets hebben kunnen presteren, onder de aandacht brengen. Omdat niet 
alle clubs en sporters een kans hebben gekregen om prestaties neer te zetten, 
wordt er dit jaar geen Gala van de Brechtse Sportsterren of een verkiezing van 
Sportman of Sportvrouw georganiseerd. Wel ontvangen er in totaal 9 winnaars 
een mooie prijs. 

Dat corona het sportjaar 2020 grondig heeft beïnvloed is een open deur intrap-
pen. Wedstrijden werden uitgesteld of geannuleerd, trainingen moesten vol-
gens strikte maatregelen georganiseerd worden, sporten moesten heruitgevon-
den worden om coronaproof te zijn... Kortom, 2020 heeft het creatiefste in ons 
naar boven gebracht. De Brechtse sportraad beseft dat sommige sporten hard 
getroffen zijn door de maatregelen en daardoor hun hele seizoen in het water 
hebben zien vallen. Net omdat niet alle clubs of sporters een kans hebben ge-
kregen om deel te nemen aan wedstrijden of prestaties neer te zetten, zal er in 
2020 ook geen Gala van de Brechtse Sportsterren of verkiezing van Sportman 
en Sportvrouw van 2020 plaatsvinden. Langs de andere kant merkt de sport-
raad ook dat andere sporters helemaal zijn open gebloeid en verenigingen zich 
heel creatief hebben opgesteld in deze bizarre periode. En net daarom wil ze 
dat niet zomaar laten voorbij gaan en ook die prestaties de kans geven om in 
de bloemetjes gezet te worden. 

Met een oproep naar sportprestaties wilde de sportraad Brechtse sportclubs of 
individuele sporters de mogelijkheid bieden om hun prestatie of werking in tijde 
van corona onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk mogen in totaal 9 win-
naars een mooie prijs verwachten. De winnaars zullen bekendgemaakt worden 
door sportraadvoorzitter Jef Van Dyck op Paasmaandag tijdens de slotshow 
van Pasen Kermis (pasenkermis.be). Nadien zullen de prijzen individueel en co-
ronaproof bezorgd worden aan de winnaars. Een overzicht van de laureaten:

Verdedegingsschool JP: Aanbieden van online lessen Tai-Jutsu en demofilmpjes 
om verschillende verdedigingstechnieken te laten zien.
Judoka’s van De Schakel: Winnaars MOEV Scholenkampioenschap judo in      
categorie ploegen basisschool
Judoclub Hirano Brecht: Organisatie van verschillende activiteiten om al hun 
leden op een positieve, sportieve en fijne manier bezig te houden met judo. 
Sterk ingezet op verbondenheid binnen de club. Verschillende buitentrainin-
gen georganiseerd, alsook online trainingen, quiz voor zowel -12 als +12jarigen,         
bingo, geocach, fiets/looptocht naar Scherpenheuvel…
Stef Anthonissen: 95e plaats op Grand Fondo La Marmotte in eindtijd van 
6u33min23sec (fietswedstrijd van 174km en 5000 hoogtemeters). Op zichzelf een 
marathon gelopen in 2u48min23sec. 2e plaats op Zwift-wedstrijd van 300km.
Emma Bauwens: 1e plaats op nationaal eventing-wedstrijd in Orp Le Grand   
(Pony-reeks L100).
Niels Vandeputte: verschillende knappe resultaten behaald in het veldrijden: 
2e op BK in Antwerpen beloften, 7e op WK Dübendorft bij beloften, provinciaal 
kampioen, 8x top 10 bij profs.
Hasse Fleerackers: Belgisch kampioene triatlon bij jeugd A + junioren.
Dirk Vermeiren: Belgisch kampioen 10km op de piste in leeftijdscategorie +45, 
2e plaats Vlaams kampioenschap veldlopen, 3e plaats BK 10km op de weg,     
3e plaats op provinciaal kampioenschap veldlopen
Daphne Van Doninck: Vlaams kampioene discuswerpen bij scholieren dames.

Info: Kristian Vander Mast - Sportconsulent
 03 660 28 43 - kristian.vandermast@brecht.be

BRECHT

Opa Ludo maakt sneeuw-paashaas voor 
kleinkinderen Jan en Maria 

Ludo Buyens uit Essen profiteerde van het grillige 
weer om tussen de sneeuwbuien door deze witte 
sneeuw-paashaas te maken voor zijn kleinkinderen. 

Zijn oogappeltjes Jan (3,5) en Maria (1,5) wonen in 
Antwerpen maar konden via facebook toch mee-
genieten van opa’s kunstwerk. Dit was, zonder twij-
fel, het leukste nieuws van de dag!     
                  MT
 

ESSEN
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

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

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

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

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

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

Brasschaatsteenweg 292 • 2920 Kalmthout • T 03-666 57 86 • E info@bruvo.be • www.bruvo.be

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

Nieuwbouw & renovatie - 10 jaar waarborg
Kwaliteitsgarantie, constructie en plaatsing 

Maatwerk alle veranda’s zowel modern als klassiek
Van A tot Z geregeld: ontwerp, fundering tot bezetting en verwarming

telkens van 10u - 17u
Speciale v� rwa� den

17W42_BRUVO_AANKOND_1_1.indd   1 8/10/17   17:18

Bruynseels-Vochten NV is een stabiel familiebedrijf dat reeds meer dan 
30 jaar buitenschrijnwerk in aluminium en PVC fabriceert en plaatst voor 

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

 PLAATSERS
 
•   Je plaatst ramen, deuren of veranders in zowel PVC als aluminium
 op onze particuliere werven.
•   Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
•   Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom.
•   Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en
 nauwkeurig werk.
•   Je werkt professioneel en communiceert vlot.

 TECHNISCH MEDEWERKER RAAMAFDELING
•   Je stelt raamstaten en detailtekeningen op uit architectuurplannen en 

onze offerte.
•   Je bestelt de nodige materialen voor de uitvoering van het project.
•   Binnen deze functie werk je in teamverband met ervaren collega’s.
•   Je rapporteert aan het diensthoofd of zijn assistent.

Aanbod
•   Onmiddellijk vast contract binnen een stabiel bouwbedrijf!
•   Aantrekkelijk loon aangevuld met extralegale voordelen.

Graag ontvangen wij uw CV en sollicitatiebrief op 
m.vochten@bruvo.be of u kan ons steeds contacteren op 03/666.57.86  

voor verdere vragen of aanbiedingen.
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PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

•  Je plaatst ramen, deuren of veranda’s in zowel PVC als aluminium op   
 onze particuliere werven
• Je hebt bij voorkeur ervaring als plaatser van buitenschrijnwerk.
• Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
• Je bent een klantvriendelijk persoon en houdt van proper en    
 nauwkeurig werk.
• Je werkt professioneel en communiceert vlot
• Je word ingeschreven volgens het regime van de bouw

•  Je wordt ingeschakeld in de montageafdeling van onze eigen   
 productievestiging in Kalmthout. 
•  Je werkt hier mee aan de assemblage van het aluminium    
 buitenschrijnwerk  
• Afhankelijk van je capaciteiten word je een taak binnen deze productie
  toevertrouwd. 
•  Je kan zelfstandig werken echter zijn gemotiveerde starters ook welkom
•  On the job opleiding door onze ervaren techniekers
•  Je werkt professioneel en communiceert vlot 

Aanbod 
• Je komt terecht in een familiebedrijf op mensenmaat waar de
  werknemer en een positieve groepssfeer centraal staat en u geen
  nummer bent maar een teamlid.
• Een aantrekkelijk salarispakket aangevuld met maaltijdcheques
• Wij bieden je doorgroeimogelijkheden naar competentie

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V

Voor ons externe calculatieafdeling zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 
calculator.
•  Je bent actief in het domein van alu en pvc buitenschrijnwerk.
•  Je bestudeert en analyseert de offerteaanvragen, latenboeken ,   
 meetstaten, …
•  Je staat in voor de opmaak van een passende offerte met bijhorende   
 detaillering in overleg met onze commercieel verantwoordelijke
 projectbouw.
•  Technische opleiding hout/bouw of gelijkwaardig door ervaring.
•  Kennis Ramasoft of Reynapro is een pluspunt doch geen vereiste.
•  Technisch inzicht en goed plan kunnen lezen is een vereiste.
Een flexibele uurregeling en eventueel mogelijkheid tot thuiswerk na je 
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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.

De bewoners van de Hollekelderstraat in Kalmthout kregen met pasen be-
zoek van... een vos. Die legde vosseneieren in de voortuintjes. Het gebruik is 
een Kempense traditie van vóór de tijd van de paasklokken. Iedere bewoner 
kreeg één of meerdere eieren van de vos. De vosseneieren zijn kippeneieren 
in koffie gekookt waardoor ze donkerbruin worden.

Mooie traditie 
Het gebruik van de vosseneieren is amper nog bekend. Daar wilde Luc Wuyts 
(66) verandering in brengen. “In onze straat is het al jaren een traditie”, zegt 
Luc. “Ook in deze coronatijd doet deze Kempense traditie onze straat herle-
ven met Pasen.”
In alle vroegte begon de vos - die zich niet liet tegenhouden door corona 
– opnieuw zijn eieren te leggen in de voortuinen van alle bewoners van de 
Hollekelderstraat. Dat gebeurde uiteraard allemaal coronaproof.
Groot is de verwondering wanneer de kinderen de vosseneieren buiten vin-
den op een bedje van stro. Ook Ellis en haar kleine zusje is Rozanne, doch-
tertjes van Liselot en Roeland, waren bijzonder enthousiast bij het ontdekken 
van de eieren.

Vosseneieren 
“Zelf heb ik als kind één keer de vosseneieren mogen gaan roven in Lille bij 
Herentals, de geboortestreek van mijn moeder”, vertelt Wuyts. “Tot vóór de 
Tweede Wereldoorlog behoorde die streek tot de armste gebieden van Bel-
gië. Chocolade was in die tijd totaal onbekend. Om het paasfeest voor de 
kinderen toch tot iets feestelijker te maken, werden kippeneieren gekookt in 

koffiedrab. Zo kregen ze een diepbruine kleur, die vergelijkbaar was met de 
bruine kleur van de vos. In het Kempens dialect wordt voor bruin trouwens 
het woord vos gebruikt. De vosseneieren werden dan voor de kinderen te 
zoek gelegd. Er werd verteld dat de vos was langs geweest en de kinderen 
zijn eieren mochten gaan roven. Nadien werden de hardgekookte eieren - in 
die tijd ook zeker geen alledaagse kost - als feestontbijt opgegeten.”        MT

KALMTHOUT Corona kan de vos niet stoppen:

Kinderen rapen vosseneieren in Hollekelderstraat in Kalmthout

Ze moeten opnieuw leren slikken, zitten of stappen: soms zijn Covid-19-          
patiënten, na een ziekenhuisopname, niet in staat om naar huis te gaan. In  
revalidatiecampus De Mick krijgen deze mensen een aanpak op maat. Al 
ruim 90 ex-Covid-patiënten werden er geholpen op weg naar zelfstandig-
heid.

Revalideren is maatwerk
Revalideren van Covid-19 is maatwerk. Elke patiënt heeft nood aan een ge-
personaliseerde aanpak. “We zien grote verschillen tussen patiënten”, zeg-
gen dr. Caroline Schouteden, arts fysische geneeskunde, en Hildegard Van 
den Broek, paramedisch diensthoofd. “De ene kan nog stappen, terwijl de 
andere niet meer kan zitten of zelfstandig eten. Het einddoel is vaak hetzelf-

de: de patiënt moet thuis zelfstandig kunnen functioneren. Maar het traject 
daarnaartoe kan heel verschillend zijn. Eerst brengen we in kaart wat de pa-
tiënt nog kan. We kijken welke problemen zich stellen en hoe we die gaan 
aanpakken.”

Multidisciplinair team
Voor elke patiënt in campus De Mick staat een multidisciplinair team klaar. 
“Verpleging, kinesist, ergotherapeut, logopedist, diëtist, revalidatiearts en 
arts in opleiding, medewerker sociale dienst … We hebben niet alleen de 
knowhow, De Mick zet ook in op modernisering en nieuwe technologie. Een 
toestel als de C-Mill (een looptoestel waarop de patiënt in een virtuele om-
geving speelse oefeningen doet) pakt revalidatie op een leuke manier aan. 

Revalidatie en zorg lopen hier door elkaar, de therapie 
stopt niet in de revalidatiezaal. Ook de verpleging zal 
patiënten aansporen om zo veel mogelijk zelf te doen.”

Opnieuw leren stappen 
Leo De Leeuw (64) is een van de ruim 90 ex-Covid-pa-
tiënten die in campus De Mick revalideerden. Hij ver-
bleef 26 dagen in het ziekenhuis en lag een week in 
coma. Leo kon niet meer stappen, maar als fervent 
motorrijder, wilde hij opnieuw met zijn Harley-Davidson 
rijden. Na een verblijf in campus De Mick van tweeën-
halve week, mocht hij naar huis, wat uitzonderlijk snel is. 
“Eind januari werd ik opgenomen in Klina”, zegt hij. “Ik 
zat thuis voor tv, toen ik zware koorts kreeg en nog am-
per kon ademen. Op de spoedgevallendienst testte ik 
positief op corona. Ik werd opgenomen, een dag later 
hebben ze me in coma gebracht. Mijn fijne motoriek 
was verstoord en ik moest opnieuw leren stappen. In 
De Mick ben ik als een trein vooruitgegaan. Al na twee 
dagen had ik geen rolstoel meer nodig. Motorrijden is 
mijn passie. Ik hoop in mei met de motor naar Spanje 
en Portugal te kunnen vertrekken.”
(Bron en foto: AZ Klina)          MT

Leo De Leeuw (64) leerde in Campus De Mick opnieuw stappen:

“Ik hoop in mei met de motor naar Spanje en Portugal te kunnen vertrekken.
REGIO
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JOBS

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

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Intern dossiernr.: 2020-MV1-007
Omgevingsloketnr.: OMV_2019141997

AANVRAAG
De aanvraag is gelegen in Wuustwezel (Leiweg 44, Vorssingersweg 1 en 3), Hoogstraten 
(Sint Lenaartseweg 54A en ZN), Brecht, Malle (Meelhovenlaan 14) en Rijkevorsel (Kar-
reweg 1, Korenblokweg 6, Vrouwkensblok 2A en Kleine Gammel 68), kadastraal gekend 
Wuustwezel (afd. 3) sectie C nummers: 479G, 672D, 802A, 858S, 810E, 800A, 803B, 
858V, 858R, 809C, 857H, 816F, 803C, 479D, 804F, 816E, 813A, Hoogstraten (afd. 1) sec-
tie F nummers: 16P2 en 211F, Brecht (afd. 4) sectie B nummers: 502A, 90E, 274A, 107E, 
153B, 135B, 134K, Malle (afd. 2) sectie B nummer: 258A, Rijkevorsel (afd. 2) sectie F num-
mers 182E en 15C, Rijkevorsel (afd. 1) sectie G nummers 266D, 177Z en 223A.
BESLISSING
De Vlaamse regering heeft op 31 maart 2021 de voorwaardelijke vergunning verleend.
De beslissing ligt ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving, op volgend adres: Ge-
meentepark 1 te 2990 Wuustwezel.  Je kan het dossier enkel op afspraak komen inkijken 
(tel. 03 690 46 22 of omgeving@wuustwezel.be).
U kunt de beslissing (en indien van toepassing het bijhorende milieueffectenrapport of 
veiligheidsrapport) raadplegen op het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
BEROEP
U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.
U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, 
vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waar-
schijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte 
van een omgevingsvergunning of de bijstelling van vergunningsvoorwaarden.
Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief 
of door neerlegging ter griffie aan:  
Raad voor Vergunningsbetwistingen
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges, Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te reke-
nen vanaf 7 april 2021. Deze dag is niet inbegrepen.
Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een 
digitale kopie.
Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan: 
-  de aanvrager (u vindt het adres van deze laatste in de beslissing).
- het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken gewestelijke Omgevingsambtenaar Departe-

ment Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP),        
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:
1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in 

voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. (*) het Vlaamse Gewest of (*) de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het 

hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:
* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens 
uiterst dringende noodzakelijkheid.
Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de bete-
kening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de 
termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet  
van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse be-
stuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning 
en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor 
sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).

Namens het college van burgemeester en schepenen
Algemeen directeur  Burgemeester

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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MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !
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NIEUWE COLLECTIE !
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Ze zijn er weer…Ze zijn er weer…
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VOS
asperges

Open: ma-vr: 09:00 tot 18:00 - Za: 09:00 tot 17:00
Zo: 10:00 tot 13:00

Bredestraat 1 • 4635 RK Huijbergen • Tel: +31(0)164 642373
info@vosasperges.nl • www.vosasperges.nl

VOS
asperges

Open: ma-vr: 09:00 tot 18:00 - Za: 09:00 tot 17:00
Zo: 10:00 tot 13:00

Bredestraat 1 • 4635 RK Huijbergen • Tel: +31(0)164 642373
info@vosasperges.nl • www.vosasperges.nl

Heerlijke

verse asperges

Open: ma-vrij: 09.00 tot 18.00 - za: 09.00 tot 17.00 - zo: 10.00 tot 13.00

Bestel uw asperges
nu ook online op

www.vosasperges.nl

Wees erbij en koop onze heerlijke verse asperges !

Vanaf 10 april loopt in het Stedelijk Museum Hoogstraten de tentoonstelling 
‘Kunstmatig’ van Alexandra Vinck. Alexandra Vinck is niet alleen beeldend kun-
stenares en beeldleerkracht maar ook imker, kortom een bezige bij.

Alexandra studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, grafiekkunst in het deeltijds kunstonderwijs en grafische 
vormgeving in het avondonderwijs. Atelier Alexandra Vinck herbergt waar ze ar-
tistiek mee bezig is: van het maken van vrij werk zoals schilderijen, houtsneden en 
zeefdrukken, opdrachtwerk zoals digitaal drukwerk tot het geven van workshops.
De tentoonstelling “Kunstmatig” toont voornamelijk grafisch werk, waarin bloe-
men en bijen de hoofdrol spelen. Zo houdt Alexandra namelijk zelf bijen. Door 
een bloementekort, pesticiden en parasieten komt de honingbij in onze gebie-
den nauwelijks of niet in het wild voor en is ze afhankelijk geworden van de kweek 
en zorg van imkers. “Kunstmatig” verwijst naar dit menselijk ingrijpen in de natuur 
en naar de maat die gehouden wordt tussen natuurlijk en menselijk.
Beeldend interesseert Alexandra zich in de vormen van de natuur die er op het 
eerste zicht organisch en willekeurig uitzien, maar waarachter geordende en 
zelfs geometrische structuren schuilen. De honingraat is hier een voorbeeld van. 
De haast wiskundige correcte wijze waarop deze door de honingbij opgebouwd 
is, geeft de indruk onnatuurlijk en kunstmatig te zijn.

HOOGSTRATEN Kunstmatig - een tentoonstelling van Alexandra Vinck

Ook is Alexandra verwonderd door 
kleur in de natuur. Kleur kan vanuit 
wetenschappelijk, visueel en ge-
voelsmatig standpunt benaderd 
worden. Het is de rijkdom van deze 
verscheidenheid en tegelijkertijd 
complexiteit, die de gekleurde 
draad doorheen haar werk vormt. 
Het verhaal van zonlicht, bloemen 
en bijen verteld met verf en inkt.

De tentoonstelling “Kunstmatig” kan bezocht worden vanaf 10 april 2021 t.e.m. 
20 juni 2021 telkens op woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 
14.00 tot 17.00 uur in het Stedelijk Museum van Hoogstraten. Van harte welkom!

Voor het bezoek wordt aangeraden te reserveren. 
Meer info hierover en de geldende corona-maatregelen zie: 
https://www.hoogstraten.be/vrije-tijd/cultuur/stedelijk-museum-hoogstraten/ten-
toonstellingen/heropening-reservatie-bezoek
 


