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IMMO POINT LAHUIS
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ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

“Ook uw vastgoedmakelaar voor Essen en omgeving”

IN GEWILDE WIJK DEZE ZEER GOED ONDERHOUDEN 
LAAGBOUWWONING 
Op 835 m2: living 42 m2,
gesloten keuken, 2 slpk, badk, 
ruime zolder, 1 garage, tuin en 
terras. 
Ref. LV61483, 309 kWh/m2

Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv

ESSEN

ZEER GUNSTIG GELEGEN APPARTEMENT
Op 69m2: living 27 m2, 
open keuken, 2 slpk, 
badk, 1 garage en terras.
Ref. LV61482, 367kWh/m2

Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

€ 184.000,-

ESSEN

IN EEN UNIEK PROJECT DEZE ENERGIEZUINIGE NIEUW-
BOUW WONING

ESSEN

GERENOVEERDE RUIME WONING
Op 2124 m2: living 43m2, 
keuken, 3 slpk, 1 badk, 
tuin en terras.  Gelegen 
in natuurgebied.
Ref. LV61380
Vg, Ng, Gmo, Vkr, Gvv

€ 448.000,-

ESSEN

GOED ONDERHOUDEN LANDELIJK VRIJSTAANDE WONING

ESSEN

GOED GELEGEN RUIME WERKRUIMTE OF MAGAZIJN MET 
BUITENOPSLAG TE ESSEN

ESSEN

VERKOCHTOp 130 m2: living 47 m2, 
open keuken, 3 slpk, 2 
badk,   2 garages, tuin en 
terras 23 m2. Ref. LV61456, 
30 kWh/m2

Vg, Ag, Gmo, Gvkr, Gvv 

Op 643 m2: living 40 m2, vol-
ledig geïnstalleerd keuken,   
5 slpk, badk, douchek, 1 ga-
rage, Zuid tuin. 
Ref. LV61432, 268kWh/m2 
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv

Op 654 m2: ruim magazijn 
300 m2, hoogte poort 2,75m2, 
bureauruimte, toiletruimte.
Ref. LV61408
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Voor Verkoop
en Verhuur

bent u op het 
juiste adresLAHUIS

Lahuis Vastgoed
Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

www.immopoint.be
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JOZEF VAN DEN BUYS

Over d’Aa 234
2910 Essen

Tel. 03 667 68 04
jozef.van.den.buys@telenet.be

ALLE METSEL- EN KARWEIWERKEN

Uw ervaren vakman 

voor in- en buitenshuis

GEVOEL VOOR 
VASTGOED

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

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

je allemaal rekening mee moet 
houden. 

Een schatting is bovendien gratis en 
zonder enige verplichting. 

Contacteer jij ons?

Verkoop je 
woning na een 

correcte schatting.

Taverne
De Heusche Bollaert

Een KERSTKRAAM
met lekkere hapjes en drankjes

IEDERE DAG VANAF 12 UUR

Gezellig wandelen? Route de Mier 
en wandeling Onderox starten hier.

Ook op vrijdag, zaterdag en zondag
AFHAALMAALTIJDEN

Voor meer info zie onze website
en onze facebook pagina.

1e verdelingsweg 6, 4645 RT Putte
Tel. 0031 (0) 164602103

www.pannenkoeken-restaurant.nl

Tijdens de 
KERST-

VAKANTIE
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

30. Advent

De adventstijd is de periode van vier weken 
die vooraf gaat aan het huidige kerstfeest, of 
de herdenking van de geboorte van Christus.  
Het woord advent is afgeleid van het Latijnse 
“advenire” of naderen, of van “adventus” wat 
komst betekent.  Het was ooit een oude term 
die gebruikt werd in een bijzondere voorberei-
dingstijd zoals bij een troonsbestijging, of het 
bezoek van een vorst aan een volk. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat later de christenen 
deze traditie overnamen in de aanloop naar 
het oude midwinterfeest dat men had veran-
derd in de viering van geboorte van Christus.  
Hoewel er reeds in 380 na Christus melding 
werd gemaakt van deze voorbereidingstijd 
was het pas in de 6e eeuw een algemeen 
gebruik. De oude winterrituelen kregen een 
andere betekenis.  De ronde krans van den-
nentakken wees  op de cyclus van elk dag en 
nacht, op leven en dood , het steeds terugke-
ren van elk seizoen en op de eeuwigheid. Via 
de vier kaarsen kon men aftellen naar het ko-
mende feest van de terugkeer van het echte 
licht.  Ze stonden tevens symbool voor de vier 
seizoenen en de vier windstreken . Gedurende 
de vier weken voor midwinter werd er gevast 
en moest men zich bezinnen over de mense-
lijke fouten. Men nam slecht één volle maal-
tijd per dag en ontzegde zich alles wat een 
dag aangenamer kan maken. Net als bij de 
aanloop naar Pasen duurde deze vastentijd 
veertig  dagen. In ons land is dit adventsvas-
ten afgeschaft in 1917 omwille van de grote 
armoede en de voedselschaarste tijdens de 
eerste wereldoorlog.        M.G.

.

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

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

Herdenking
* 07-05-1951      † 02-01-2016

Marc Adriaansen
Ons pa, onze vava
Al 5 jaar zonder.
Het gemis blijft.
Voor eeuwig in ons hart.

Rose-Marie,
Wendy en Johan,
Nore, Sam, Emme

Philip en Ellen,
Fran, Liv, Mies

Afvalinzameling vanaf januari op woensdag
 
Vanaf 1 januari zijn er in onze gemeente geen verschillende zones meer voor de huis-aan-huisinzameling van 
afval. Het huisvuil, pmd en gft wordt dan in de hele gemeente op dezelfde dag opgehaald, namelijk op woens-
dag. In de oneven weken kan je gft en huisvuil aanbieden en in de even weken pmd.

Bedeling ophaalkalender 2021
In de loop van december valt de nieuwe ophaalkalender voor 2021 in je bus. Hou hem goed bij en hang hem 
op een goed zichtbare plaats, zodat je weet wat je wanneer moet buiten zetten. 
Tip: Wil je het jezelf nog makkelijker maken? Download dan de Recycle app op je smartphone. Die meldt je een 
dag op voorhand wat er wordt opgehaald.

Nieuwe sorteerregels voor PMD vanaf 1 maart
De komende maanden wordt de invoering van de nieuwe blauwe zak voorbereid. Op die manier krijgen ge-
meenten, intercom-
munales, ophaalbe-
drijven, sorteercentra 
en recyclagebedrij-
ven de tijd om zich 
aan te passen. Vanaf 
1 maart volgend jaar 
worden de nieuwe 
sorteerregels effectief 
ingevoerd. We vertel-
len je er in de komen-
de maanden meer 
over.
Tot die tijd gelden de 
huidige sorteerregels.

WUUSTWEZEL

FRANCIS BORGHYS (BE)  
SASHA LEECH (UK) 
MARIA BALEA (RO)
TETSURO HIGASHI (JP) 
LI ZHAO (CHN) 
LIEVE VAN DAELE (BE) 
SHEREEN EL BAROUDI (EG)
VINCENT BEAUFILLS HOURDGAS (FR) 
TAKUYA SHIMA (JP)
JOVANA KOLIC (SER)
DANIELA JAUREGUI SERVIN (MX)
KATSIARYNA SUMARAVA (BY)
FRANSESCO PANCERI (IT)
LARA STEFFE (IT)
INMA FIERRO (SP)
BURHAN AHMETI (MK)
VIKTAR KOPACH  (BY) 
FRANCK SAUERBECK (FR)
MYANGANTSETSEG LKHAGUAJAN (MN) 
ELMIRA ASL (IR)
MANU DE MEY (BE)
MICHAEL LEVCHENKO ( 
GEARGE KOWZAN (UK)
MISUZU SHIBUYA (JP)
MOHAMED NAGUIB (EG)
ANNA UCHIYAMA (JP)
JESSE MAGEE (VS)
SERHIY SAVCHENKO
MARINELA ASSAVOAIE (RO)
SONIA TONEU (SP)
MARIAN NYANGHONGO (ZW)
CARLOS LORENZO HIDALGO (SP)
JORG VAN DAELE (BE)
KLEMEN BRUN (SL)
TAKAKO UGACHI (JP)
SELENE FROSSINI (IT)SPREEUWSTRAAT 6,

2920 KALMTHOUT

OMWARM DE 
KUNSTENAAR

SALES
TOT -50%

OP DE HELE COLLECTIE

NEW JORG GALLERY

VAN 10 T.E.M. 20 DECEMBER
ELKE DO - VR - ZA - ZONDAG

TUSSEN 13 EN 17u.
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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

TOONZAAL OPEN

Dinsdag tot vrijdag   10u - 18u
Zaterdag    10u - 17u
Ma/Zon- en feestdagen gesloten

Uw droomkeuken hoeft niet duur te zijn !

Bezoek onze website: 
https://verdokeukens.be/

Een afspraak maken kan op +32 (0)473 83 84 59
of u kan ons mailen op info@verdokeukens.be

Maart 2020, net voor de eerste lockdown. Twee ondernemende jeugdvriendinnen delen dezelfde visie.  
Ze besluiten elk meer bewuste keuzes te maken in producten om mee te werken en te verkopen. 
Gezonder voor zichzelf, voor hun klanten én onze planeet. De stap naar ecologisch en natuurlijk was gezet.

En toen kwam er corona… plots een onzekere toekomst. Maar ze zaten niet stil en maakten gebruik van 
hun creativiteit: ze zorgden voor een eigen webshop en vernieuwden hun logo.

“Het was aanpassen en omdenken, want ik wilde mijn lieve klanten niet in de steek laten”, vertelt Claudia.
“We hebben elkaar echt wel geïnspireerd om onze online shop uit te bouwen”, reageert Evelien. “Het was 
voor ons belangrijk om onze persoonlijke service ook digitaal te blijven aanbieden.”
 “Ik vind het leuk om met lokale ondernemers samen te werken. We zitten tenslotte allemaal samen in dit 
schuitje!” aldus Claudia.

Natuurlijk denken we aan jou en onze planeet!

Natuurlijk en gezond, daar draait het om in ons 
kapsalon. Ik houd ervan om een naturel look te 
creëren die bij je past en dat met natuurlijke 
haarproducten. Daarvoor knip ik op droog haar 
en kleuren we met 100% natuurlijke producten.
Duurzaam werken staat bij ons centraal. Zo kan 
je ook steeds terecht om je flesjes shampoo en 
andere producten te laten hervullen.

Op dit moment help ik je graag verder door ‘Do 
It Yourself’ pakketjes te maken, zoals een plan-
tenkleuring. Weg met die grijze uitgroei en hello 
gezond haar! Persoonlijk haaradvies geven, doe ik 
ook graag. Dit kan vanaf nu online.  Verder verko-
pen we handgemaakte spulletjes, zoals zeepjes, 
keramiek, oorbellen… Liefst lokaal en duurzaam. 
Op de webshop kan je alles terug vinden. Ik deel 
graag mijn tips voor gezond haar via Social Media!

In onze concept store staat eerlijkheid en duur-
zaamheid centraal. Ik selecteerde voor jou kwali-
teitsvolle merken waar je lang van kan genieten. 
En dit liefst met zoveel mogelijk natuurlijke ingre-
diënten: gezonde make-up, huidverzorging met 
huididentieke ingrediënten of kledij die natuurlijk 
gekleurd is zonder chemicaliën. Als geografe koos 
ik voor een aantal gecertificeerde, ecologische 
merken zoals Armedangels en Cîme, want een 
merk dat verpakkingen maakt van plastic opge-
vist uit onze oceanen, dat is toch heel bijzonder!

In onze winkel sta ik je graag bij met mijn advies. 
Maar dit kan ook tijdens een private shopping of 
wanneer het weer is toegelaten een gelaatsver-
zorging of workshop. De juiste producten selecte-
ren die gezond zijn en passen bij jouw levensstijl 
en persoonlijkheid, daar draait het om!

SOFlienNatuurlijk MOOI by Claudia

SOFlien
Nieuwstraat 42, 2910 Essen
soflien.com
@soflien.essen

Natuurlijk mooi by Claudia
Sint-jansstraat 48, 2910 Essen
www.natuurlijkmooibyclaudia.be
@natuurlijkmooibyclaudia

Volg ons op Facebook & Instagram!
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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.

Mijn naam is Denise, ik ben 24 
jaar en woon in Kalmthout. 
Ik heb een passie voor woord-
kunst en verbinden met ande-
ren en mezelf. Deze twee ko-
men in mijn schrijfsels samen. 
Ik neem jullie mee op mijn weg 
naar een mobielere toekomst 
en de uitdagingen en geluk-
smomenten die hierbij op mijn 
pad komen.

Mijn eerste sprong…

Ik open mijn ogen, voel mijn hart bonzen en lichaam bibberen. Ik kijk rond en 
zie alleen een waas. Zou iemand mij zien? Verschillende stemmen en piepjes 
hoor ik minutenlang ononderbroken klinken. Waar ben ik? Op dat moment 
komt er iemand vragen hoe ik mezelf voel. Aan de stem hoor ik dat het een 
dame is. Ik wil graag antwoorden, maar merk dat ik mijn stem kwijt ben. Ze 
vraagt of ik het koud heb en ik knik ja. Ze geeft mij een verwarmend deken-
tje. Langzaam voel ik mijn hartslag dalen en mijn lichaam tot rust komen. De 
vraag waar ik ben, blijft door mijn hoofd spoken. 

Op de achtergrond hoor ik een stem zeggen dat de afdeling orthopedie 
tegen het einde van de middag dichtgaat. Ik schrik van het nieuws  en be-
sef het plots. Het is vandaag 23 oktober. Het grote moment waar ik maan-
denlang naar uitkeek en tegelijkertijd bang voor was is voorbij. Ik lig op de 
uitslaapkamer en voel vooral dankbaarheid. Hoe de operatie is verlopen 
weet ik nog niet, maar dat het geen evidentie is dat mijn operatie in deze 
periode met het toenemend aantal coronabesmettingen is kunnen door-
gaan weet ik wel.

In een flits schieten herinneringen in gedachten voorbij. Die ene dag in au-
gustus ruim 1 jaar geleden toen de pijn in mijn voeten, enkels en knieën ’s 
nachts niet meer verdween. Het moment waarop mijn lichaam haar gren-
zen aangaf en ik dit besprak met mijn stagementor en ze ruimdenkend mee 
zocht naar een oplossing. De grootste wandelafstand die verkleinde naar 
het stappen van mijn slaapkamer tot de badkamer. Het moment waarop 
na maanden van onderzoeken mijn diagnose kwam en de chirurgen de 
mogelijke behandeling met mij bespraken. En vanochtend… toen de or-
thopedist speciaal voor mij vroeger kwam, dat ze mij geruststelde op de 
operatietafel, zodat ik rustig kon inslapen. Mijn hart maakt een sprongetje. 
Wat een helden kwamen er al op mijn pad. 

Terwijl ik met mijn bed terug naar de kamer wordt gereden, hef ik mijn linker-
been op, beweeg ik mijn tenen. De zenuwen in mijn rechterbeen zijn nog 
verdoofd door middel van een lokale pijnpomp. Volgend jaar is het anders-
om, bedenk ik mezelf. 

De orthopedist komt, nog voor de verplaatsing naar een andere afdeling, 
langs op de kamer en laat weten dat de operatie goed is verlopen. Ik voel 
mezelf blij, opgelucht en hoopvol. 

Op mijn gezicht verschijnt een glimlach. Vanaf nu kan het enkel maar beter 
worden. Mijn reis is begonnen. Een lange en intensieve reis, eentje naar een 
mobielere toekomst. 

Smoutebos 19
2910 Essen

Tel. 03 677 03 71
Gsm 0478 25 49 80
www.frankhaers.be

HAERS FRANK
CENTRALE VERWARMING

SANITAIR
DAKWERKEN

ZOEKERS

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

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

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

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

TE KOOP: Bouwgrond 
900m2, vlakbij centrum 
Wuustwezel, Kalmthoutse 
Steenweg 111, Wuustwezel. 
Prijs: 305.000 euro - Tel. 0474 
29 69 78

RECLAME OP UW AUTO OF 
ETALAGE ?  Van ontwerp tot 
uitvoering uit eigen werkhuis. 
Prima-Print, Drukwerk - Recla-
me - Belettering, Spijker 29, 
Essen, 03 667 57 65 of kijk op 
www.primaprint.be
GEZOCHT wereldwijdse 
munten - alsook verzamelin-
gen. Tel. 0499 28 92 68.

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

IK DOE VOOR U: opruimen 
van garages, tuinhuizen, 
zolders enz..., overtollige 
rommel naar containerpark 
brengen. Klein tuinwerk, groe-
nafval verwijderen. U betaald 
mij 12 euro per gewerkt uur. 
Gsm 0474 87 99 46.

TE KOOP VERANDA: alumin-
ium 4,70 x 3,15 te demonteren 
en op te bouwen. Tweedelige 
schuifdeur met vliegenraam 
in goede staat. Verluchting-
sroosters en rolgordijnen in-
begrepen. Gsm 0032 473 79 
59 31. Prijs 650 euro overeen 
te komen. Beschikbaar janu-
ari 2021.

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

TE HUUR: te Kalmthout 
(centrum) – Mooi duplex 
app, 2 ruime slpks, badk 
met douche, open leefrui-
mte met ingerichte keuken. 
Leuk terras. Station, winkels 
en scholen op wandelaf-
stand. Huurprijs: 700 euro/
mnd.    
Meer info: 0477 28 77 63.

TE HUUR: OPSLAGRUIMTE 
in Essen. Tel. 0465 07 18 57.

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

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

XCLUSIVE MATCH
MATCHMAKER IN JOUW REGIO

NU OOK MINIWORKSHOPS VOOR SINGLES

Wij leggen jouw Puzzel! 
www.xclusivematch.be

✆ 0489 45 49 11

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER 
EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2020111268
Gemeentelijk dossiernummer: OMV2020/475

Ruben Wouters namens WOUTERS R CommV heeft 
een aanvraag ingediend voor: 
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde 

inrichtingen of activiteiten
• project MER

Kort omschreven gaat het over het verder exploiteren
van een pluimveedrijf na verandering en uitbreiding 
+ bijstelling exploitatievoorwaarden  + slopen          
varkensstallen, bouwen van twee pluimveestallen, 
plaatsen twee stooklokalen met warmtewisse-
laars, aanleggen verhardingen en plaatsen van               
bijkomende voedersilo’s.

De aanvraag heeft als adres Luyckstraat 2A            
kadastraal gekend als Brecht, (afd. 3) sectie D 151 
H, (afd. 3) sectie D 154 B en (afd. 3) sectie D 154 C 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen 
over de aanvraag is: de deputatie 

(*) Bij de aanvraag is een milieueffectrapport        
gevoegd dat nog goedgekeurd moet worden.

De aanvraag ligt van 4 december 2020 tot en met  
4 januari 2021  ter inzage bij de gemeentelijke dienst 
omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 
2960 Brecht. De aanvraag kan worden ingekeken 
tijdens het openbaar onderzoek op afspraak. U 
kan online een afspraak maken via www.brecht.
be. of telefonisch op het nummer 0800 3 2960.

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  
opmerkingen of bezwaren over de aanvraag wor-
den ingediend bij het college van burgemeester 
en schepenen. Dit kan per brief of via het omge-
vingsloket: www.omgevingsloketvlaanderen.be.

De gemeente organiseert een informatievergade-
ring over de aanvraag op 14 december 2020 om 
18:30u. Er wordt een digitale informatievergade-
ring gehouden, via de deelnamelink op de online 
bekendmaking kan u deelnemen.



5

SPIJKER 29 - 2910 ESSEN - 03 667 57 65 - WWW.PRIMAPRINT.BE

DRUKWERK
offset/digitaal

Briefhoofden

Facturen

Enveloppen

Naamkaartjes

Werkbonnen

Flyers

Affiches

Inkomkaarten

Festivalbandjes

Brochures

Menukaarten

Gelegenheidsdrukwerk

…

INFORMEER VRIJBLIJVEND
Meer info op 03 667 57 65
of via info@primaprint.be

DE LEVENSBOOM

Therapie Coaching

Relaxatie Nieuwe energie
herbronnen

individueel • gezins • relatie

baby • kinderen • volwassenen

kinder • personal • bedrijfs

Groeien vanuit jezelf...

Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel
ENKEL OP AFSPRAAK  Tel. 0474/29 69 78 
info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be

Nieuw assortiment:
boeken, mineralen
knuffelstenen
etherische oliën
kaarten, …

T ra in ing@3DCadworks .be

avond OPLEIDING
SOLIDWORKS 3D-CAD TEKENEN

Star t :  18 Januar i

Burgemeestersfeest

               @
home 

Zondag 10 januari 2021
Levering tussen 8 en 12 uur

HET BURGEMEESTERSFEEST 
KOMT NAAR JE TOE! 

Dit jaar geen traditioneel Burgemeestersfeest met brunch en gezellig 
avondfeest. Vanwege corona komt het Burgemeestersfeest naar je toe. 
Maak een keuze uit de verschillende brunchboxen, geniet met je bubbel 

en steun zo de personeelskring van woonzorgcentra De Bijster 
en Sint-Michael uit Essen. 

Brunchbox kids - 15 euro
Brunchbox Standaard - 20 euro 

Brunchbox Deluxe - 25 euro (met bubbels!)  

Schrijf je in tot 3 januari 2021 via de website: 
WWW.BURGEMEESTERSFEESTESSEN.BE

                 

Putsesteenweg 52
2920 Kalmthout

03 644 14 15

www.sauna-espace.be

Ontdek onze verse huisgemaakte gerechten,
voor meer informatie bezoek onze website:

www.sauna-espace.be
of bel ons op 03 644 14 15 

Afhalen op vrijdag - zaterdag - zondag telkens van 17 tot 19 uur

TAKETAKE OUT OUT

#

#

Bij afgifte van deze bon - een glühwein - gratis - geldig tot 10 januari 2021
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Team Iris Lingerie uit Kalmthout 
gaat uit de kleren voor PrimaDonna

Annelies, Katrien, Els en Eveline van Iris Lingerie uit Kalmthout gaan binnenkort 
zélf uit de kleren en voor de lens tijdens een stijlvolle fotoshoot voor lingeriemerk 
PrimaDonna. Dat is de prijs die Iris Lingerie krijgt omdat ze verkozen zijn tot één 
van de drie favoriete lingeriewinkels in België en internationaal het meeste aan-
tal stemmen van alle boetieks verzamelden.

Op en top vrouw voelen
Uit een wedstrijd van het lingeriemerk PrimaDonna, werd Iris Lingerie uit Kalmthout 
verkozen tot één van drie beste lingeriewinkels in België. De lingeriewinkel, 
die in oktober 35 kaarsjes mocht uitblazen, is verkozen tot één van drie beste                    
lingeriewinkels in België waar klanten zich welkom voelen, waar de service op 
punt staat en waar ze zich op en top vrouw voelen wanneer ze buiten stappen.

“Dit is een ongelofelijke eer,’ begint Annelies, zaakvoerder van Iris Lingerie. “Na-
tuurlijk is dit iets waar we met ons team elke dag keihard voor werken: ons uitge-
breid assortiment voor àlle maten, onze persoonlijke aanpak en de beste service 
voor onze klanten. Het is dan ook fantastisch om via deze weg erkenning van 
onze klanten te krijgen,” aldus Annelies. 

Zelf uit de kleren
“Ik ben ook heel blij met onze prijs, een stijlvolle fotoshoot in lingerie met heel ons 
team. Geen betere manier om te laten zien dat elke vrouw zich goed in haar vel 
kan voelen met de juiste lingerie!” vervolgt Annelies.

En zo gaat het team van Iris Lingerie uit Kalmthout voor één keer zelf uit de         
kleren! Het resultaat van de shoot kan je binnenkort bewonderen in de winkel.

Count Me In neemt fietsevents 
EPIC200 en EPIC300 over 

Count Me In, het jonge event- en marketingbureau uit Antwerpen, neemt de 
gerenommeerde fietsevents EPIC200 en EPIC300 over van Sportevents vanaf 
2021. CEO van Count Me In Wies Jaspers is blij met deze overname: “Deze suc-
cesvolle events zijn een absolute meerwaarde voor ons aanbod.”

 

Vlnr: Wies Jaspers, Wim De Doncker en Ives Leflot 

Count Me In, dat de laatste jaren furore maakte met events zoals Rondje Spij-
kenisse, Rondje Valkenburg en PlugPlug Hageland, mikt op de goedgetrainde 
fietser. “Het klopt inderdaad dat onze events echte uitdagingen zijn”, aldus Wies 
Jaspers. “We mikken met onze evenementen op de getrainde wielertoerist, 
maar ook beginners kunnen hun gading bij ons vinden. Maar met de Epic200 en 
Epic300 mikken we op fietsers die heel fanatiek zijn.”

Pillamp
“De EPIC200, die in 2021 doorgaat op zaterdag 24 april, heeft een uniek con-
cept”, gaat Jaspers verder. “Het gaat om een mountainbiketocht van 200 kilo-
meter lang met start en aankomst in Maredsous. Deelnemers starten erg vroeg 
en rijden de eerste uren door het donker, met liefst een straffe pillamp. Wie 200 
kilometer niet ziet zitten, kan ook kiezen voor 100 of 50 kilometer. Deelnemers 
hebben een tijdslimiet van 16 uur.”  

“De EPIC300, met start en aankomst in Kluisbergen, vindt plaats op zondag 9 
mei. Wie altijd al eens 300 kilometer heeft willen fietsen, moet hier van de partij 
zijn. We hebben voor volgend jaar een innovatief concept bedacht. De eerste 
200 kilometer wordt gereden in waaiers, die opgedeeld worden per niveau. De 
laatste 100 kilometer mag iedereen zijn ding doen en voorzien we pijlen. Zo kan 
iedereen zijn eigen tempo rijden en is er op het einde toch nog een competitief 
aspect aan. Wie wil kan ook kiezen voor een afstand van 200 kilometer. Naar 
onze mening moet je toch wel eens 300 kilometer gereden hebben in je leven. 
300km is tegenwoordig het nieuwe 200km. Inschrijven voor de EPIC200 en 300 is 
mogelijk vanaf januari.”

100% gespecialiseerd
“Tijdens corona hebben we niet stilgezeten”, aldus Jaspers. “We maken volop 
plannen voor 2021. Ondanks we dit jaar weinig events konden organiseren, kon-
den we onze achterban toch amuseren met een reeks originele challenges.  
Daarnaast zitten er nog een reeks projecten in de pijplijn, waar we snel meer 
nieuws over brengen. We lopen duidelijk in de kijker. Er bereiken ons veel aanvra-
gen van bedrijven die interesse hebben om samen te werken. Toch een teken 
dat ze het unieke en innovatieve van onze concepten inzien.”

Ook Wim De Doncker, eigenaar van Sportevents, is tevreden met de overdracht 
van de events. “We zijn reeds een tijdje een gevestigde waarde wat betreft de 
organisatie van loopevents, trailruns en triathlons. Je kent ons wellicht van events 
zoals Trail des Fantômes, de La Chouffe Trail, de North C Trail, Trail de Bruxelles en 
de Triathlons van Deinze, Dendermonde en Bilzen.

“Omdat onze focus en specialiteit meer en meer ligt op dat type events, beslo-
ten we om de EPIC200 en EPIC300 over te dragen aan Count Me In. Zij zijn 100% 
gespecialiseerd in fietsevents, en zij hebben er ook de juiste doelgroep voor. Ik 
heb er een groot vertrouwen in dat zij deze prachtige events verder gaan kun-
nen uitbouwen.”

Meer info vind je op countmein.cc

 

 

REGIO
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MICHEL
VAN TICHELEN bvba

GSM 0495 38 30 73

Molenstraat 26 • 2920 Kalmthout
Reg. Nr. 022211

Schilderwerken
Decoratie
Behang

Zelfwerkend patroon
Herstellen alle merken - Herstellen rolluiklint

toonzaal open op afspraak

25 jaar ervaring !25 jjaar ervvrr aavv rriing !ng !

Denk aan de winter !

zonnewering binnen en buiten
rolluiken - sectionale poorten
raamdecoratie - vliegenramen
automatisatie - terrasoverkappingen

De Pretlaan 22          2950 Kapellen - Heide
Tel. 03 666 05 00     e-mail: jaderi@skynet.be

-10% korting
op rolluiken

Alles om

jouw beautywensen

te vervullen 

onder één dak

• Oxygeneo & Microdermabrasie

• Beauty Angel Therapie

• Afslanken

• Beautybehandelingen

• Massages

• Nagelstudio

• Kapsalon

• Haar en hoofdhuidtherapie

Vitality
Beauty Healthy Lifestyle

Dijkcentrum 27-29
4706 LB Roosendaal 
+31 (0)165-555549 

info@vitalityroosendaal.nl
www.vitalityroosendaal.nl

• Zonnebank

• Spray-Tan

• Tanden Bleken

• Body Wax

• Body Shape

• Cryolipolyse vetbevriezing

VitaSun Zonnestudio
Dijkcentrum 23

4706 LB Roosendaal
+31 (0)6-46830262

info@vitasun.nl
www.vitasun.nl

Besmetting corona woonzorgcentrum Sint-Maria

Ondanks alle goede inspanningen van de voorbije maanden zijn er toch enkele personeelsleden en bewo-
ners van WZC Sint-Maria besmet met COVID-19.

Op donderdag 19/11 werden alle bewoners en personeelsleden in het woonzorgcentrum getest. Nu blijkt 
uit de testen dat er enkele bewoners en personeelsleden positief zijn getest, zonder dat zij ziektesymptomen 
vertonen. Intussen zijn al deze personen in afzondering zodat er geen contact is met andere bewoners en 
personeelsleden. De families van de besmette bewoners werden intussen ingelicht. De nodige maatregelen 
ook voor het bezoek zijn genomen. 

Dit toont nogmaals aan waarom we 
met z’n allen samen tegen het virus 
moeten strijden. Voor jezelf, je fami-
lie en iedereen in de vuurlinie: was 
je handen regelmatig, hou afstand, 
bedek je neus en mond en vooral: 
beperk sterk je contacten. Je redt er 
levens mee!

BRECHT

Dorpsraad Achterbroek verwelkomde sinterklaas 
coronaproof !

Wanneer u dit krantje ter hand neemt, is Sinterklaas 
alweer vertrokken naar Spanje. Het was dit jaar geen 
gemakkelijk opdracht voor hem. Handjes schudden 
was er dit jaar niet bij want de Sint draagt veiligheid 
hoog in het vaandel. Toch konden de kinderen in 
Achterbroek de heiligman coronaproof ontmoeten. 
Daar had de dorpsraad voor gezorgd. 

De Dorpsraad van Achterbroek organiseert jaarlijks 
een Sinterklaasfeest, maar dat kon dit jaar wegens COVID-19 niet doorgaan. “We hebben gezocht naar een 
leuk alternatief”, zegt Sarah Van Wezel. “Je kon vooraf inschrijven voor een straatbezoekje van de Sint. De 
kinderen mochten een ballon aan hun deur of brievenbus hangen. Zo wisten Sinterklaas en zijn Pieten waar 
ze even konden passeren voor een zwaaibezoekje. Tekeningen werden vooraf in een speciale Sintbrievenbus 
aan het kerkpleintje gepost zodat er vandaag geen fysiek contact met de Sint mogelijk was.”
Jet (6) en Till (8) waren vooraf al druk in de weer met het maken van een stoomboot. Aan de muur hangt ook 
een aftelkalender. “Nog 8 keer slapen en dat brengt hij cadeautjes”, zegt Till. “Ik vraag een muziekmachine 
en tractors.” En zusje Jet? “Ik hoop dat hij een schminkpop en barbies brengt.”

GEEN STOUTE KINDEREN
Wanneer Jet en Till naar buiten gaan, zien ze de Sint al in de verte aankomen. Ook de buurkinderen staan 
ongeduldig te trappelen om de Sint te begroeten. Burgemeester Lukas Jacobs verwelkomde Sinterklaas en 
bedankte hem omdat hij op deze manier de kinderen toch tegemoet wilde komen.
“Ik ben blij dat ik even langs kan komen”, zei de Sint. “Ik heb goed nieuws, want er zijn geen stoute kinderen 
in Achterbroek. Dus kom ik met plezier eens langs om ze al een klein cadeautje te geven. Maar we blijven op 
afstand want we moeten een beetje voorzichtig zijn.”
De Sint zat op een huifkar die werd voortgetrokken door twee boerenpaarden Cato en Lot. Paardenmenner 
van dienst was Leo Stevens.               MT

KALMTHOUT
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Romy (17) schrijft boek over machteloosheid, 
eenzaamheid en moeilijke momenten in het 
leven !

Romy Hoppenbrouwers uit Essen schreef tijdens de lockdown haar eerste boek. 
De 17-jarige studente Humane Wetenschappen aan het Instituut Heilig Hart in 
Kalmthout wil hiermee de aandacht vestigen dat jongeren, niet enkel en alleen in 
deze coronatijd, zich soms machteloos en eenzaam kunnen voelen.

“Tijdens de eerste lockdown ben ik mijn gevoelens van me af beginnen schrij-
ven”, zegt Romy Hoppenbrouwers. “Ik had niet meteen de intentie om een boek 
te schrijven, voor mij was het enkel een uitlaatklep. Maar na verloop van tijd wer-
den het meer en meer pagina’s. Toen besefte ik dat het misschien een goed 
idee was om mijn gedachten te delen met anderen. Uiteindelijk is het een boek 
met kortverhalen geworden, een combinatie van autobiografische en fictieve 
elementen.”

ESSEN

“Hoop doet leven”
“Hoop doet leven! Dat is de boodschap die ik wil meegeven”, zegt de studente. 
“Deze quote is ook een citaat uit mijn boek. Het boek gaat over Sofie. Het beloof-
de voor haar een leuke zomervakantie te worden, maar spijtig genoeg draaide 
het helemaal anders uit. Ze kreeg slecht nieuws te horen over haar mama. Toen 
stond haar wereld even stil, want haar mama was haar steun en toeverlaat. Nu 
kon ze alleen nog steun vinden bij haar beste vriendin, Saskia. Op haar papa en 
broer kon ze niet echt rekenen. Dan ontdekt Sofie ook nog eens dat Saskia met 
een probleem zit. Ze steunen elkaar zoals echte vriendinnen dat doen en samen 
proberen ze hun problemen op te lossen. Er komt ook nog een verrassing uit on-
verwachte hoek.”
Romy ontwierp ook zelf de cover van haar boek. “Misschien valt het andere op 
dat ik zelf op de cover sta”, zegt Romy. “Je ziet me zitten met de handen in mijn 
haar. Dit staat voor het ik-personage dat het soms even niet meer weet.”
Het boek telt 95 pagina’s en kost 15 euro en is te bestellen via de facebookpa-
gina van Romy Hoppenbrouwers. Het boek is vooral gericht naar tieners tussen 
12 en 15 jaar. Maar ook jongvolwassenen en volwassenen kunnen er zeker van 
genieten.
Ondertussen is Romy al aan een tweede boek begonnen. Dat hoopt ze af te heb-
ben tegen de zomer van 2021.        MT

Gezocht: Suske en Wiske lookalikes! 

Ben jij een fan van Suske en Wiske? Wist je dat je favoriete striphelden 75 jaar oud 
zijn? Om dit te vieren, organiseert het Suske en Wiske Museum een opmerkelijke, 
online lookalike-wedstrijd. De winnaar ontvangt het geweldige cadeau van 75 
strips!

Op 19 december 1945 kwam de eerste Suske en Wiske ‘Op het eiland Amoras’ 
uit. 75 jaar later zijn deze striphelden nog steeds razend populair en zijn ze bekend 
over alle generaties. 

Het Suske en Wiske Museum wilde deze verjaardag vieren met een groot feest, 
maar moest dit vanwege de coronamaatregelen annuleren. Het museum blijft 
niet bij de pakken zitten en organiseert als alternatief een online lookalike-wed-
strijd. Jong en oud worden opgeroepen om zich te verkleden als een Suske en 
Wiske-personage. Van Barabas tot de Zwarte Madam, van Schanulleke tot Theo-
fiel Boemerang, alles mag! 
De winnaars worden bekend gemaakt op 19 december, de verjaardag van Sus-
ke en Wiske. De absolute winnaar ontvangt de 75 beste Suske en Wiske albums!

Meedoen kan nog tot 17 december 2020 en doe je door jouw foto, filmpje of 
Tiktok in te sturen naar suskeenwiske@provincieantwerpen.be , of te delen via de 
Facebookpagina van het museum.

Meer info: T 03 666 64 85 - E suskeenwiske@provincieantwerpen.be

KALMTHOUT
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Uw visspecialist stelt voor:

Eindejaarsfolder 2020Eindejaarsfolder 2020  

Onderstaande zeevruchtenschotels 
zijn te bestellen per 2 personen:

Oesters en kreeften
laten wij zo lang mogelijk

 in hun natuurlijke biotoop… 
daarom zijn deze uitsluitend

op bestelling verkrijgbaar.

U kunt uw bestelling afhalen in ons gloednieuw bedrijfspand 
(en daar zijn wij best wel fier op) te Essen en dit op:

donderdag 24 + 31 december tussen 10.00 tot 14.00 uur

Bestellijn: 
03 677 31 44 (tussen 08.00 en 14.00 uur)

info@schotsvishandel.be (mail heeft onze voorkeur)

Bestellingen voor kerst ten laatste vrijdag 18 december voor 16.00 uur
Bestellingen voor eindejaar ten laatste vrijdag 25 december 

voor 16.00 uur

 Vroegtijdig bestellen kan teleurstelling voorkomen.
Wij zijn gesloten:

 Vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari
Zaterdag 26 december en zaterdag 2 januari

Industrieterrein “Rijkmaker” • Postbaan 67 • 2910 Essen

• Zeetongfilets op Normandische wijze en Duchesse aardappelen 

per persoon € 31,95• Pladijsfilets met een stoofpotje van wintergroenten, sausje 

schaaldieren en krieltjes per persoon € 22,95

• Gebakken zeebaarsfilets met ratatouille en pasta 

 per persoon € 19,95• Gebakken zeebaarsfilets met een puree van gerookte paling-

snippers en zongedroogde tomaat per persoon € 22,95

• Gebakken roodbaarsfilets met paksoi-shiitake en saffraan 

sausje met gember per persoon € 22,95
 

WARME VISSCHOTELSWARME VISSCHOTELS

 
  

KOUDE VISSCHOTELKOUDE VISSCHOTEL

• Schotel 1 onze klassieker per persoon €22,95

 Grijze garnalen, gerookte zalm, gerookte heilbot, gerookte paling, 

 gerookte forel, gerookte haring, gerookte makreel en krabsalade

• Schotel 2 per persoon € 24,95 

 Grijze garnalen, gamba, gegrilde zalm, gepocheerde tong, gerookte paling, 

 gerookte zalm, gerookte haring en zeevruchtensalade 

• Schotel 3 per persoon € 31,95

 Grijze garnalen, halve kreeft, scampi, gegrilde zalm, gepocheerde tong, 

 gerookte paling, gerookte zalm en tonijnsalade

 

 

 

OESTERSOESTERS

• Oesters per 12 of 25 stuks deze zijn aan dagprijs

Te verkrijgen:

-  gesloten

-  doorgestoken 

- helemaal geopend 

Doorsteken of helemaal openen doen wij gratis voor u!

 

ZEEVRUCHTENZEEVRUCHTEN
• Zeevruchten schotel per persoon € 31,95
 Oesters, gekookte scampi, gekookte krabscharen, gekookte kreukels, 

gekookte wulken, gekookte gamba, ongepelde garnalen en mayonaise.

• Luxe zeevruchten schotel per persoon € 39,95

 Gekookte kreeft, oesters, gekookte krabscharen, gekookte kreukels, 

gekookte wulken, gekookte gamba, gekookte langoustine, ongepel-

de garnalen en mayonaise Bovenstaande zeevruchtenschotels zijn te bestellen per 2 personen.

KREEFTKREEFT
• Kreeft aan dagprijs en kan besteld worden vanaf 500 g per kreeft
U heeft voor kreeft de volgende mogelijkheden:
- Levend om zelf te bereiden
- Onze TIP!!! Gekookt en in bouillon deze worden helemaal afgekoeld in het 

eigen kookvocht voor een perfecte smaakbeleving. 
 Doen wij overigens GRATIS voor U!!!
- Gekookt en voorgesneden u heeft de mogelijkheid ze zelf op borden of 

schotels schikken
- Gekookt, voorgesneden en op schaal gegarneerd dit is goed te combineren 

met de schotel 1 + 2

Bij de koude visschotels
is aardappelsalade, tartaar en 

cocktailsaus inbegrepen.
Tevens bestaat de mogelijkheid 

schotels 1 + 2  te voorzien van 
gekookte kreeft. 

• Aan tafel kokkerellen is altijd feest !

Geef op voorhand aan waar het voor moet dienen:

Fondue, Gourmet, Steen grill of Teppanyaki

- per persoon € 25,95

Zalm, zeebaars, gemarineerde kabeljauw, roodbaars, paling, en 

gemarineerde victoriabaars  samen met sint- Jacobs noot, mosselvlees, 

gepelde scampi en ongepelde gamba

Inbegrepen zijn: tartaar en cocktailsaus, kruiden 

en in geval van de visfondue een heerlijke visbouillon

Door de wisselende aanvoer 

kan de samenstelling enigszins verschillen!

KOKKERELLEN AAN TAFEL
KOKKERELLEN AAN TAFEL
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www.kachelservice.be

groot gamma wisselstukken
voor gietijzeren kachels! 

ook levering pellets, kolen en hout www.schoorsteenveegservice.be

verkoop en
installatie van:
pelletkachels
houtkachels
kolenkachels
combikachels
buitenhaarden

fornuizen

Marco Service • Kalmthoutsesteenweg 290 • (B-) 2910 Essen • T +32 (0)3 666 85 87 • M +32 (0)496 65 42 97 • info@marcoservice.be

openingsuren
showroom:

van ma t/m vrij
van 09 tot 17u

zaterdag § zondag
van 12 tot 17u

buiten de
openingstijden

ook op afspraak

schoorstenen:
ook voor alle
schoorsteen-

werken (vegen,
renovatie, inox
schouwvoering 
en roosters) bent 

u bij ons aan 
het juiste adres

MARCO SERVICEMARCO SERVICE
www.kachelservice.bewww.kachelservice.be

Veranda’s - ramen &  deuren
zonwering - rolluiken - garagepoorten

Verzekeringsmakelaar
Bankagent

Indatel BV
Kalmthoutsesteenweg 225 - 2910 Essen - Tel. 03 648 49 50

TELEC     M 4 BUSINESS schadeherstellingen 

              alle merken

Kapelstraat 8 - 2910 Essen
 tel. 03 667 60 80

www.adviesgroepdries.be

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

GLO002 Briefhoofd_HE02.indd   1 18/05/09   08:33

GARAGE JAN LOOS bvba
Kapelstraat 81, 2910 Essen – TEL.+32 (0) 3 667 38 00 – FAX +32 (0) 3 667 31 85 – info@citroenloos.be – www.citroenloos.be
Ondernemingsnummer BTW BE 0435 271 068 – Bank Centea 860-0073701-60 – IBAN BE 73 8600 0737 0160 – BIC SPAABE22

GLO002 Briefhoofd_HE02.indd   1 18/05/09   08:33

garage Jan LOOS
Kantoor: Essen - Nieuwstraat 54
Hoofdkantoor: “De Valk”
Heidestatiestraat 2 - Kalmthout-Heide
Tel. 03 666 30 66

WARMTEPOMPEN - AIRCO - VERWARMING - ONDERHOUD

Kalmthoutsesteenweg 237
2910 Essen
tel. 03 337 40 20
info@heco-heating.be

ENERGIEVRIENDELIJKE 
VERWARMING OP MAATECOH

HEATING & COOLING SOLUTIONS

Nieuw Hoef 6 - 2910 Essen
tel. 0493 56 04 28

ENERGIEVRIENDELIJKE VERWARMING OP MAAT

Gyproc- en binnenschrijnwerk
kasten op maat
www.gyselinckbvba.net

Peepolderlaan 11
2910 Essen
Tel. 03 667 38 70

DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Moerkantsebaan 47a - 2910 Essen

tel. 03 235 61 32
www.vanoevelen.be

Spijker 57
2910 Essen - België

Spijker 57
2910 Essen - België

Deelnemende 
winkel(h)iers:

Contactpunt Eindejaarsactie Unizo Essen 2020
TOBAC Slagerij bakkerij

Nieuwstraat 108 - 2910 Essen - 03 235 86 93

info@unizoessen.be
www.unizoessen.be

CENTRUM
- ‘t Kabaske
- Foto en Papierhandel VanDeKeybus
- Tobac, slagerij/bakkerij
- TV-Snelservice
- Restaurant De Linden
- Juwelier Aerden
- Esthetiq, schoonheidsinstituut
- Keuppens, roomijs
- Aqua Sauna Plezier
- Pand 95
- Sofia Lore

MOLENHEIKE
- Mattheeusen en zoon, Winsol
- Schilderwerken Van Hees
- Electro Vorsselmans
- AU3 Fashion
- Electro Javado

STATIE
- Cafè Rex
- Broodjeszaak Trapke Op
- Pleysier In the Kitchen
- Optiek Michiels

HEIKANT
- Drankenhandel Van Oevelen
- Bakkerij Van Bedaf

HOEK
- Tuincentrum Moerkant
- Delicatessen Tobac

WILDERT
- Bloemen Matheusen
- Kempengoud
- Natuurlijk mooi by Claudia
- Bakkerij Demedts

SPIJKER EN RIJKMAKER
- Schot’s Vishandel
- Drankenhandel De Caigny
- Reizen Verpalen  
  autocars De Vlinder - Reisbureau
- Unicom - ITS
- Fietsen Saman

HORENDONK
- ‘t Romanneke
- Kapsalon Myriam Raymakers

1955-2020

Bij elke aankoop bij één van de deelnemende winkel(h)iers, krijgt U een stempel op uw gratis stempelkaart. Deze winkel(h)iers zijn te herkennen aan de raamsticker                      
staan vermeld op onze website. Volle kaarten kan u inleveren bij elke deelnemende winkel(h)ier, tot en met 31 december 2020. Vermeld zeker uw naam, adres, telefoonnr.
en uw mailadres aub. De lijst met alle winnaars publiceren we in week 3-2021 in de Echo en staan op onze site www.unizoessen.be vermeld. De 3 hoofdwinnaars ontvangen persoonlijk een bericht.

 

    Koop in Essen ...    Koop in Essen ...

        ... koop lokaal !        ... koop lokaal !

VERDUBBELING PRIJZENPOT 10.000 euro VERDUBBELING PRIJZENPOT 10.000 euro 
(in kader van corona-crisis)(in kader van corona-crisis)

1e prijs: 1e prijs: 5000 euro in bonnen van 10 en 5 euro5000 euro in bonnen van 10 en 5 euro
2e prijs: 1250 euro in bonnen 2e prijs: 1250 euro in bonnen van 10 en 5 eurovan 10 en 5 euro
3e prijs: 500 euro in bonnen 3e prijs: 500 euro in bonnen van 10 en 5 eurovan 10 en 5 euro
130 waardebonnen 130 waardebonnen van 25 eurovan 25 euro

Met dank aanal onze sponsors:

vbw-accountants.be

Spurrieveld - Essen
info@kempengoud.be

0486 78 82 92

Tabakshop en dagbladhandel Over d’ Aa 110
Essen

Horendonk

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

Rijkmakerslaan 39 - 2910 Essen - België 
Tel. 0497 54 63 38  - info@lucpeeters.be

www.lucpeeters.be

Spijker 34A - 2910 Essen
Tel. +32 (0)3 667 35 99
essen@saman.be

BAKKERIJ VAN THILLO
Nieuwstraat 56  - 2910 Essen 

Tel. +32 3 677 06 37

Sint-Jansstraat 48
2910 Essen
Tel. 03 283 88 02

Roel Konings
Kammenstraat 25 - 2910 Essen

0472 37 58 41

TV SNELSERVICE BV
STATIONSSTRAAT 5 - 2910 ESSEN

Tel. 03 667 32 50

MATTHEEUSEN & ZN

Stationsstraat 120
2910 Essen

Tel. 03 272 59 00

KKERMANS
bv

GARAGE

Tel.

E-mail

Volle kaart afgeven bij 

een deelnemende winkel(h)ier,

vóór 1 januari 2021.

Deelnem
ende w

inkel(h)iers:

contactpunt: 

Slagerij-Bakkerij Tobac - Nieuw
straat 108 - 2910 Essen

info@
unizoessen.be

W
innaars in W

eekblad De Echo van 20 januari 2021.

Verzekeringsm
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Bankagent
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ONDERNEMERS

WWW.JACOBSCONCEPTSTORE.COM

25 CREATIEVE

BESTEL ONLINE JE CADEAUTJES VOOR 18/12 EN KRIJG MET DE
KORTINGSCODE 'KERST2020' ALLES GRATIS GELEVERD AAN HUIS.

ESSEN
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• RIOLERINGSWERKEN

• ONTSTOPPINGEN

• BESTRATINGEN

scheiden van het afvalwater en regenwater,  

camera-inspectie, rookgastest,  

herstellingswerken, ...

Nelen Jim bvba

0473/69.35.29

info@riomax.be

www.riomax.be

• RIOLERINGSWERKEN

• ONTSTOPPINGEN

• BESTRATINGEN

scheiden van het afvalwater en regenwater,  

camera-inspectie, rookgastest,  

herstellingswerken, ...

Nelen Jim bvba

0473/69.35.29

info@riomax.be

www.riomax.be

Rijkmakerslaan 39
2910 Essen - België 

Tel. 0497 54 63 38 
Fax 03 677 27 63 

info@lucpeeters.be
www.lucpeeters.be

RAMEN & DEUREN

TRAPPEN

KEUKENS

BADKAMERKASTEN

WINKELINRICHTING

KASTEN OP MAAT
…

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

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.

Kom langs en ontdek onze

KOPPELVERKOOPACTIEKOPPELVERKOOPACTIE
op gans de collectie !

Leuke kadootjes om te geven:

portefeuille • portemonnee • secrid

kaartenetui • handtas • boekentas • 

paraplu • pantoffels • sjaals • enz....

arthur & aston

belluga

rohde

www.vandijckschoenen.be

cypres

LEVO • Kapellensteenweg 226 - 2920 Kalmthout - T. 03 666 36 28
VAN DIJCK • Dorpsstraat 4 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 96 63

ruime parking achter de beide winkels

LEVO
schoenen & lederwaren

reisartikelen

VAN DIJCK
schoenen & lederwaren

scapa

Sociale kruidenier 
‘t Kabaske blijft open 

voor zij die het 
moeilijk hebben !

Sinds het begin van de coronacrisis werd ‘t Kabaske 
opengehouden door een zestal enthousiaste vrijwil-
ligers. Thans worden de activiteiten verder gezet 
door de ‘oude’ vrijwilligers.
Niet iedereen kan aankloppen bij de sociale kruide-
nier. De klanten krijgen via het OCMW een doorver-
wijsbrief waarmee ze toegang krijgen tot de winkel. 

ESSEN

De sociale kruidenier is aangepast aan de veiligheids-
voorschriften ivm de coronacrisis.

Meer info? 
Mail of bel naar kabaske@telenet.be - 03 667 53 54  MT

Wie in aanmerking komt om boodschappen te 
doen bij ‘t Kabaske kan er terecht op:

• dinsdag: 13.30 - 17.00 uur
• vrijdag: 13.30 - 16.00 uur
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WUUSTWEZEL

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

Nieuwjaarke Zoete TV
 
Op de allerlaatste dag van het jaar wordt het 
overal in Wuustwezel normaal lekker druk en gezel-
lig. Alle kinderen gaan in hun buurt van deur tot 
deur met een echte zingzak om hun nieuwjaars-
wensen al zingend over te brengen aan iedereen. 
De zingzak wordt gevuld met lekkers en onderweg 
worden de zangertjes ook nog eens getrakteerd 
door de jeugdverenigingen. Zij bewaken de zebra-
paden en zorgen samen voor een veilig verloop en een extra gezellige sfeer in de 
straten. Een geweldige traditie!
Het zou de laatste dag van 2020 niet zijn, als ook die 31ste december er dit  jaar niet 
wat anders zou uitzien. Dit jaar is het niet de bedoeling om met z’n allen op straat 
te komen en bij verschillende huizen aan te bellen om een liedje te ruilen voor iets 
lekkers.
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we Nieuwjaarke Zoete zomaar voorbij laten gaan! 
Ga gerust op pad met je eigen gezin. Maak knutselwerkjes, tekeningen, nieuw-
jaarskaartjes… en steek die in de brievenbus bij je oma, je nonkel, je buur of zelfs bij 
iemand die je niet kent! Wie weet wat vind je daarna in je eigen brievenbus?

Jouw plekje op Nieuwjaarke Zoete TV
Maak een leuk filmpje, een foto, tekening of kaartje met jouw nieuwjaarswensen 
en stuur alles vóór 30 december naar jeugd@wuustwezel.be of steek het in de brie-
venbus van het gemeentehuis. Je mag zingen, dansen, tekenen, voorlezen, ... en 
zet er zeker je naam, leeftijd en adres op.
Maak er iets moois van zodat we 2021 warm kunnen inzetten en kijk op 31 decem-
ber zeker naar Nieuwjaarke Zoete TV via de link op www.wuustwezel.be/2021.

Meer info: Dienst jeugd – 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

Basisgroep PVDA ESSEN schenkt zorgpersoneel 
sinterklaassurprise !

Iedereen in de zorg zet steeds de mensen waarvoor ze zorgen op de 1ste plaats. 
En dat doen ze door zichzelf heel vaak weg te cijferen. Chris Hermus, Guy Hurts 
en André verhaart van Basisgroep PVDA Essen wilden daarom onze zorgverleners 
nog eens extra onder de aandacht brengen. Ze brachten een bezoek aan WZC 
Sint-Michaël en De Bijster in Essen en bezorgden hen een kleine Sinterklaassur-
prise.

“Zeker in 2020, met COVID-19 er bovenop, is zorgverlening geen gemakkelijk ver-
haal”, zegt Chris Hermus. “De kleine surprise is dus meer dan ooit op zijn plaats 
voor de zorgverleners. Midden in de huidige gezondheidscrisis begint het einde-
lijk ook door te dringen bij de diverse regeringen dat die geweldig gemotiveerde 
mensen in de zorg, dringend nood hebben aan meer handen en een betere 
verloning.”
“Men begint er nu stilaan werk van te maken”, zegt Guy Hurts van PVDA Essen. 
“Voor ons mag dat nog wel wat sneller gaan. Onze parlementariërs in de diverse 
parlementen zullen hier dus ook voor blijven ijveren.”
“Uiteraard zijn wij ook dankbaar voor al die anderen in andere sectoren die ook 
het beste van zichzelf blijven geven. Wij wensen iedereen fijne feestdagen toe!”
(Foto PVDA Essen)       MT

ESSEN



15

OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

U zoekt personeel ?U zoekt personeel ?
Wij kunnen u daarbij helpen !Wij kunnen u daarbij helpen !

Vraag meer info: echo@primaprint.be

Sinterklaas bracht ons
een vloer vol scherven en grond.

Wysiwyg kijkt braaf.
@sam_wauters

            #twaiku #ravage

SAUNAPOOL BV KALMTHOUT
dringend collega gezocht voor:

plaatsing zwembaden
contact opnemen: 0471 21 12 05 of 0473 38 07 28

Voor onmiddellijke indienstneming 
zijn wij op zoek naar een gemotiveerde 

Ploegbaas / arbeider grond
en wegenwerken 
MET ERVARING
Duiventorenstraat 16 te 2910 Essen
mail uw CV naar karin@boden.be
of maak afspraak op 03/677.05.05

Spijker 2
2910 ESSEN
tel. 03/667 22 39

e

s

s

e

n

Philippe AERTS
notaris

www.notaris-aerts.be

VACATURE
voor NOTARIËLE MEDEWERKER

Voltijds of minimaal 4/5de
 
Functieomschrijving
• Zelfstandig behandelen van courante, eenvoudige
   dossiers (verkoop, krediet, nalatenschappen...)
• Administratieve taken

Werkomgeving:
• Dynamisch notariskantoor in aangename omgeving

Wij vragen:
• Een enthousiaste en leergierige medewerker 
• Vlotte omgang met cliënteel en stressbestendig
• Nauwkeurigheid, discretie en zin voor verantwoorde-
   lijkheid
• Liefst ervaring in het notariaat 

Interesse?
Graag je CV en motivatiebrief per mail naar 
philippe.aerts@notaris.be

talloze acties voor het goede doel

Ondanks COVID-19 worden ook dit jaar talloze acties opgezet voor het goede 
doel in de weken voor Kerstmis. Met hun zelfgemaakte ‘Warme kaartjes’ willen de 
broertjes Bent en Rein Stes hun vriendjes Lou Kenis en Sete Braspenning steunen.
 
Lou is 7 jaar en kampt met Duchenne spierdystrofie. Dit is een ernstige erfelijke 
spierziekte die de spieren aantast en verzwakt. Hoewel Lou een ziekte heeft aan 
zijn spiertjes, probeert hij mee te doen met alles wat zijn vrienden ook doen. Lou 
gaat regelmatig naar de kiné, logo en zwemles om de spieren goed in beweging 
te houden.

Sete is 9 jaar en lijdt aan de ziekte van Gorham, een zeer zeldzame ziekte. Een 
afwijking in het lymfevatenstelsel zorgt ervoor dat de lymfevaten gaan uitzetten 
en woekeren. De lymfevaten zetten zich in en op botten waardoor ze het proces 
van botafbraak en botaanmaak verstoren. Uiteindelijk verdwijnen stukjes bot. 

Om de aandoeningen van Lou en Sete te kunnen behandelen, is veel weten-
schappelijk onderzoek nodig. Bent en Rein wilden meehelpen om middelen in 
te zamelen. Voorzien van strijk -en lijmparels, kleurtjes en blaasstiften knutselden 
ze er de afgelopen weken op los, met een assortiment warme wenskaarten als 
resultaat.

WUUSTWEZEL

Geïnteresseerd in dit initiatief? 
Neem dan een kijkje op www.warmekaartjes.be. Daar kan je ook meteen een be-
stelling plaatsen. Er is keuze tussen drie pakketten met telkens zes kaartjes: een pak-
ketje voor de feestdagen en twee pakketjes met andere wenskaartjes. 
Voor updates rond deze actie kan je de pagina ‘Warme kaartjes’ op Facebook en 
Instagram bezoeken. Neem ook zeker een kijkje op www.iksteunlou.be en www.fa-
cebook.com/SeteGorhamDisease voor meer informatie omtrent prachtkerels Lou 
en Sete.
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Het zijn bizarre tijden maar, corona of niet, dakwerker Dries Karremans komt na zijn 
dagtaak nog steeds iedere avond fluitend binnen. Nog geen zestien jaar was hij 
toen hij als loopjongen aan het werk ging bij dakwerken Costermans. Na 50 jaar 
houdt hij het voor bekeken en gaat hij genieten van zijn pensioen.
Een straffe gast. Dat is het minste dat je kan zeggen van de vrolijke en kwieke Dries 
Karremans. Ondanks zijn leeftijd klimt hij nog vlotjes op de daken van huizen, appar-
tementen en zelfs kastelen.
“Ik herinner me mijn eerst werkdag bij dakwerken Costermans nog heel goed”, zegt 
Dries. “Het was in de zomer van 1971. Ik was 15 jaar en schoolmoe. Ik wilde weg 
van die schoolbanken, gaan werken en geld verdienen. Ik heb er nooit spijt van 

gehad.”

“Ik ben als loopjongen aan de slag 
gegaan en heb er al doende de stiel 
geleerd. Mijn leermeester was Jos Ma-
thysen. Van hem leerde ik alle kneepjes 
van het vak en dat zijn er veel. Ik heb 
op zowat heel Antwerpen en Brussel 
gezeten”, lacht hij. “Op de daken wel-
teverstaan.”

Kasteel Pulhof
Op de vraag op hoeveel daken hij 
gewerkt heeft, moet hij toch wel even 
denken. “Ik weet het niet precies, maar 
het zijn er heel veel”, zegt hij. “De mooi-
ste job die ik in mijn carrière heb ge-
daan was op het dak van kasteel Pul-
hof. Daar heb ik het zinkwerk voor mijn 
rekening genomen.”

ESSEN PROFICIAT ! 
Dakwerker Dries Karremans (65) gaat met pensioen: 
“Ik heb zowat op alle daken van Antwerpen en Brussel gezeten.”

De jonge Dries Karremans. Nog geen 16 jaar maar al 
wel aan de slag als loopjongen bij Dakwerken Cos-
termans.

Op het dak van kasteel Pulhof. “Voor mij was dit een van de mooiste projecten waar ik aan gewerkt hebt”, zegt Dries.

Werken onder drie generaties
Dries werd destijds in dienst genomen door Stan en Albert Costermans. Zij startte in 
1946 een zaak met bouwmaterialen en dakwerken. De zoon van Stan, Jan Coster-
mans, zette de zaak verder. Zijn dochter, Liesbeth Costermans, leidt vandaag samen 
met haar echtgenoot Hans Van Overvelt, de firma.
“Ik heb dus drie generaties als werkgever gehad”, zegt Dries. “Maar ik durf eerlijk 
te zeggen dat, wie ook het bedrijf leidde, ik hier altijd graag hebt gewerkt. Betere 
werknemers kon ik niet hebben.”

“Al bijna 50 jaar lang 
komt Dries nog elke 
avond fluitend bin-
nen”, zegt Liesbeth 
Costermans. “Geen 
enkele klus of job is te 
veel voor Dries. Een 
afscheidsfeestje zit 
er door de corona-
crisis voorlopig niet 
in, maar dat halen 
we later wel in. Eén 
ding is zeker: we zul-
len Dries hier missen 
op de werkvloer.”

Meer tijd voor familie
Of hij bang is om in een zwart gat te vallen? “Nee, dat denk ik niet”, zegt hij. “Ik ga 
samen met mijn vrouw Ingrid Van Broeckhoven genieten van mijn pensioen. Ik kan 
nu ook meer tijd vrijmaken om met mijn kleinkinderen Driss, Alekos en Janos op pad 
te gaan. Al zal ik af en toe mijn hoofd nog wel eens binnensteken om goeiedag te 
zeggen aan mijn ex-collega’s.”
               MT

Dries Karremans - © foto@margotilborghs.be

Dries aan het werk. “Op kasteel Pulhof nam ik het zinkwerk voor mijn rekening”, zegt hij.

Hoogstraatse winkels zijn vanaf 1 december geopend 
mits strikte voorwaarden

Vanaf 1 december hebben onze lokale winkeliers de deuren weer geopend onder voorwaarden. ‘Corona-
coaches’ gaan toezicht houden tijdens de populaire winkeldagen, de toiletten van het administratief centrum 
zijn beschikbaar en winkels organiseren koopzondagen. Ook wil het stadsbestuur zijn bewoners oproepen om 
bij lokale winkeliers te kopen en daarbij de strikte richtlijnen nauwgezet te volgen.  

Het stadsbestuur wil de boodschap aan haar inwoners meegeven om in de eerste instantie lokaal te kopen. 
Om de veiligheid van de kopers en winkeliers op de eerste plaats te zetten, heeft de stad enkele maatregelen 
getroffen om dit te garanderen. Ook zal stad Hoogstraten in de maand december haar communicatie-en 
sociale media inzetten om de lokale winkels een duwtje in de rug te geven.
Er zullen tijdens populaire winkeldagen stewards of coronacoaches aanwezig zijn om mensen te sensibiliseren 
om zich aan de regels te houden. Ook zullen de winkeliers vier koopzondagen organiseren en zullen de toilet-
ten van het administratief centrum toegankelijk zijn vanaf 10.00 uur tot het sluitingsuur van 16.30. Op zaterda-
gen en koopzondagen zullen de toiletten beschikbaar zijn van 10.00 uur tot 18.00. De stad voorziet hiervoor 
een toiletdame.
Verder wil het stadsbestuur iedereen aanraden om niet enkel tijdens het winkelen een mondmasker te dragen 
maar ook op andere plaatsen waar het druk is. De coronacoaches zullen dit handhaven.
Ook wil de stad haar aandacht nog eens vestigen op de Hoogstraatse horeca-en voedingszaken die een 
takeawayservice hebben georganiseerd. Op de website van Beleef Hoogstraten staat een lijst van Hoog-
straatse afhaalzaken die je op deze manier ook kunt steunen.

HOOGSTRATEN
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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 !

Viert u uw jubileum, 4-geslacht, 70-jarigen viering,
of heeft u een mooi verhaal ?

Stuur deze dan naar onze redactie
met foto’s.

OPROEP
Wij voorzien een mooi plekje in ons weekblad De Echo !

echo@primaprint.be

 

Openingsuren tijdens de feestdagen:
 
Zaterdag  22/12/18 08.00 – 19.00
Zondag  23/12/18 08.00 – 17.00
Maandag  24/12/18 08.00 – 16.00
Dinsdag  25/12/18 gesloten
Woensdag  26/12/18 08.30 – 19.00
 
Zaterdag  29/12/18 08.00 – 19.00
Zondag  30/12/18  08.00 – 17.00
Maandag  31/12/18  08.00 – 15.00
Dinsdag  01/01/19 gesloten
Woensdag  02/01/19 08.30 – 19.00

Lonkaplein 1 • 2910 Essen • 03 667 25 94Lonkaplein 1 • 2910 Essen • 03 667 25 94

ONVERGETELIJKE FEESTEN

 

Openingsuren tijdens de feestdagen:
 
Zaterdag  19/12/20 08.00 – 19.00
Zondag  20/12/20 08.00 – 13.00
Maandag  21/12/20 08.00 – 19.00
Dinsdag  22/12/20 08.00 – 19.00
Woensdag  23/12/20 08.00 – 19.00
Donderdag  24/12/20 08.00 – 16.00
Vrijdag  25/12/20 gesloten 
Zaterdag  26/12/20 09.00 – 19.00
Zondag  27/12/20  08.00 – 13.00
Maandag  28/12/20  08.00 – 19.00
Dinsdag  29/12/20  08.00 – 19.00
Woensdag  30/12/20 08.00 – 19.00
Donderdag  31/12/20 08.00 – 15.00
Vrijdag  01/01/21 gesloten 
Zaterdag  02/01/21 09.00 – 19.00

 

GOURMET :  €  9,00 per persoon

 

KINDERGOURMET : 
 

€  3,50 per persoon

 

FONDUE: 
rund, varken, kip, balletjes en vinkjes, worstje    

€  9,00 per persoon

 

TEPPANYAKI : 

scampi gemarineerd  

€  10,00 per persoon

 

WILDGOURMET: 

6 verschillende stukjes wild afhankelijk van het aanbod   
€  15,00 per persoon

 

GROENTENSCHOTEL : 

4 à 5 personen   

€  22,00 per schotel

 

KAASSCHOTELS: 

eigen samenstelling van kazen worden op schotel gebracht en gegarneerd met noten en fruit

 

WINTERBBQ: 
assortiment te bespreken ter plaatse

Bij aanpassingen aan de schotels zal er een meerprijs per persoon verrekend worden !

 
 

OMWILLE VAN DE HUIDIGE SITUATIE VRAGEN WIJ OM MINSTENS 3 DAGEN OP VOORHAND TE BESTELLEN.

OOK VERKRIJGBAAR : 

Aardappelsla

Kroketten (aardappel, kaas, garnaal, enz…)

Pastasalade

Stokbrood en andere soorten brood

Warme en koude sauzen

Vis, zeevruchten en visbereidingen

Aperitiefhapjes en diverse voorgerechten

Bereidingen zoals : vol-au-vent, stoofvlees, konijn, wildstoofpotje, enz….

 

«

«

«

«

«

«

«

«

«
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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. Maandag gesloten.

STOCK 1000

enkel contante betalingen !    

WC PAPIER - 8 rollen 

b 1,65/stuk

TV (40 cm x 30 cm)

b 99,99/stuk

AFDEKZEIL 50M 

NU b 29,99/rol

20 KERSTBALLEN
onbreekbaar

b 8,5/stuk

2-pers. DEKBED
b 39,99/stuk

GROTE OPRUIMING !

Tevens geschenken voor de feestdagen

Profiteer nu van -50%
op speelgoed en kerstgerief

Laptops (40 cm x 23 cm)
b 99,99/stuk

Prettige Feestdagen gewenst ! 

Heeft u in het weekend een huisarts nodig, 
begeef u naar de huiartsenwachtpost naast de dienst  

spoedgevallen van AZ Klina Brasschaat.  
Bent u te ziek om naar de wachtpost te komen, 

BEL 03 650 52 53  
Tijdens de week kan u langs hetzelfde telefoonnummer vanaf 19u

de huisarts met wachtdienst van uw gemeente spreken. 

Wachtdienst Dierenartsen
Gemeenten: Kapellen, Putte, Ekeren, Hoevenen, Stabroek, Kalmthout, 

Heide, Essen, Brasschaat, St. Job, Wuustwezel
Website: http://users.pandora.be/gert.demeulenaere/

ESSEN

‘THE NEEDLE DOCTOR’ WAAGT ZIJN KANS IN DE THE VOICE SENIOR !

Wordt Roland Van Beeck de winnaar van 
The Voice Senior?

Op talent staat geen leeftijd. Dat bewijzen de muzikale 60-plussers die deelnemen 
aan het tweede seizoen van The Voice Senior. Daarin staat de Essense ‘Needle 
Doctor’ Roland Van Beeck (66) ook op het podium. Vorige vrijdag beleefde ‘The 
voice senior’ al zijn halve finale en werd bekend welke acht kandidaten vrijdag 
strijden om de eindzege, waaronder dus ook Essenaar Roland.

Roland Van Beeck (66) woont in Essen en plaatste tot voor kort nog artistieke 
versieringen op lichamen als tatoeëerder. Vandaar dus de naam: ‘The Needle 
Doctor’. “Naast mijn passie voor tatoeëren is ook zingen niet uit mijn leven weg te 
denken”, zegt hij. “Vanavond waag ik mijn kans in ‘The Voice Senior’. Het is een 
belevenis op zich, met veel gelijkgestemde muzikale zielen. We willen allemaal 
graag het beste van onszelf geven op het podium, maar zijn ook benieuwd hoe-
ver we kunnen geraken in deze wedstrijd.”
“Ik zou niet zonder muziek kunnen leven”, zegt Roland. “Ik sta ermee op en ga 
ermee slapen. Dat is al heel mijn leven zo geweest. In mijn jonge jaren ging ik naar 
heel wat optredens zien, maar ik heb toen nooit de ambitie gehad om zelf te 
gaan zingen. Daar kwam verandering in rond mijn 30ste levensjaar. Enkele vrien-
den van mij speelden ‘blues’. Dat vond ik wel tof en zo ben ik er eigenlijk ingerold. 
Ik werd zanger van de groep ‘Tattoos ‘n Scars’ en speelde ook mondharmonica.”
Roland schreef zichzelf in voor ‘The Voice Senior’. “Ik speelde al langer met die 
gedachte en toen ik de oproep zag passeren heb ik niet meer getwijfeld en me 
direct ingeschreven”, zegt hij. “Mijn inschrijving werd aanvaard en zo is de bal 
gaan rollen. De opname zelf werd al een jaar geleden ingeblikt. Toen was er van 
corona nog geen sprake.
“Ik hou vooral van de nummers van Willie Nelson, Johnny Cash, Bob Dylan. Soms 
blues, soms een beetje country ook. Ik vind het moeilijk om er echt een noemer 
op te plaatsen. De muziek en de tekst moeten mij raken. Ik moet het diep van 
binnen kunnen voelen.”  

Roland deed auditie met ‘For The Good Times’ van Al Green. Hij kon meerdere 
juryleden overtuigen maar koos uiteindelijk voor André Hazes als coach. Tijdens 
de halve finale van The Voice Senior werd er vrijdagavond gestreden voor de 
acht finaletickets van vrijdag. De spanning was te snijden bij de kandidaten, de 
coaches maar ook bij de kijkers thuis. Roland ziet er misschien uit als een stoere 
rocker, maar ging met ‘Always On My Mind’ van Willie Nelson de zachte toer op. 
Het leverde hem een finaleplaats op.

Op vrijdag 11 december wordt de grote winnaar van The Voice Senior 2020 be-
kend gemaakt. Stemmen voor Roland gaat niet meer. Die gaat naar huis met 
€10.000 en krijgt de kans om een eigen single op te nemen. Wij duimen alvast 
voor Roland.

‘The Voice Senior’ 
om 20.40u op VTM.

Je kan de nummers van Roland herbeluisteren op vtm.be/the-voice-senior of op 
onze facebookpagina!        MT
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Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

Bloemen Matheusen

Zilverspar • Fraserie • Nordmann 

St. Jansstraat 144  • 2910 Essen-Wildert • www.bloemenmatheusen.be

¬
¬

¬
¬

¬
¬
¬

‘n mooie kerstboom ?
Bij Matheusen is er REUZE KEUZE:

Bloemen 
Matheusen

al 20 jaar 
ùw bloemenadres 

voor uw 
(veld)boeketten !

Bestel nu uw 

witloofwortelen !

Bestellen 
of meer info?  

03 667 56 74

OP = OP !
Witvenstraat 200 - 2940 Hoevenen - Tel. 03 605 67 35

info@dreampc.be - www.dreampc.be

ENKEL OP AFSPRAAK ! 
afspraak maken kan via www.dreampc.be

OPKUIS SESSIE  E 30*

*Geldig bij afgifte van deze bon tot 31 december 2020

GROOT ONDERHOUD
voor particulieren

tijdelijke bestanden verwijderen
bureaublad opruimen

programmalijst opschonen
opstartprogramma’s nalopen

volledige virusscan
malware scan • spyware scan

drivers nalopen • windows updates
koelers proper maken
toestel proper maken

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

Ik spaar niet voor mijn oude dag.

Ik beleg ervoor.

Vraag 
meer info



20  

College van het Eucharistisch Hart (Essen) 
Don Bosco-Mariaberginstituut (Essen) 
Sint-Jozefinstituut (Essen)  
Instituut Heilig Hart (Kalmthout) 
Mater Salvatorisinstituut (Kapellen)
Stella Matutina (Wuustwezel)

Scholen met een gezicht

www.ksn.be

 OPENDEURDAGEN 2018

College van het Eucharistisch Hart
Essen - Rouwmoer 7 

 OPENDEURDAG

Zaterdag 5 mei 2018
van 14.00-17.00 uur  

Don Bosco-Mariaberginstituut
Essen - Kloosterstraat 70 

 

 

Sint-Jozefinstituut
Essen - Hofstraat 56

 

 

Instituut Heilig Hart
Kalmthout - Kapellensteenweg 190 

 
 

 

Mater Salvatorisinstituut
Kapellen - Dorpsstraat 40

 

 

Stella Matutina
Wuustwezel - Kloosterstraat 7
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OPENDEURDAG

Zaterdag 26 mei 2018
van 14.00-17.00 uur 

OPENDEURDAG

Zaterdag 5 mei 2018
van 14.00-17.00 uur 

OPENDEURDAG

Zaterdag 5 mei 2018
van 14.00-17.00 uur 

OPENDEURDAG

Zaterdag 21 april 2018
van 13.00-17.00 uur 

OPENDEURDAG

Zaterdag 21 april 2018
van 11.00-17.00 uur
Woensdagnamiddag 25 april 2018
(liefst na afspraak) 

College van het Eucharistisch Hart (Essen) 
Don Bosco-Mariaberginstituut (Essen) 

(Essen)  
Instituut Heilig Hart (Kalmthout) 
Mater Salvatoris (Kapellen)
Stella Matutina (Wuustwezel)

www.ksn.be

Beste ouders

Elke dag opnieuw vinden zo’n 3 000 leerlingen in de regio Noorderkempen hun weg naar één van onze 6 scholen, 
en dat maakt onze scholengemeenschap meteen verantwoordelijk voor de vorming en opleiding van de grote meer-
derheid van de schoolgaande jeugd in onze regio. 
Elke dag opnieuw doen we dat graag én, in elk van onze 6 scholen, met een duidelijk, herkenbaar en christelijk geïn-
spireerd opvoedingsproject. Vanuit onze eigen tradities en ervaring durven we, een tikkeltje eigenwijs, blijven kiezen 
voor een dichtbij aanpak in gemoedelijke, kleine scholen op mensenmaat met oog voor het talent van elk kind en 
oor voor elk verhaal, ... omdat we weten dat het werkt.
Met al onze scholen samen bieden we een gevarieerde waaier met uitdagende studierichtingen, zowel doorstroom-
gericht als arbeidsmarktgericht, zodat elk van onze leerlingen binnen onze scholengemeenschap KSN dé plek kan 
vinden die bij hem of haar past. Elke KSN-school biedt een duidelijk school- en studieprofiel én uitdaging en onder-
steuning waar nodig, ook bij heroriënteringen, ... omdat we weten dat het werkt.
Ook voor jullie willen we dat doen werken, neem dus zeker contact op met één van onze scholen.

HERORIËNTEREN ?
Neem een kijkje op de website, mail of bel voor een afspraak.

KSN is mee met de modernisering:

Breed studieaanbod in de 4 belangrijkste studiedomeinen

Uitdaging en ondersteuning op maat

Je talenten en interesses ontdekken = beter kiezen

Don Bosco-Mariaberginstituut
Kloosterstraat 70 - Essen
Tel. 03 690 19 10
www.dbm-essen.be
Contactmoment:
dinsdag 22 en 29 december
na afspraak via info@dbm-essen.be

Sint-Jozefinstituut
Hofstraat 56 - Essen
Tel. 03 667 22 88
www.stjozefasoessen.be
Telefonisch contactmoment: 
maandag 28 december (voormiddag)

Instituut Heilig Hart
Kapellensteenweg 190 - Kalmthout
Tel. 03 666 94 51
www.hhartkalmthout.be
Telefonisch contactmoment:
maandag 21 december van 9 - 12 uur

College van het Eucharistisch Hart 
Rouwmoer 7 b - Essen
Tel. 03 667 20 51
www.collegeessen.be

Mater Salvatoris
Dorpsstraat 40 - Kapellen
Tel. 03 664 23 55
www.matersalvatoris.be
Telefonisch contactmoment
maandag 28 december van 14 - 17 uur 

Stella Matutina
Kloosterstraat 7 - Wuustwezel
Tel. 03 669 62 63
www.stella-matutina.be
Contactmoment: Indien gewenst kan u telefonisch 
een afspraak maken voor een intake gesprek op 
maandag 28 december (9-12u en 13u-16u). U kan 
zich best vooraf digitaal aanmelden via de website 
(klikken in de gele balk ‘Inschrijvingen 2020-2021’ 
en het formulier onder ‘Digitaal aanmelden’ invullen).




