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Extra Groot Herfstassortiment !
Violen, Heide, Chrysanten etc. etc.

        
         
Bloembakken met waterreservoir !
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Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941

 
 Meeusen 
 Kalmthout 
 
 
  
 

 www.meeusen.bmw.be 

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

Snelle en stipte leveringen !

BESTEL 
VANDAAG

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

Voor Verkoop
en Verhuur

bent u op het 
juiste adresLAHUIS

Lahuis Vastgoed
Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

www.immopoint.be

www.immodelaet.be - GRATIS SCHATTING - info@immodelaet.be

contacteer ons

03 644 00 88

Kom niet 

TE LAET !TE LAET !

2910 Essen - Steenovenstraat 81 - 2B
Gunstig gelegen gelijkvloers appartement met twee slaapkamers en een zuid 
georiënteerd terras. Dit appartement omvat een inkomhal (met apart toilet), een 
woonkamer met open keuken, twee slaapkamers, een badkamer en een berg-
ruimte. Zowel de woonkamer als de grote slaapkamer geven uit op het terras 
van circa 30m². Bijkomende troeven van dit appartement zijn o.a. de vernieuw-
de ramen en de goede staat van onderhoud.

vg - wg - gdv - gvkr - gvv / EPC 201 kWh/m²  € 198.000

 
   

2910 Essen - Jagerspad 1
Vrijstaande woning met drie slaapkamers op een perceel grond van 2450m², 
gelegen in “specifiek woongebied met bosrijk karakter”.  De prachtige tuin is 
ongetwijfeld een van de grote troeven van deze woning. Het eigendom ligt aan 
de verharde weg aan de Velodreef.  
Permanente bewoning is toegestaan 
mits functiewijziging.

vg - wg - gdv - gvkr - gvv

EPC 436 kWh/m²            € 347.500

Nieuwe prijs

 2910 Essen - Molenakkerstraat 50

Perceel bouwgrond
van ca 273,3 m² 

gvg - wg - gdv - gvkr - vv

NIEUW !

TE LAET

2910 Essen - Kleiputtenlaan 21
Gunstig gelegen te renoveren/op te frissen woning op een perceel van 600m² 
met zwembad. Gelijkvloers omvat deze woning een inkomhal met apart toilet, 
een living, een veranda, een keuken, twee slaapkamers en een badkamer. Zo-
wel de keuken als de veranda geven uit op de tuin. Via een vaste trap komen we 
uit op de eerste verdieping waar er twee of drie extra slaapkamers gecreëerd 
kunnen worden. Bijkomende troeven van deze woning zijn ongetwijfeld de lo-
catie, het zwembad en de reeds conforme keuring van de elektrische installatie.

vg - wg - gdv - gvkr - vv / EPC 618 kWh/m²   € 289.000

NIEUW !

Burgemeester Moorstraat 35
4631EC Hoogerheide

www.tinusvanoverveld.nl

NOG GROTE VOORRAAD RACE EN E-BIKES !

  ECH O
DE

W E E K B L A D

MEDEDELING WEEKBLAD DE ECHO IS
GESLOTEN OP MA 2/11.Daarom graag de advertenties voor 

“week 45” (verschijning woe 4/11)
ten laatste aanleveren op 

donderdag 29/10 vóór 12 uur.
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

27. Herdenking van de doden.

Dat leven en dood dicht bij elkaar staan wisten 
onze voorouders reeds lang voor het ontstaan 
van het christendom dat later het leven in het 
westen ging beheersen. Voor de Kelten was 
de dood tevens een nieuw begin, zowel voor 
de mensen als voor de natuur.  Ze vierden in 
het najaar “Samhain”  om de laatste vruchten 
van het veld te halen en het “zonnehalfjaar” 
af te sluiten. Tevens werden dan de mensen 
herdacht die in de loop van het jaar waren 
over gegaan naar de andere wereld. Om hun 
geesten niet te verstoren werd op de voor-
avond van dit feest alles wat kwaad kon doen 
verjaagd door lawaai te maken. Vuur en licht 
werden in huis gedoofd als teken van het af-
sluiten van een periode. De Druïden of priesters 
staken één groot vuur aan waaraan iedereen 
een kaars kwam aansteken. In een uitgeholde 
biet werd de brandende kaars mee naar huis 
genomen om de vuren opnieuw te ontsteken. 
Net als veel andere oude feesten werd deze 
herdenkingsdag van de zielen overgenomen 
door het christendom. De beslissing om het 
feest dat als naam “Allerheiligen” kreeg op 1 
november te vieren werd genomen in het jaar 
837 door Paus Gregorius IV. Ierland kende in de 
jaren 40 van de 19e eeuw een grote honger-
nood als gevolg van enkele mislukte aardap-
peloogsten. Ongeveer 5 miljoen overwegend 
katholieke Ieren emigreerden naar Noord 
Amerika om daar een nieuw leven te begin-
nen. Ze namen hun oude Keltische gebruiken 
mee en hielden die in stand. Zo was er onder 
andere het verjagen van kwade geesten op 
de vooravond van een belangrijke feestdag 
bijvoorbeeld bij het herdenken van hun do-
den. “All hallows evening” werd in Amerika 
overgenomen en Halloween genoemd. Ook 
in onze streken wordt dit feest meer en meer 
gevierd op de vooravond van Allerheiligen. 
           M.G.

.

Als de kinderen 
groot worden,

wordt het tijd
om mee te groeien.

                                                      

Fernand Lambrecht

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

BELPOP BONANZA TURA Special Try-Out

zaterdag 14 november 2020

Jan Delvaux en DJ Bobby Ewin
 eren de keizer van het Vlaamse lied
Waar: zaal Moorland Stabroek
Uur: deuren 19.00 uur, 
aanvang 20.30 uur
Organisatie: cultuurraad Stabroek 
ism gemeentebestuur Stabroek
Deelname:  15 euro, 
studenten en senioren 2 euro korting.

Will Tura wordt 80. De heren van Belpop 
Bonanza eren de keizer van het lichte 
lied met een special. Met daarin: heel 
veel muziek, geweldige verhalen en fa-
cetten van de Vlaamse grootmeester 
die onderbelicht zijn gebleven. Met de goedkeurende stempel van… Will Tura. 

Will Tura (geboren Arthur Blanckaert) is de Eddy Merckx van de populaire muziek. Iedereen in Vlaanderen 
kent hem, iedereen vindt hem sympathiek. Niemand heeft immers zo lang en zonder onderbreking aan de 
top gestaan. Vier of vijf generaties op rij al ondertussen. 

Tura wordt 80 in 2020. Dat schreeuwt om een retrospectieve. Waarvoor Jan Delvaux en Jimmy Dewit (a.k.a. 
DJ Bobby Ewing) van Belpop Bonanza graag tekenen. Zij zijn ondertussen al enkele jaren – en met stijgend 
succes – de terreinexperten op het vlak van Belgische popmuziek.

Het duo roemt de keizer van het lichte lied om zijn vakmanschap, om zijn onwaarschijnlijke catalogus en om 
de geweldige verhalen die hem omringen. De mannen van Daft Punk zeggen bijvoorbeeld ‘oncle Arthur’ 
tegen Will. En het is Tura die eertijds de talenten van Raymond van het Groenewoud en van Johan Vermin-
nen heeft gespot. 

STABROEK

Fotozoektocht VVV De Tasberg – Essen

Na “blijf in je kot” werd het de voorbije zomer en herfst vooral “ blijf in 
je eigen regio”.
De befaamde fiets-fotozoektocht van De Tasberg speelde daar per-
fect op in met een mooie route langs Essen-Hoek en Heikant. 
Nog t/m 10 oktober j.l. kon je hieraan deelnemen en dat werd ook 
massaal gedaan: maar liefst 133 exemplaren gingen over de toon-
bank. Een aangename bezigheid zowel in 
je eentje of in kleine groepjes.
Iedereen die zijn formulier op tijd bij De 
Tasberg binnen bracht, had recht op een 
leuke prijs en kon die vorige week afhalen.
Proficiat aan alle inzenders! 

VVV Toerisme Essen vzw
Moerkantsebaan 50 - 2910 Essen
Tel. +32 (0)3 677 19 91 - www.vvvessen.be

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

GEBR. VAN HOOYDONCK TEGELHANDEL
                             VERKOOP VLOER- EN MUURTEGELS

Handelsstraat 29 - 2910 ESSEN  - T. 03 667 20 47 - gebr.vanhooydonck@skynet.be

Openingsuren:  di 13-17u, woe 18-20u, do en vrij 10-17u en zat 10-14u.
of op afspraak buiten de openingsuren

WWW.GEBROEDERSVANHOOYDONCK.BE

Magazijn-

opruiming !

WIJ STOPPEN NIET !
Wij breiden onze producten zelfs nog uit:
• Laminaat en kleine sanitaire
   artikels zoals waskommen, 
   badkamerkasten …

• Grotere keuze in
   klinkers en buitentegels.

Verschillende koopjes in
beton- en blauwe steenimitatie

60 x 60: spotprijzen !
GESLOTEN op 2 en 3/11 en op 9, 10 en 11/11 

Enkel op afspraak.

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

Bescherm jezelf en je medeburgers

Dit is Maria. Maria woont in woonzorgcentrum Stede Akkers. Wij kunnen haar ge-
zond houden door de coronarichtlijnen goed toe te passen.

In Blok B van woonzorgcentrum Stede Akkers is jammer genoeg een bewoner po-
sitief getest op COVID-19. Bij de zorg voor onze bewoners zijn extra beschermende 
maatregelen genomen, zodat het besmettingsgevaar voor andere bewoners en 
medewerkers minimaal is. In het woonzorgcentrum vormen de vier woonblokken 
aparte bubbels, zodat contact wordt vermeden tussen de bewoners en mede-
werkers van de verschillende blokken.

HOOGSTRATEN

Er zijn de laatste week ook een drietal medewerkers in blok B en blok C besmet 
met COVID-19.  De desbetreffende medewerkers hebben zich bij de eerste symp-
tomen onmiddellijk in quarantaine geplaatst.  Tevens werden dadelijk de nodige 
maatregelen genomen om de bewoners maximaal te beschermen.
Burgemeester Marc Van Aperen: “De medewerkers van het woonzorgcentrum, de 
bewoners en hun familie hebben de voorbije maanden ongelooflijke inspannin-
gen geleverd om het woonzorgcentrum te vrijwaren van het coronavirus.  Jam-
mer genoeg is dit een zeer hardnekkig en besmettelijk virus. Het is pijnlijk dat er nu 
toch een bewoner en enkele medewerkers door zijn aangetast. Het stadsbestuur 
en alle collega’s wensen hen een spoedig herstel. Wij zullen er alles aan doen om 
iedereen in het woonzorgcentrum te ondersteunen bij de bestrijding van corona.”
“De bewoners en de families van het woonzorgcentrum zijn per brief op de hoogte 
gebracht van de besmetting bij de bewoner en de besmettingen bij de perso-
neelsleden, zegt directeur woonzorg Els Timmermans. “Wij stellen alles in het werk 
om alle bewoners te beschermen. Onze medewerkers volgen de veiligheidsmaat-
regelen zeer nauwkeurig op. We hopen dat we met alle inspanningen verdere 
besmettingen kunnen voorkomen.”

Bescherm Maria en bescherm jezelf
Zoals in gans België nemen de besmettingscijfers in Hoogstraten sterk toe. Daarom 
doen wij bij deze nogmaals een oproep om je verantwoordelijk te gedragen en 
de coronarichtlijnen strikt toe te passen. Het is helemaal niet moeilijk, de basisregels 
zijn zeer eenvoudig:
 • Beperk je sociale contacten zoveel mogelijk
 • Houd altijd voldoende afstand
 • Ontsmet je handen zoveel mogelijk
 • Draag een mondmasker waar dit vereist isJong en oud, samen kunnen we 
dit virus eronder krijgen. 

foto: gemeente Hoogstraten

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
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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 - Nispen (NL)  op 27.500 exemplaren.

Klachten over bedeling ?

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

De gemeente Essen krijgt er binnenkort een straat bij. De nieuwe straat, een zij-
straat van de Heikantstraat, zal vernoemd worden naar vroedvrouw Martha         
Bataille. De straatnaam kwam er na een oproep van presentatrice Sofie Lemaire 
om meer vrouwelijke straatnamen te promoten. De gemeente Essen volgde haar 
voorstel en maakte er meteen werk van.

De Essenaren mochten zelf mee bepalen wie er een straatnaam zou krijgen en 
een bekende overleden Essense vrouw te nomineren. En zo werd er op zoek ge-
gaan naar de soms ‘vergeten vrouwen’ om hen door een straatnaam weer be-
kendheid en terug een gezicht te geven.
Er werden heel wat vrouwen genomineerd. De top vijf bestond uit: Jelena De Bel-
der, Meintje Boden, Zuster Juliana, Julia Peeters en Martha Bataille. Deze laatste 
kreeg maar liefst 63 stemmen. Samen met Rose Gronon zijn er in Essen nu twee 
straten naar vrouwen vernoemd. Alvast een stapje in de goede richting.

Vroedvrouw Martha Bataille krijgt eigen straatnaam: 
“Ze zette wel meer dan 1.000 kindjes op de wereld!”

ESSEN

Dochter Monique toont met trots het diploma van haar moeder Martha Malchair. 
-  © foto@margotilborghs.be

Wie was Martha Bataille?
Martha Malchair (1913-1995) was vroedvrouw en verpleegkundige in Essen en 
omgeving. Iedereen kende haar als Martha Bataille. Op haar fiets doorkruiste ze 
weer en wind en hielp honderden Essenaartjes geboren worden. “Mijn moeder 
ging dan kindjes pakken. Zo noemde ze dat vroeger”, lacht dochter Monique 
Bataille. “Wanneer ze ‘s nachts een oproep kreeg reed ze op haar fiets naar alle 
uithoeken van de gemeente en daarbuiten. Ondertussen paste een kindermeisje 
op ons. Ze hielp de kindjes op de wereld en bleef na de bevalling nog enkele uren 
bij de moeder om er zeker van te zijn dat alles in orde was. Daarna volgende een 
kraamtijd van tien dagen. Ook daar zorgde ze voor de moeder en het gezin.”

Dochter Monique Bataille: 
“Ik denk dat mijn moeder wel 
meer dan duizend kindjes op 
de wereld heeft geholpen”.

“In die tijd was het ook de gewoonte 
dat de vroedvrouw aanwezig was bij 
het doopsel”, zegt Monique. “Ook die 
taak nam ze er graag bij. Zo bouwde ze 
een band op met de familie en volgde 
ze de gezinnen als een rode draad in 
haar leven.”

“Mijn moeder hielp mensen op 
de wereld en begeleidde ze bij 
het sterven ook van de wereld. 
En zo is de cirkel rond.”Aan de voordeur van Martha Bataille prijkte dit 

marmeren naambord. Helaas is het nu stuk. 
“Mme. Bataille, staatsgediploneerde vroed-
vrouw” - © foto@margotilborghs.be

In die tijd was het de gewoonte dat de vroedvrouw ook aanwezig was bij het doopsel.

Van geboorte tot overlijden
Maar Martha was meer dan alleen maar vroedvrouw. “Als verpleegkundige 
bood ze ook tot op late leeftijd bij talloze Essenaren hulp en verzorging aan huis. 
Net als verzorging en bijstand bij stervenden. Samen met begrafenisondernemer 
Jef Hens legde ze de overledene af. Ze deed dus ook alles. Dat ontroert me, want 
mijn moeder hielp mensen op de wereld en begeleidde ze bij het sterven ook 
van de wereld. En zo is de cirkel rond.”

Dochter Monique toont de foto’s van haar moeder door de jaren heen. - © foto@margotilborghs.be

“Ik ben bijzonder fier op mijn moe-
der omdat ze heel veel gedaan 
heeft voor de Essenaren en super-
trots dat ze nu een straatnaam 
heeft gekregen”, besluit dochter 
Monique Bataille. “Wanneer de 
straat wordt ingehuldigd is nog 
niet bekend. Maar ik zal met trots 
aanwezig zijn met mijn moeder in 
gedachten.”
Bekijk op onze facebookpagina 
ook de video!

 

Haar boekentasje met oude spulletjes is 
nog steeds in het bezit van de familie. Zo 

zie je op de foto zelfs de draad waarmee 
de navelstreng werd afgebonden. - © 

foto@margotilborghs.be

               MT
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Check-up na wekker:
Koorts? Droge hoest? Smaak oké?

Oef! Enkel rugpijn.
@sam_wauters

#twaiku #pandemie

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.

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

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

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

BRECHT

TE HUUR:
Bedrijfsruimte

voor opslag of productie 

Ruimte van 250 m2

Gelegen te Essen - Rijkmaker
 

Interesse?

+32 497 44 27 47

Griezelkaart 
  

         Vampier:

          Heks:

          Pompoen:

          Skelet:

          Spin:  

          Eigen vondst: 

    Naam:                     Dorp  Stad:
  

l

Ga op pad en tel alle griezels in je dorp of stad!

#griezeltellen
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Grote Griezeltelling

Van 24 oktober tot en met 11 no-
vember vindt de Grote Griezeltel-
ling plaats om de Vlaamse grie-
zelpopulatie in kaart te brengen, 
georganiseerd door Sport Vlaan-
deren en Gezinssport Vlaanderen.

Breng van 24 oktober t.e.m. 11 
november alle griezels in onze 
gemeente in kaart! Ga hiervoor 
op pad met de Griezelkaart en 
tel hoeveel vampiers, skeletten, 
pompoenen, heksen en spinnen 
je op je griezelwandeling tegen-
komt.
Verstop dus ook zeker griezelfigu-
ren achter jouw raam of hang ze 
buiten op.

Deelnemers maken kans 
op een leuke prijs
Deelnemers die een leuke foto 
van hun griezelwandeling pos-
ten op Facebook of Instagram 
met de hashtag #griezeltellen of 
die een foto mailen naar gezins-
sportvlaanderen@gezinsbond.be, 
maken kans op één van de tien 
sportpakketten t.w.v. 100 euro. 

De winnaars worden op vrijdag 13 
november gekozen uit alle inzen-
dingen.

Huybergsebaan afgesloten 
van 2 tot 11 november

Van maandag 2 november tot en met woensdag 
11 november is de Huybergsebaan ter hoogte van 
huisnummer 16 (richting Kalmthoutsesteenweg) 
afgesloten. De ruwwaterleiding wordt dan afge-
koppeld.
Er is een omleiding voorzien via de 
Huybergsebaan - Nolsebaan - Steenovenstraat - 
Kalmthoutsesteenweg.
(Bron: gemeente Essen)            MT

ESSEN

 
 

+32 (0)471 476 836 

SCHILDERWERKEN
PETER NEELEN

Herneming van de legende : Aloïs Neelen achterna
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Pieke & Friends, IMPAKT, Powerized en Shirma Rouse
online te zien vanuit in De Kring

De Kring biedt livestream programma aan

De Kring moest vorige week, vanwege de nieuw afgekondigde coronamaat-
regelen, opnieuw haar deuren sluiten. Het verschil met de eerdere sluiting is 
dat het theater nu de mogelijkheid heeft om voorstellingen live uit te zenden. 
Zondag 18 oktober genoten ruim 2000 kijkers op de Facebook pagina van De 
Kring van de Jazzsessie van Stichting Jazz 750. Een succesvolle aftrap van het 
alternatieve programma wat in korte tijd vorm heeft gekregen.

Directeur Jan-Hein Sloesen is overdonderd door de enthousiaste reacties: 
‘Wat ongelofelijk fijn dat we zoveel mensen een plezier hebben kunnen doen. 
Ondanks de situatie waarin we nu zitten kunnen we nu toch mensen een klein 
muzikaal hoogtepuntje bezorgen. Maar dat het er meteen al zoveel werden is 
voor ons een echte verrassing!’

Nadat vorige week het Roosendaalse theater vanwege de corona maatre-
gelen opnieuw haar deuren sloot gooide de organisatie meteen het roer om. 
Het camerasysteem wat deze zomer is geïnstalleerd bood uitkomst. Ondanks 
de vele verplaatsingen is er nu alsnog cultureel aanbod voor iedereen die 
daar interesse in heeft. 

De komende zondagen biedt het theater steeds om 15:00 uur een gratis 
livestream aan met verschillende regionale acts. Aanstaande zondag kunnen 
Nederpop liefhebbers genieten van TAKEacoustic TAKE5 LIVE met de Roosen-
daalse liedzanger Peter Pieke en 4 muzikale vrienden. 

Op zondag 1 november zal de band IMPAKT een livestream feest verzorgen 
en op 8 november is het de beurt aan de band Powerized uit Breda. De band 
speelt een mix van blues, pop en rock met een symfonische touch. Powerized 
heeft op podia van Tokyo tot Amsterdam gespeeld. Een lokale act met inter-
nationale allure. 

De voorlopig laatst bekende act is de Nederlandse Queen of Soul, Shirma 
Rouse. Ze verzorgt op vrijdag 6 november een landelijke livestream voor al 
haar fans vanuit De Kring. Voor deze uitzending kun je voor slechts 8,50 euro 
een ticket kopen. Alle overige uitzending zijn gratis te bekijken op de Face-
book pagina van De Kring.

Sloesen laat weten dat dit nog zeker niet alles is. “Mochten we langer moeten 
sluiten dan gaan we gewoon door met programmeren voor de livestreams. 
We hebben een hoop leuke acts die graag komen optreden, dus voorlopig 
kunnen we wel door met het aanbieden van voorstellingen vanuit De Kring. 
Zo lang de mensen niet naar ons kunnen komen, komen wij naar hun toe!”

Voor meer informatie kun je contact opnemen met 
Jurre Kluin - marketing medewerker van De Kring. 
E-mail: jurre.kluin@dekringroosendaal.nl • Telefoon: +31 (0)165 - 751 655

ROOSENDAAL

De N-VA-fractie stelt voor om Wuust-
wezelse horeca uitbaters en onder-
nemingen in de evenementensector 
te steunen met een bedrag van 500 
euro. Daarnaast wil ze elke inwoner 
van Wuustwezel een bon geven ter 
waarde van 10 euro die ze vervolgens 
kunnen spenderen bij de lokale ho-
reca. “Onze horeca gaat weer een 
zware tijd tegemoet nu ze voor de 
tweede keer op korte tijd moeten slui-
ten”, zegt gemeenteraadslid Amber 
Vermeiren. “Voor de evenementen-
sector is er al langer geen perspectief: 
sinds 14 maart hebben zij geen inkom-
sten meer.” 

Sinds 19 oktober 2020 moeten cafés 
en restaurants voor de tweede keer 
hun deuren sluiten om de verspreiding 
van het virus in te dijken. De sluiting is 
een enorme klap voor de horeca uit-
baters. Zij hebben alles op alles gezet 

om de maatregelen zo goed mogelijk 
na te leven. Sommigen investeerden 
zelfs in een winterterras om ook de 
wintermaanden coronaproof te over-
bruggen.  
N-VA Wuustwezel wil de horeca- en 
evenementensector in Wuustwezel 
een hart onder de riem steken en stelt 
voor om hen te steunen met een be-
drag van 500 euro. N-VA introduceert 
opnieuw de horecabon: elke inwoner 
van Wuustwezel krijgt een waardebon 
van 10 euro waarmee inwoners een 
pint kunnen gaan drinken of lekker 
kunnen gaan eten.

“We zijn ervan overtuigd dat de ge-
meente Wuustwezel zeker zijn steentje 
kan bijdragen om de lokale horeca 
te steunen”, zegt Amber. “We denken 
graag mee met het lokaal bestuur en 
leggen dit graag voor op de gemeen-
teraad van oktober.”

N-VA wilt extra steun voor Wuustwezelse
horeca- en evenementensector

WUUSTWEZEL

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

SIGN
belettering

Autobelettering

Gevelreclame

Roll-up banners

Stickers

Werfdoeken / Herasdoeken

Textielbedrukking

Kleefletters

Reclameborden

Spandoeken

Etalagebelettering / raambelettering

Vlaggen

enz....

INFORMEER VRIJBLIJVEND
Meer info op 03 667 57 65
of via info@primaprint.be
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Bestel tijdig uw  
KALENDERS voor 2021 !

verschillende soorten kalenders

klein / groot

standaarduitvoeringen of volledig op maat gemaakt

In oktober 10% korting op uw bestelling

EINDEJAARSKAARTEN en KALENDERS ! 

SPIJKER 29 - 2910 ESSEN
03 667 57 65

INFO@PRIMAPRINT.BE 
WWW.PRIMAPRINT.BE

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

VERHURING VAN STAANPLAATSEN
TE ESSEN

Meer informatie: 
+32 (0)477 45 45 92 • info@vdhbvba.be

in vorstvrije en verwarmde loods en/of buiten 
voor oldtimers, motorhomes, caravans, boten, …

eventueel elektriciteitsaansluiting

•  Verhuring van modulaire opslagruimten van 10m² tot 1.000m².
•  Verhuring commerciële buitenruimte, bv verkoop personenwagens.
•  Verhuring van commerciële ruimte, opslag, werkplaats, …

Hoe ga jij om met conflicten in het gezin 
tijdens de coronacrisis?

De coronacrisis blijft aanslepen en dat begint stilaan zijn tol te eisen. Ontstaan 
er vaak conflicten in jouw gezin nu iedereen vaak thuis is? Lees dan hier hoe je 
er het best mee kan omgaan.

Voel je je niet meer veilig binnen je gezin en zoek je professionele hulp bij geweld?

  101 voor politie in een noodsituatie

  112 voor medische noodhulp

  1712 hulplijn bij vragen over geweld (gratis en anoniem)

  03 620 15 60 voor OCMW Kalmthout

KALMTHOUT
Kunnen zij op jouw steun rekenen?

Helaas, Corona treft niet alleen het dagelijks leven van mensen en verenigin-
gen, ook organisaties die aan ontwikkelingshulp doen hebben dit jaar hun 
inkomsten flink zien dalen. En dat terwijl Corona wereldwijd mensen treft, ook 
in deze ontwikkelingslanden.

De Brug vzw is een vereniging die financiële en morele hulp geeft aan 23 
kleinschalige projecten in 12 verschillende landen. Door contacten met hun 
correspondenten blijven alle leden (ongeveer 550), via een tijdschrift dat 3 
keer per jaar onder de leden wordt verspreid, op de hoogte van de vordering 
van het project en over de werking in het algemeen. De projectverantwoor-
delijken geven aan dat er grote nood is oa in de gezondheidszorg en aan 
voedsel.  “Het is een kwestie van overleven. “

De normale acties van De Brug (het Ontbijt aan bed en het solidariteitsmaal) 
kunnen dit jaar niet doorgaan. En dus werd er gezocht naar een haalbaar 
alternatief om de projecten te kunnen blijven steunen.
‘Laten we de meest behoeftigen met de minste kansen ‘symbolisch’  in onze 
‘bubbel’ opnemen en hen financieel steunen’, dat is het motto van hun steun-
pakkettenactie. 

Hoe werkt het?
* U kan een (h)eerlijk steunpakket kopen. Het steunpakket bevat onder ande-
re een fairtrade kaars, wijn en fairtrade chocolade. Een ideaal eindejaarsge-
schenk! Dit pakket kan u bestellen bij Ann Costermans (acostermans@proxi-
mus.be of 0485 888 113 – na de kantooruren)
Afhalen of thuislevering op 29 november. 
*Je kan ook een gift doen op BE82 8333 6475 9268 tav ontwikkelingshulp “De 
Brug” vzw, Brasschaatsteenweg 64, 2920 Kalmthout, waarvoor jullie dit jaar 
van een uitzonderlijke belastingvermindering  van 60 %, tegenover de gebrui-
kelijke 45% kunnen genieten!

Alle giften en de opbrengst van deze actie gaan integraal naar de projecten!
Ook en zeker in deze tijden : blijf vzw De Brug steunen!
De 23 projecten hebben jouw steun BROODnodig!

KALMTHOUT
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ZOEKERS
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.

PETIT PARIS GAAT SLUI-
TEN. 29 - 30 - 31 oktober 
opheffingsuitverkoop.   
Nieuwstraat 41 te Essen (t.o. 
de kerk) 

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

TE HUUR: OPSLAGRUIMTE 
te Essen. Tel. 0486 13 30 74.
POOLS SCHILDERBEDRIJF 
voor al uw schilderwerk, zo-
wel binnen als buitenwerk. 
www.poolsschildersbedrijf.be 
-  Tel. 0032 (0)485 64 19 65.

GEZOCHT wereldwijdse 
munten - alsook verzamelin-
gen. Tel. 0499 28 92 68.

SNOEIEN EN VELLEN van 
hagen en bomen. Alle tuin-
werken, aanleg gazon.  
0478 25 46 86.
KERSTKAARTEN EN KA-
LENDERS nodig ?  Bestel 
tijdig om teleurstelling te voor-
komen. Wij werken ook uw 
idee verder uit. Prima-Print, 
Drukwerk - Reclame - Belet-
tering, Spijker 29, Essen, 03 
667 57 65 of kijk op www.pri-
maprint.be

HERSTELLINGSATELIER 
KLOKKEN: (afhalen en terug-
brengen) en uurwerken. Gsm 
0476 63 54 38. Van Engeland 
J., Hendrik Consciencelaan 4, 
Essen.
BOLCHRYSANTEN TE 
KOOP van Rijen I, Maststraat 
27 te Nispen. Tel. 0031 165 
365176.

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

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

PETIT PARIS GAAT SLUI-
TEN. 29 - 30 - 31 oktober 
opheffingsuitverkoop.   
Nieuwstraat 41 te Essen (t.o. 
de kerk) 

ESSEN

Gemeente Essen neemt nieuwe, hoogtechnologische ziekenwagen in gebruik.

De dienst Ambulance 112 van 
Essen rijdt vanaf vrijdag 23 okto-
ber rond met een hypermoderne 
ziekenwagen. “Het voertuig mag 
gerust dé referentie op de markt 
worden genoemd”, weet dienst-
hoofd Koen Buyens trots te vertel-
len.

Speciale comfortvering
Het gemeentebestuur koos voor 
kwaliteit. Het gaat om een Mer-
cedes Sprinter van het lange type 
met dubbele wielen voor een 
betere wegligging. Een krachtige 
drieliter V6-motor zorgt ervoor dat 
de ambulanciers snel op hun be-
stemming zijn. Het voertuig heeft 
een speciale comfortvering en 
aan de buitenzijde zijn er handige 
opbergruimtes voor hulpverle-
ningsmateriaal.

Veilig werken dankzij goede verlichting
“De ambulance is werkelijk het neusje van de zalm. Alleen al op het vlak van verlichting heeft de ziekenwagen heel wat troeven. Er is 
speciale traumaverlichting en rondom het voertuig kunnen we extra licht schijnen zodat we in donkere omstandigheden ons werk goed 
kunnen uitvoeren”, zegt een fiere Koen Buyens.

Automatische GPS-aansturing via tekstberichten
De nieuwe ziekenwagen heeft verschillende technologische hoogstandjes zoals een geavanceerde GPS-installatie. “Bij een oproep 
stuurt de Noodcentrale 112 een kort tekstbericht (SDS) naar de ploeg van dienst. Daarin staat het adres, het type incident en nog meer 
details. Vaak is er geen exacte locatie maar enkel een omschrijving zoals een kruispunt, een parkeerterrein, een kilometerpaal… Toch 
komt dankzij het SDS-bericht de juiste locatie automatisch in de GPS zodat we geen tijd verliezen met het intikken van de gegevens.”

Aanraakschermen en extra sirene
Alle bediening gebeurt met aanraakschermen. De wagen heeft een automatische dimfunctie bij schemering en nacht om andere weg-
gebruikers niet te verblinden. Bovendien heeft de wagen een extra sirene die op gevaarlijke kruispunten en bij gevaarlijke maneuvers 
kortstondig andere weggebruikers waarschuwt. Dat is nodig omdat er steeds meer verkeer is en auto’s steeds beter geïsoleerd zijn.

Volledig uitrusting
Voor de fanaten sommen we even op wat er allemaal in onze ziekenwagen zit: een nieuwe monitor om vitale functies te controle-
ren, bloeddrukmeter, CO2-meter, zuurstofsaturatiemeter, temperatuurmeter, een automatische externe defibrillator, een elektronisch 
gestuurde laadhulp, nieuwe brancard, zweeftafel voor de brancard, wervelplank, schepbrancard, vacuümmatras, hoofdimmobilisatie, 
veiligheidshelmen en nog veel meer.

Mobiel internet
Ten slotte is de ambulance uitgerust met een veiligheidscamera en is er een tablet met mobiele internetverbinding voor dringend 
opzoekwerk. Om al deze apparatuur aan te sturen, heeft de wagen constant voeding nodig. De firma AB-Technics uit Essen – die het 
voertuig ombouwde – installeerde een veiligheidssysteem waardoor de chauffeur tijdens een interventie de sleutel van het voertuig kan 
halen terwijl de motor toch blijft draaien. 

De gemeente wil dat haar ambulanciers met een goed uitgeruste en moderne ziekenwagen kunnen uitrukken om professionele hulp te 
kunnen bieden aan haar inwoners. Een enthousiast team van 22 vrijwilligers en één beroepskracht staat dag en nacht voor hen klaar.

Geen feestelijke inhuldiging
“Vanwege de toenemende coronacrisis kan het gemeentebestuur jammer genoeg deze gloednieuwe wagen niet officieel huldigen of 
een feestelijk moment bezorgen aan het ambulanciersteam.
Een team waar we fier op mogen zijn, de helden die dag en nacht klaar staan om in deze moeilijke coronacrisis toch ervoor te blijven 
gaan” zegt Burgemeester Gaston Van Tichelt.
# samen tegen corona!

Extra informatie
De gemeentelijke ambulancedienst 112 is verbonden en ingeschakeld in het Europees Noodnummer 112. Dat betekent dat de ambu-
lancedienst 112 enkel uitrukt bij dringende opdrachten. 

Elke patiënt wordt in principe naar het dichtst gelegen erkend ziekenhuis vervoerd. In deze regio betekent dat naar het AZ Klina in Bras-
schaat, met uitwijkmogelijkheden naar andere ziekenhuizen volgens de wettelijke regeling. 
          
De Ambulancedienst rukt uit bij dringende medische verzorging en vervoer van zieke personen thuis en op de openbare weg. Ook ge-
kwetsten bij ongevallen in het verkeer, op het openbaar domein en bij huiselijke ongevallen biedt de ambulancedienst dringende me-
dische verzorging en vervoer. De gemeentelijke 112-ambulance werkt nauw samen met de MUG-diensten van AZ Klina in Brasschaat en 
ZNA Jan Palfijn in Merksem. Het gemeentebestuur hanteert de tarieven opgelegd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

Meer info?
Ambulance112@essen.be
GSM +32 495 51 00 01 

ESSEN
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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

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 !

Digitale herdenking met Reveil op 1 november

Op 1 november gedenken we dierbaren die ons ontvallen zijn. Dat zal dit jaar 
jammer genoeg in heel andere omstandigheden plaatsvinden en op een aan-
gepaste manier moeten gebeuren. Essen voorziet een digitaal alternatief.

Helmut Jaspers, schepen van leefmilieu en cultuur (sp.a-JijMaaktEssen): “Ter 
gelegenheid van Allerheiligen planden we ‘Reveil’, een ingetogen cultureel 
moment op het begraafpark Wildert.  Omwille van corona kan dit niet live 
plaatsvinden, maar bieden we wel een virtueel alternatief aan. 
Op www.essen.be en de sociale media van de gemeente kan je deel uitma-
ken van een intiem, hartverwarmend en rakend optreden van vier Essense mu-
zikanten. Daarnaast brengen leerlingen van de afdeling Woord van muziek-
academie Muzarto verhalen over begraven verhalen, over de stem van de 
stilte en de vele stemmen van het verdriet.  Maar vooral over troost en delen. 
De filmpjes zetten we op 1 november online op Facebook en de gemeentelijke 
website.

Van kille begraafplaatsen naar warme begraafparken
“De voorbije jaren maakten we werk van de herinrichting en het opwaarderen 
van onze begraafplaatsen. De begraafplaatsen van Essen-Hoek en Essen-Cen-
trum werden eerder al omgevormd tot begraafparken. Geen kille plaatsen, 
maar stilteplekken waar je op een waardige en eerbiedvolle manier afscheid 
kan nemen of in een groene omgeving geliefden kan gedenken”.
Onlangs werd de laatste hand gelegd aan de herinrichting van het begraaf-
park Wildert. Dat werd ook uitgerust met een modern en stijlvol afscheidspa-
viljoen. Vanaf nu zijn hier nieuwe vormen van begraven met composteerbare 
urnen mogelijk. De site werd voorzien van een servicepunt met gieterboom 
en een fietsenstalling. Voor het herdenken van sterrenkindjes is er een sterren-
boom.

Meer info?
 vrijetijd@essen.be
 +32 3 670 01 56
 helmut.jaspers@essen.be
 +32 477 46 41 00

ESSEN

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 !    
OP ALLE SPEELGOED -50% !!!

dit allemaal 

-50%
SLA NU 

UW SLAG !

GROTE OPRUIMING !

KERSTARTIKELEN
grote partij

28 stuks - glazen ballen (onbreekbaar)

KERSTHUISJES 
met verlichting en muziek

MUZIEKDOZEN

KERSTMANNETJES
en nog veel meer …

tevens prijzen voor tombola, bingo enz.
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JOBS

Vacature 
 

Tractor chauffeur & kraanmachinist 
 

Ben jij op zoek naar: 

- een nieuwe uitdaging  
- afwisselend werk  
- ben je flexibel en gemotiveerd 
- heb je geen acht tot vijf mentaliteit 

Dan zijn wij op zoek naar jou!!! 
Neem contact op met. 

Jeroen Kennes  Tel.:   03-3150195 

e-mail: j.kennes@kennes.eu 

     Mob.: +31 613820484 

Website www.kennes.eu 

 

Tractor chauffeur 
& kraanmachinist

Ben jij op zoek naar:

 - een nieuwe uitdaging
 - afwisselend werk
 - ben je flexibel en gemotiveerd
 - heb je geen acht tot vijf mentaliteit

Dan zijn wij op zoek naar jou !!!

Neem contact op met:

Jeroen Kennes  Tel.:   03-315 01 95
   e-mail:  j.kennes@kennes.eu
   Mob.:   +31 613820484
   Website: www.kennes.eu

VACATURE

 

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

• LOODGIETER met ervaring voor plaatsing sanitair, cv en 
ventilatie. 
 

• ELEKTRICIEN met zin voor HVAC  
Je werkt projecten uit vanaf kantoor tot op de werf en springt 
bij waar nodig.  
Technische kennis en verantwoordelijkheidsgevoel is een must.  
 

• KOELTECHNIEKER met ervaring voor zowel de administratieve 
als de praktische kant. 
Technische kennis en verantwoordelijkheidsgevoel is een must. 
  

Heb je interesse? Bel of mail:  
Tel: 03/293.65.60 of info@janvriends.be 

 
 

 

 
 

Heb je interesse? Bel:03/293.65.60 of mail:info@janvriends.be 
 

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een:

•  LOODGIETER met ervaring
	 voor	plaatsing	sanitair,	cv	en	ventilatie.

•  ELEKTRICIEN met zin voor HVAC
 Je werkt projecten uit vanaf kantoor tot op de werf en 
	 springt	bij	waar	nodig.
	 Technische	kennis	en	verantwoordelijkheidsgevoel	is	een	must.

•  KOELTECHNIEKER met ervaring
	 voor	zowel	de	administratieve	als	de	praktische	kant.
	 Technische	kennis	en	verantwoordelijkheidsgevoel	is	een	must.

Heb je interesse? Bel of mail:
Tel: 03/293.65.60 of info@janvriends.be

 

Voor versterking van ons team zijn wij op zoek naar een: 
 

• LOODGIETER met ervaring voor plaatsing sanitair, cv en 
ventilatie. 
 

• ELEKTRICIEN met zin voor HVAC  
Je werkt projecten uit vanaf kantoor tot op de werf en springt 
bij waar nodig.  
Technische kennis en verantwoordelijkheidsgevoel is een must.  
 

• KOELTECHNIEKER met ervaring voor zowel de administratieve 
als de praktische kant. 
Technische kennis en verantwoordelijkheidsgevoel is een must. 
  

Heb je interesse? Bel of mail:  
Tel: 03/293.65.60 of info@janvriends.be 

 
 

 

 
 

Heb je interesse? Bel:03/293.65.60 of mail:info@janvriends.be 
 

Kurkatelier in voormalige sigarenfabriek
 
De gebouwen 
van sigarenfa-
briek Verellen 
in Gooreind krij-
gen een nieu-
we invulling als 
kurkatelier. De 
bewoners van 
het dagcen-
trum De Oever 
sorteren er kur-
ken stoppen, 
die worden vermalen tot ecologische isolatie.
In het dagbestedingscentrum De Oever was er door de coronacrisis een ernstig 
plaatsgebrek ontstaan. Het was niet meer mogelijk om voor grote groepen een 
goede en kwaliteitsvolle werking te garanderen. Daardoor moest de organisatie 
op zoek naar grotere lokalen.

Atelier Verellen
In de oude sigarenfabriek waren nog een aantal ongebruikte ruimtes, waarvan 
de De Oever er nu twee gekregen heeft. In Atelier Verellen verzamelen de me-
dewerkers kurken, die ze sorteren om ze daarna te vermalen. De gemalen kurk 
wordt als ecologisch isolatiemateriaal verkocht onder de merknaam Recycork. 
De andere ruimte van Atelier Verellen wordt voor andere opdrachten gebruikt, 
zoals brieven en folders vouwen, stickerwerk en nog veel meer. Verder beschik-
ken de medewerkers er over een eigen keuken, sanitair en veel bergruimte.

WUUSTWEZEL

gemeente Kapellen zoekt:
directeur

Burger en Welzijn
volljds 38/38, contractueel,

niveau A4a – A4b

solliciteren kan t.e.m.
11 november via

www.kapellen.be/vacatures

Roosendaalsebaan eindelijk terug open voor 
alle verkeer op vrijdag 30 oktober!

Het lange wachten wordt op vrijdag 30 oktober beloond: de Roosendaalse-
baan gaat volledig open voor alle verkeer.  Volgende week legt de aannemer 
nog de toplaag in asfalt aan en plaatst de lijnen op de rijweg. Die werken staan 
gepland op woensdag 28, donderdag 29 en vrijdag 30 oktober.

Opgelet !
Tijdens die werken is de volledige Roosendaalsebaan niet toegankelijk tussen 
het kruispunt en het Handelaar. Moet je die dagen weg met de wagen? Parkeer 
die dan best buiten de werfzone. De gemeente Kalmthout en het Agentschap 
Wegen en Verkeer danken de bewoners van de Roosendaalsebaan voor het 
geduld en het begrip ze het voorbije jaar toonden. Met vragen over de werken 
kan je terecht op  of 03 620 22 40. (Bron: gemeente Kalmthout / foto Margo Tilborghs)   MT

KALMTHOUT
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

U zoekt personeel ?
Wij kunnen u daarbij helpen !

Vraag meer info: echo@primaprint.be

Verkoper M/V IT/Telecom
 

PCS Computers (Selexion Wuustwezel)  is een gevestigde waarde in 
de IT/telecom retail markt in de regio Noorderkempen.

 
Functie : Verkoop van Proximus Telecom diensten.
  Verkoop van GSM & IT producten .
Profiel :  Je bent vlot en een geboren verkoper.
  Je bent in het bezit van een ASO of TSO diploma of   
  gelijkwaardig door ervaring.
  Kennis van computer hardware en smartphones.
  Werken op zaterdag is geen probleem.
  Zelfstandig kunnen werken.
Aanbod : Een stabiele werkomgeving.
  Een voltijdse betrekking.
  Onmiddellijke indiensttreding.
  Correcte verloning.
Interesse : Mail uw CV naar bart@pcscomputers.be

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

Neem een kijkje
op onze vernieuwde website:

www.primaprint.be

 

 
 

VERANDA’S • RAMEN EN DEUREN
ZONWERING • ROLLUIKEN

H. VAN DEN BERGH
Spijker 38 - 2910 Essen
03 667 70 00  

2 PLAATSERS
1 ERVAREN METSER 
1 METSER-DIENDER 

 

 

 

WWW.VANDENBERGHVERANDAS.BE

Al bijna 40 jaar is Van Den Bergh veranda’s uit Essen de ervaren uitvoerder 
van tal van veranda- en buitenschrijnwerkprojecten. Samen met het 
plaatsen van zonwering, rolluiken, garagepoorten en een goede en 
correcte service heeft dit er toe geleid dat we aan uitbreiding toe zijn.

We zoeken dan ook nog gemotiveerde:

Wij bieden: • Aangename werksfeer
  • Afwisselend werk
  • Ingeschreven in de bouw
  • Werk in eigen regio

Interesse ?  Contacteer dan Mark Hendrikse
          mark@vandenberghverandas.be

Blikstraat 82 - Nieuwmoer
www.deoudeheihoef.be

Vakantieverblijf “De Oude Heihoef”

Zoekt man/vrouw/koppel ter versterking op het domein.

Fulltime job met onmiddellijk in dienstneming
met mogelijkheid tot inwonen. 

INTERESSE?
TEL 0032 494 15 79 37

Bezoek op afspraak

Algemeen takenpakket
- ontvangst gasten
- onderhoud vakantiewoningen
- onderhoud hoeve en domein
- verzorging paarden
- etc.

De Oude Heihoef is een 
paardenstoeterij met unieke 
formules als vakantieverblijf.
Gastvrijheid, vertoeven in 
een groene omgeving en 
een voorliefde voor paarden  
staan hier centraal.

VACATURE
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Argenta Essen herstelt
het historisch pand Baeyenshof in ere

Stationsstraat 55, een mooi historisch pand met een rijke geschiedenis...dat 
wordt vanaf 16 november 2020 de nieuwe locatie van Argenta Essen. De Argen-
ta-kantoorhouder, de familie Matheusen-Backx, zal het gebouw en het omlig-
gende domein in verschillende fases renoveren.

Een historisch pand als verbindingselement in Essen
Het pand werd in 1876 gebouwd door Dr. Baeyens, waarna het in 1923 in ge-
bruik werd genomen door Dr. Janssens en zijn nakomelingen.
Hij verbouwde de rechtervleugel van paardenstal tot dokterskabinet en bracht 
een prachtige verzameling bomen en planten bij elkaar in het park. Met de 
renovatie van het park zullen meerdere imposante, diepgewortelde bomen 
terug tot hun recht komen.

Het project, dat centraal ligt in Essen, voorziet in:
- Fase 1: renovatie en heraanplanten van een prachtig park
- Fase 2: renovatie van het bijgebouw naar tijdelijk Argenta kantoor
- Fase 3: renovatie van het hoofdgebouw naar een handelsruimte op de gelijk-
vloerse verdieping, met een presentatieruimte voor klanten welke ook ter be-
schikking staat voor ondernemers en verenigingen; en bewoning voor enkele 
gezinnen , alsook andersvaliden
- Fase 4: nieuwbouw om “samen te leven, en op uzelf wonen” vorm te geven in 
een co-housing huurformule.

Welkom
Hoewel er steeds meer digitaal gewerkt wordt en de Argenta-klanten onder-
tussen eenvoudig kunnen bankieren via de App en Internetbankieren, blijft het 
Argenta-kantorennet van cruciaal belang bij het verlenen van persoonlijk ad-
vies. Argenta zet sterk in op nabijheid en persoonlijk contact met zijn klanten. 
Dat is waar Argenta voor staat.

Alle Essenaren zijn van harte welkom voor een kennismaking met het kantoor 
en de nieuwe locatie. Maak je persoonlijke afspraak via essen@argenta.be, wij 
zorgen alvast voor een warm onthaal.

ESSEN

 

 

 

Bovenstaande lay-out mag gebruikt worden, maar dan wensen we de tekst links te plaatsen “Vanaf 16 november nieuw adres: STATIONSSTRAAT 55 – ESSEN” 

en aan de rechterzijde de foto in bijlage 

Argenta Matheusen-Backx nv
Stationsstraat 55 - 2910 Essen - Tel. 03 667 77 66 - essen@argenta.be

KALMTHOUT
Klanken van Afscheid op zaterdag 31 oktober

Met ‘Klanken van Afscheid’ wil de gemeente Kalmthout op zaterdag 31 okto-
ber een afscheidsmoment creëren voor iedereen die de afgelopen maanden 
een dierbare verloor tijdens de coronacrisis. Ook wie gewoon even wil bezin-
nen of tot rust wil komen, is welkom vanaf 14.30 uur in de kerk van Heide. 
Harpiste Laura De Jongh en sopraan Britt Truyts zorgen voor troostende klan-
ken, ondersteund door poëzie van Maud Vanhauwaert.

Het concert wordt gratis aangeboden door de gemeente Kalmthout.
Reserveer wel op voorhand je plekje. (https://kalmthout.be/tickets/)

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


