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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

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

hier je producten en/of diensten
           & vergroot je netwerkVERHUUR

(Plantenkwekerij     
Marc Raats

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

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

contacteer ons

03 644 00 88

Kom niet 

TE LAET !TE LAET !

2990 Wuustwezel - J.F. Vincklaan 14

Deze vrijstaande woning is gelegen op een perceel van 800m² op het einde 
van een doodlopende straat op een schitterende locatie te Wuustwezel.
Gelijkvloers vinden we een inkomhal met apart toilet, een lichte woonkamer, 
een open keuken met aansluitend een aparte berging, een ruime veranda, een 
slaapkamer en een badkamer terug.
Op de eerste verdieping bevinden er zich drie slaapkamers en een tweede 
badkamer.
Bijkomende troeven zijn o.a. de gunstige EPC score, de conforme keuring van 
de elektrische installatie en de zeer ruime garage.
vg - wug - gmo - gvkr - vv / EPC 290 kWh/m²
       € 435.000

 
   

2910 Essen - Klaprooslaan 11

Vrijstaande woning op een perceel van 1387m² op een schitterende locatie.
vg - wg - gdv - gvkr - gvv / EPC 283 kWh/m²

 

NIEUW !NIEUW ! TE LAET
2910 Essen - Kalmthoutsesteenweg 242

In het centrum van Essen-Wildert en gelegen in de onmiddellijk nabijheid van 
o.a. openbaar vervoer, supermarkt, bakker en apotheek vinden we deze in-
stapklare woning. Deze woning omvat gelijkvloers  een inkomhal met apart 
toilet, een woonkamer, een keuken en een badkamer met bad/douche com-
binatie en een lavabo. Op de eerste verdieping vinden we drie slaapkamers 
terug. Via een vaste trap komen we op de tweede verdieping waar er nog een 
extra slaapkamer kan worden voorzien. De tuin biedt U de nodige privacy en 
is voorzien van een terras en een berging voor uw fietsen en tuingereedschap. 
De goede staat van onderhoud, de gunstige EPC score en de conforme keuring 
van de elektrische installatie zijn enkele van de extra troeven van deze woning. 

vg - wg - gmo - gvkr - gvv / EPC 343 kWh/m²  € 289.000

Kom niet ‘TE LAET’ en krijg naar aanleiding

van onze 25ste verjaardag het EPC en
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COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

50. Van zout tot salaris.
Geld….voor sommige mensen is dit het hoog-
ste doel, voor andere een noodzaak om te 
overleven. Voor er geld bestond leefden de 
mensen van wat ze zelf konden verbouwen, 
aangevuld met het ruilen van goederen met 
rondtrekkende stammen. Een ruilmiddel dat 
overal gebruikt kon worden was zout. Vaak 
werden andere waren afgemeten aan de 
waarde van zout.  De Romeinse soldaten 
werden 2000 jaar geleden al uitbetaald met 
dit product dat “sal”, het Latijnse woord voor 
zout , werd genoemd. Hiervan kwam later de 
naam “salaris”. 

Ook in de oudheid wisten de mensen al dat 
zout van levensbelang was. Niet alleen om-
dat het noodzakelijke voedingstoffen bevatte 
maar ook omdat het kon gebruikt worden om 
voedsel als vlees of groenten te conserveren 
gedurende de wintermaanden. Maar in de 
geschiedenis van geld speelde al snel metaal 
een belangrijke rol. Reeds in de ijzertijd, en-
kele eeuwen voor onze jaartelling werden er 
aan stukjes metaal een waarde toegekend. 
Al snel werd een dergelijk stukje versierd met 
een wapenschild of een afbeelding van het 
hoofd van een hoog geplaatst persoon. Hoe-
wel Essen pas vanaf 1159 geschiedenis heeft 
geschreven kwam er in 2016 toch een bewijs 
dat er hier al veel vroeger mensen hebben ge-
woond of er zijn doorgetrokken. Er werd name-
lijk een Romeinse munt gevonden op Essens 
grondgebied die dateerde van omstreeks 141 
na Christus met daarop de beeltenis van Faus-
tina , de echtgenote van een Romeinse keizer.
(bron Spijcker 2018)       M.G.

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

Kalmthout krijgt twee regenboogzebrapaden
en een LGBTQIA+ actieplan

Gemeenteraadslid Inneke Bosmans van Open Vld Kalmthout legde tijdens de laatste gemeenteraad een 
voorstel neer dat er toch minstens 1 permanent regenboogzebrapad zou komen in Kalmthout. Het bestuur 
ging er mee akkoord om er twee aan te leggen en er een LGBTQI+ actieplan aan te verbinden.
“Als gemeente moeten we het signaal geven dat elke vorm van discriminatie tegenover een individu om 
welke reden dan ook onaanvaardbaar is,” aldus gemeenteraadslid Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). 
“Zijn wie je bent is blijkbaar nog steeds geen vanzelfsprekendheid. Dat bewijst de moord in Beveren, maar 
ook in Kalmthout merken we on- en offline dat er nood is om een duidelijk signaal te geven aan intolerant 
gedrag. Daarom vroegen we om in Kalmthout tenminste één regenboogzebrapad te voorzien op een 
centrale locatie, bijvoorbeeld aan het marktplein, de Kapellensteenweg in het centrum of in de Heidesta-
tiestraat ter hoogte van het Willy Vandersteenplein. Ik ben dan ook heel blij dat het gemeentebestuur 
akkoord ging om er twee aan te leggen, één aan winkelcentrum De Beek en één aan het Willy Vander-
steenplein.” 
Fractieleider van meerderheidspartij CD&V, Didier Van Aert, bedankte Open Vld Kalmthout voor het voorstel 
en verdiepte het in één adem door er ook een LGBTQIA+ actieplan aan te verbinden. Hierbij denkt hij bij-
voorbeeld aan actieve communicatie rond dit thema, een aparte pagina op de website en het gebruik van 
diverse foto’s in de gemeentelijke communicatie. Het is nu aan het bestuur om dat verder uit te werken. “Wij 
zijn zeer blij met de steun voor ons voorstel en de verdieping ervan door de meerderheid,” besluit Johan Cas-
simon, voorzitter van Open Vld Kalmthout. “Dit kan zeker een hart onder de riem zijn voor vele inwoners die 
zich tot op heden anders voelden en/of zichzelf niet durfden te zijn. Dit toont nog maar eens aan dat con-
structief oppositie voeren werkt en we zijn blij het bestuur als partner te vinden in deze belangrijke waarde.”

KALMTHOUT

Aspergeseizoen gaat door het goede weer
van de afgelopen dagen vroeg van start 

Het is zover. De eerste asperges komen weer boven piepen. In Essen werden vandaag de eerste asper-
ges uit de grond gehaald. Daarbij kreeg het aspergebedrijf van Paul Uitdewillegen uit Horendonk de 
hulp van burgemeester Gaston Van Tichelt en gedeputeerde Ludwig Caluwé. Zij gaven de aftrap van het 
aspergeseizoen.

Aspergebedrijf Uytdewilligen 
Het aspergebedrijf Uytdewilligen 
werkt volgens de principes van 
de Korte Keten. “Ooit is dit bedrijf 
begonnen als hobby”, zegt Paul 
Uytdewilligen. “Mijn vader deed 
onderzoek naar de aspergeteelt 
en is dan als hobby asperges be-
ginnen te telen. Het is dan uitge-
groeid tot een echt bedrijf en nu 
verkopen we onze asperges vooral thuis en aan 
restaurants”, zegt Paul.
Zelfs de bekende groentenchef Seppe Nobels 
komt zijn asperges halen bij het bedrijf. “Wij con-
centreren ons vooral op de smaak en de kwaliteit 
van de asperges”, legt Paul uit. “Het is hier ideale 
grond voor smaakvolle asperges.”
Door het goede weer van de afgelopen dagen 
zijn de asperges naar boven gekomen. “Volgende 
week komen er opnieuw koude nachten aan en 
dat kan problematisch zijn voor de asperges”, zegt 
de aspergeteler. “Als ze boven de grond komen, 
doen we er een folie over. Maar door die folie be-
vriezen ze gemakkelijker. Volgende week komt er 
nachtvorst aan, dus ik ben wel een beetje bang”.

Asperges uitsteken 
“Asperges uitsteken is niet gemakkelijk”, zegt asper-
gekweker Paul Uytdewilligen. “De kans is reëel dat er 
een paar asperges het niet gaan overleven, maar 

de burgemeester mag dat”, lacht 
hij. “Misschien kan ik hem een 
paar werkpuntjes meegeven.”

“Maar als ik heel eerlijk moet zijn: 
de burgemeester en de gede-
puteerde zijn perfecte asperge-
stekers. Ze hebben de techniek 

beiden al goed 
onder de knie. 
Ik hoop dat ze 
nog even tijd 
hebben want er 
moet hier van-
daag nog wel 
wat afgewerkt 
worden.”

Aspergesoep met garnaaltjes
Ondanks de vele asperges die hij dagelijks ziet pas-
seren, is de aspergeboer de groente nog niet beu. 
“Ik zou het elke dag kunnen eten. Het is eigenlijk de 
enige Vlaamse klassieker waarin een groente cen-
traal staat. Je kan het perfect met vlees, vis of vege-
tarisch eten”, zegt hij enthousiast. “Mijn lievelingsge-
recht is aspergesoep met garnaaltjes.”

MT
Radio2Antwerpen

Foto’s MT

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

Vaccinatiecentrum schakelt 
versnelling hoger
 
De leveringen van de vaccins komen beter op 
gang, waardoor het Vaccinatiecentrum Noor-
derkempen stilaan haar capaciteit uitbreidt. 
“Deze en volgende week samen zullen we zo’n 
9000 vaccinaties kunnen doen”, zegt Cindy De 
Roeve, voorzitter van de Eerstelijnszone Noorderkempen.

65-plussers aan de beurt
Na een aarzelend begin, schieten de vaccinaties stilaan beter op. De twee-
de doelgroep – die van de 65-plussers – wordt nu volop gevaccineerd. 
“Daarnaast starten we in april ook met de tweede dosis van het Pfizer-vac-
cin voor de mensen die hier de afgelopen weken al zijn gevaccineerd. Het 
gaat dan vooral over medewerkers uit de zorgsector”, gaat De Roeve ver-
der. “De voorbije weken deden we als centrum ook heel wat ervaring op 
en we zijn intussen helemaal klaar om 7 op 7 en 12 uur per dag te openen.”
Momenteel nodigde het vaccinatiecentrum in Brasschaat alle inwoners 
met geboortedatum tot en met april 1945 uit. En zo schuift de leeftijdsgrens 
steeds verder op binnen de groep 65-plussers. “Ben je vóór april 1945 gebo-
ren en kreeg je nog geen uitnodiging, dan bel je best met het callcenter 
op 0800 59 056 of stuur een mailtje naar info@vaccinatienoord.be. Ben je 
geboren ná april 1945, wacht dan nog even je brief af, die komt eraan in de 
volgende weken”, besluit de voorzitter.

Reservelijst
Ondertussen kan je je ook op een reservelijst inschrijven om ervoor te zor-
gen dat alle bereidde spuitjes ook effectief diezelfde dag nog toegediend 
kunnen worden. De reservelijsten zijn terug te vinden op de website bij de 
veelgestelde vragen. Die lijsten volgen de vooropgestelde volgorde. “Het 
wil dus niet zeggen dat je sowieso sneller gevaccineerd wordt”, geeft Eer-
stelijnszone Noorderkempen nog mee.

WUUSTWEZEL

Hoevensebaan 80, Kapellen • T 03/ 664 75 66
Wij zijn ook open op zondag 21 december 
van 11u tot 17u en maandag 22 & 29 december 
van 9u30 tot 18u.

CELEBRATE YOUR
CHRISTMAS MOMENTS

Hoevensebaan 80
2950 Kapellen

T 03/664 75 66
www.baekelmansjuwelen.be

Open: 
Ma-Di-Zo: gesloten
Wo-Do-Vrij: 09:30-12:30 | 14:00-18:00
Za: 09:30-17:00

Totale uitverkoop ! 

Alle stockartikelen 

-20%
vanaf donderdag 1 april

Niet op:
• batterijen
• horlogebanden
• herstellingen
• nieuwwerk
• bestellingen

Denk nu reeds 

aan uw geschenken !

wegens pensioen

Enkel op afspraak - Tel. 03 664 75 66

Hoevensebaan 80, Kapellen • T 03/ 664 75 66

Wij zijn ook open op zondag 21 december 

van 11u tot 17u en maandag 22 & 29 december 

van 9u30 tot 18u.

CELEBRATE YOUR

CHRISTMAS MOMENTS

Alle juwelen en bedels

tot 

-40 %

DE LEVENSBOOM
Groeien vanuit jezelf...

THERAPIE

COACHING

RELAXATIE

mineralen • knuffelstenen
etherische oliën • kaarten…

en nog veel meer !

Bredabaan 294
2990 Wuustwezel

info@de-levensboom.be
www.de-levensboom.be

Therapie
individueel • gezins • relatie

Coaching
kinder • personal • bedrijven

Relaxatie
baby • kinderen • volwassenen

ENKEL OP AFSPRAAK 
0474 29 69 78

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
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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.

Herstel voor vandaag 

De zon schijnt. Ik voel ze stralen op mijn huid. En geniet, van het moment. 
Gevrijwaard van de wind profiteer ik des te meer. Ik besluit een pauze te 
nemen, zet mijn laptop even opzij. Zoals dagelijks overloop ik de dag, sta 
ik even stil. Bij dit. Bij alles. Mijn gedachten nemen een sprongetje wanneer 
mijn sokken binnen mijn gezichtsveld verschijnen. Roze sokken, bewust ge-
kozen. Zo vlot heb ik ze kunnen nemen deze ochtend. Opgeborgen in de 
onderste lade van mijn kledingkast, verschillende modellen en kleuren. Het 
nemen van een nieuw setje, elke ochtend opnieuw. Een dagelijkse hande-
ling waarin het zichtbaar is, mijn groeiproces. Het niet kunnen nemen van 
sokken. Willekeurig een bovenste setje nemen met een gestrekt been. Tot 
het kunnen nemen van alle sokken met gebogen knieën, enkele dagen 
geleden. 

Ik glimlach. Wat was het anders, mijn gedachtegang. Voor de operatie. Eind 
oktober. November. December. Het eindresultaat was mijn houvast. De in-
vulling nog onbekend en toch verlangend naar meer, naar beter, naar snel-
ler, naar verder. Ik ontdekte en leerde hoe het veranderde, mijn manier van 
denken. De revalidatie leerde mij om klein te denken. En hoe klein denken 
ook groots kan zijn. Elk ieniemienie stapje, letterlijk en figuurlijk, is er een om te 
vieren. Geluk is voor mij een gevoel in het nu en niet (alleen) in de toekomst.

Natuurlijk hoop ik het, droom ik ervan. Diep vanbinnen. Dat het ooit mogelijk 
wordt. Een kleine wandeling, vlakbij huis. Eentje waarbij ze er weer is en ik ze 
mag voelen, de zon. Voorlopig maak ik ze behapbaar, mijn stapjes en haal 
ik vreugde uit de weg die ik afleggen mag. Ik verplaats mezelf met één kruk 
naar de hometrainer voor mijn oefeningen. Ik stap op, zet de display aan en 
begin te trappen. Twaalfenhalve minuut is het vandaag. Glunderend denk. 
Voel. Ervaar ik het, opnieuw.

Smoutebos 19
2910 Essen

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

HAERS FRANK
CENTRALE VERWARMING

SANITAIR
DAKWERKEN

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

Ook in 2021 steunmaatregelen
voor zelfstandigen en verenigingen in Kalmthout

Na lang aandringen van Open Vld Kalmthout neemt het bestuur opnieuw maatregelen om onderne-
mers en verenigingen ook dit jaar te ondersteunen. Op de gemeenteraden van december, januari en 
februari riep gemeenteraadslid Inneke Bosmans al op om extra maatregelen te nemen, zeker voor de 
zelfstandigen die verplicht gesloten waren. Ze deed in dit kader ook verschillende voorstellen, bijvoor-
beeld om na de coronacrisis een horecabon uit te brengen. Die komt er nu ook. 

Kalmthoutse horecabon
Om de horecasector in Kalmthout bijkomend te steunen, wordt een Kalmthoutse horecabon gelanceerd. 
Elke inwoner ongeacht de leeftijd zal een bon van tien euro ontvangen. Deze bon zal gespendeerd kun-
nen worden in de Kalmthoutse horecazaken. Op die manier pompt Kalmthout opnieuw 190.000 euro in 
onze lokale economie. Na de Kalmthoutbon vorig jaar, is dit voor het tweede jaar op rij een belastingver-
laging voor de Kalmthoutenaar. De bon zal verspreid worden onder de Kalmthoutse bevolking vanaf de 
heropening van de horeca en zal zes maanden geldig zijn.

Beschermingspremie
Daarnaast komt er een Kalmthoutse beschermingspremie van 300 euro voor zelfstandigen in hoofdbe-
roep en 150 euro voor zelfstandigen in bijberoep. Als criterium voor het toekennen van deze premie moet 
de Kalmthoutse ondernemer beroep gedaan hebben op het Vlaams beschermingsmechanisme vanaf 
1 maart of 1 april 2021.

Extra subsidies voor verenigingen
Ook de verenigingen worden in 2021 bijkomend ondersteund. Deze steun houdt in dat ze een bijkomen-
de subsidie van 25% van de reguliere gemeentelijke subsidie die ze krijgen in 2021, krijgen. Het gaat hier 
niet enkel over verenigingen in de welzijns-, sport-, jeugd- en cultuursector maar ook de verenigingen in 
het kader van ontwikkelingssamenwerking en de ouderenverenigingen. Een belangrijke kritiek van Open 
Vld Kalmthout op de vorige regeling.

KALMTHOUT

www.primaprint.be

Stijgend aantal diefstallen uit voertuigen, 
vooral BMW’S

De politiezone Grens meldt 
het stijgende aantal inbra-
ken uit voertuigen, voorna-
melijk van het merk BMW.

Inhoud voertuig 
populair bij dieven 
“De laatste tijd stellen wij 
helaas vast dat er meer en 
meer onderdelen van voer-
tuigen van het merk BMW 
worden gedemonteerd en 
gestolen”, meldt de politie. “Dit gaat van hele middenconsoles, dashboards, 
sturen, airbags tot sensoren van deze voertuigen. Dieven gaan steeds meer 
op zoek naar onderdelen uit de auto.”

Laat geen waardevolle spullen achter in je wagen 
“Sommige dieven hebben het niet gemunt op uw wagen zelf, maar op de in-
houd ervan”, aldus de politie. “Een gsm, gps, laptop, fototoestel, zonnebril, ... 
Het zijn relatief kleine voorwerpen die vaak in de wagen achtergelaten wor-
den en die dieven vrij gemakkelijk kunnen meenemen. Wees dus aandachtig 
voor verdachte zaken en neem de nodige preventiemaatregelen in acht.”

Bron: PZGrens

REGIO
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Binst het virus woedt
rol ik een proefproject uit

in mijn achtertuin.
@sam_wauters

#twaiku ##twaiku #werkwoord

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.

Zelfwerkend patroon
Herstellen alle merken - Herstellen rolluiklint

toonzaal open op afspraak

Meer dan 25 jaar ervaring !Meer dan 25 Meer dan jjaar ervrr avv riing !g !

Het is weer lente !
Het is weer lente !

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

gratis plaatsinggratis plaatsing

Postbaan 74 j
2910 Essen - België 
Tel. 0497 54 63 38  

info@lucpeeters.be
www.lucpeeters.be

RAMEN & DEUREN

TRAPPEN

KEUKENS

BADKAMERKASTEN

WINKELINRICHTING

KASTEN OP MAAT
…

SCHRIJNWERKERIJ
LUCPEETERS.BE

0497 54 63 38

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

• 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

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

Helleven 8J
2920 Kalmthout
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Vanaf 1 maart nieuwe vestiging te Essen

S

Kom jij mee Het Gouden Konijn zoeken?
De zoektocht is bedoeld voor kinderen van vier tot tien jaar, en iedereen die 
wel eens een Gouden Konijn van dichtbij wil zien.
De arboretumtuin is een heerlijk groene plek om op avontuur te gaan. Wan-
del over bomen, hoor de kikkers kwaken bij de vijver en verstop je in het 
bamboebos. Onderweg kun je kleurrijke eitjes tellen in de bomen, en nadien 
wacht je een chocoladeverrassing! (Met dank aan Libeert voor de heerlijke 
chocolade).

Veilig bezoek
Voor een veilig bezoek, koop je best je ticket met tijdslot vooraf. Tijdsloten 
worden om het kwartier toegekend. Omwille van de 
veiligheidsmaatregelen is vooraf je ticket met tijdslot 
reserveren verplicht voor elke bezoeker, behalve kin-
deren tot 12 jaar!

Info
Arboretum Kalmthout, Heuvel 8
info@arboretumkalmthout.be
Telefoon +32 (0)3 666 67 41
www.arboretumkalmthout.be

Bekijk zeker ook ons filmpje op onze FB-pagina !

Bron: Arboretum Kalmthout 

Paasspeurtocht:
op zoek naar Het Gouden Konijn!

Arboretum Kalmthout viert dit jaar haar165ste verjaardag en verwelkomt daarom een Gouden Konijn tij-
dens de paasvakantie. Alleen heeft het zich goed verstopt.

KALMTHOUT
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ZOEKERS

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

slechts
4,50 €

6,00 €

7,50 €

+ 1,50 €

Totaal

……………………… €

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

 
Dorpsstraat 22 

Kalmthout

Dagbladhandel
St.-Jansstraat 15

Essen-Wildert

Brems bvba
Drukwerk - Reclame - Belettering

Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print

Drukwerk - Reclame - Belettering
Spijker 29 
2910 Essen

Drukkerij Prima-Print
Dagbladhandel

St.-Jansstraat 15
Essen-Wildert

Brems bvba

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

Vingerhoets Rudi 

Dagbladhandel

 

 

 

 

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

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

UW ZOEKERTJE IN ONS WEEKBLAD

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

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

XCLUSIVE MATCH
MATCHMAKER IN JOUW REGIO

NU OOK MINIWORKSHOPS VOOR SINGLES

Wij leggen jouw Puzzel! 
www.xclusivematch.be

✆ 0489 45 49 11

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

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT in Oostmalle.
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Kn ikmopsen-S te l l i ngen-
Motorculteurs-Doorzaaier-
Graafkranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 26m-Hak-
se laars -Aanhangwagens 
enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be Tel 
0475/466 721 en 0495/254 
361.

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

Massage-salon PON WAN-
PHEN Beukendreef 32, 2990 
Gooreind-Wuustwezel. Tel. 
+32 479 02 16 16. Thai mas-
sage - Hot Stone massage en 
Aroma therapie.

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

TE KOOP GEVRAAGD: 
KANARIEVOGELS. Tel. 0497 
37 99 16.

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

ORIGINAL IMMO uw syn-
dicus regio (Noord) Ant-
werpen – www.oi.be. Groot 
verschil in communicatie, 
zorg en voorbereiding ver-
gaderingen. Interesse? Wel-
kom@oi.be of 03 303.74.44

POOLSE SCHILDER -  ALLE 
SCHILDERWERKEN BIN-
NEN EN BUITEN. GOEDE 
REFERENTIES - TEL. 0032 
485 64 19 65. WWW.POOLSS-
CHILDERBEDRIJF.BE
HERSTELLINGSATELIER 
KLOKKEN: (afhalen en terug-
brengen) en uurwerken. Gsm 
0476 63 54 38. Van Engeland 
J., Hendrik Consciencelaan 4, 
Essen.

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

N-VA Wuustwezel zet in op veilige schoolroutes

Op voorstel van N-VA zal de gemeente Wuustwezel onderzoeken op welke schoolroutes extra signalisa-
tie of infrastructurele maatregelen nodig zijn om leerlingen veilig met de fiets naar school te laten gaan. 
“We zijn blij dat de voltallige gemeenteraad ons voorstel heeft goedgekeurd.”, zegt fractieleider Amber 
Vermeiren. “Dat laat zien dat in Wuustwezel verkeersveiligheid erg hoog op de agenda staat.”

Sinds dit jaar kunnen lokale besturen ook een subsidieaanvraag indienen voor veilige schoolroutes. Een 
schoolroute is een route die verschillende scholieren te voet of met de fiets op het woonschooltraject 
gebruiken tijdens de uren die voorafgaan aan de opening van de school en die volgen op de sluiting 
van de school. De gemeente kan per schoolroute maximaal 100.000 euro subsidie krijgen. De Vlaamse 
Regering zal maximaal 50% van de uitgaven die voor subsidie in aanmerking komen, uitbetalen. De ge-
meente Wuustwezel kan elk jaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal vijf schoolroutes op haar 
grondgebied. 

Zowel voor verkeersignalisatie als voor de uitgaven van infrastructurele maatregelen kan Wuustwezel een 
subsidie aanvragen. Amber Vermeiren verduidelijkt: “Concreet gaat het dan bijvoorbeeld over het plaat-
sen van verkeersborden, wegmarkeringen, attentiepalen, verlichting, maar ook over een verbreding van 
het voetpad, een veiligere oversteekplaats, fietssuggestiestroken, verkeersdrempels of rijbaankussens.”
Het voorstel werd unaniem goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 maart 2021.

Contact: Amber Vermeiren, fractieleider N-VA: 0376768803

WUUSTWEZEL

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

EEN SPANDOEK OF REC-
LAMEBORD NODIG ?  Ont-
werp en uitvoering, alles in 
eigen werkhuis. Prima-Print, 
Drukwerk - Reclame - Belet-
tering, Spijker 29, Essen, 03 
667 57 65, info@primaprint.
be of kijk op www.primaprint.
be

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

Elke foto
heeft een verhaal !

Heeft u dit kleurig en geurig veld hyacinten al ontdekt? Het ligt te pron-
ken naast het fietspad aan de Hollandse Dreef (op de grens van Essen en 
Roosendaal). Met zijn verleidelijke geur zorgen de hyacinten voor een heer-
lijke lentesfeer. Een mens wordt er spontaan blij en gelukkig van. Zo ook deze 
wandelaars die maar al te graag even wilden poseren voor mijn lens in het 
bloemenveld.                       MT

ESSEN
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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 !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Uw droomkeuken 
hoeft niet duur te zijn !

Bezoek onze website: 
www.verdokeukens.be

Gratis
plaatsing 
keuken

Extra
kortingen

op werkbladen
(keramiek, graniet,

composiet)

Persoonlijk
opmeting 
en advies 

ter plaatse

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

Bezoek onze toonzaal

Geocaching, op schattenjacht vlakbij huis
 
Nu veel kinderen een paar weken thuis zijn en de weersverwachtingen goed 
zijn, is het misschien een goed idee om er samen op uit te gaan. Geocaching 
kan daarbij een hulpmiddel zijn om ze naar buiten te krijgen.

Geocaching is een combinatie van sport en 
spel: wandelen, puzzelen en zoeken. Overal 
ter wereld zijn schatten (caches) verstopt die je 
kan vinden met behulp van coördinaten. Ook 
in Wuustwezel zijn er tal van geocaches te vin-
den. De schatten kunnen (super)groot of (piep)
klein zijn, makkelijk of moeilijk te vinden. Je kan 
op zoek gaan in het donker of in de hoogte, je 
kan het zo gek niet bedenken of het bestaat.
Als je wil starten met geocaching, begin je best 
met een gemakkelijke traditionele cache om 
het principe te leren kennen. Je downloadt de 
gebruiksvriendelijke c:geo app of de officiële 

geocaching app en je bent vertrokken voor een paar uurtjes zoek- en wan-
delplezier.
Veronique Aernouts leerde het concept enkele jaren geleden kennen via 
een sportdag op het werk. Sindsdien heeft ze met haar gezin zo’n 25 caches 
gevonden en kwamen ze op het idee er zélf een te maken in Gooreind, in en 
rond het domein van de Franciscanessen. Dichtbij huis en niet te lang (5 km), 
ideaal dus voor een eerste ervaring met geocaching. 

Nieuwsgierig geworden? 

Je vind de speurtocht - https://www.geocaching.com/geocache/GC94A5M

WUUSTWEZEL

Gemeente Essen introduceert ‘coronabal’: 
‘Afstandsregels moeten gerespecteerd worden !

De gemeente Essen heeft op 1 april een primeur in de wacht gesleept. Althans 
zo leek het. Wie de datum en de twist’s in het artikel goed onder de loep nam, 
begreep meteen dat het hier om een 1 aprilgrap ging. De grensgemeente 
doet er alles aan om haar inwoners de afstandsregels te laten respecteren in 
deze coronatijd. Dat is zeker waar. Maar toch werkte burgemeester Gaston 
Van Tichelt maar al te graag mee aan de grap om de Essenaren wijs te ma-
ken dat je vanaf 1 april een coronabal kon reserveren via het onthaal van het 
gemeentehuis.
De ballen waren afkomstig van FarmFun in Essen. Het bedrijf organiseert 
teambuildings met een hoog fungehalte. Burgemeester Gaston Van Tichelt 
speelde het spel graag mee en kwam blijkbaar, voor sommige mensen al-
thans, heel geloofwaardig over. De gemeente mocht immers verschillende 
telefonische reservaties noteren.
 
De coronabal
“Onze gemeente heeft de 
verantwoordelijkheid om de 
veiligheid te doen naleven”, 
zegt burgemeester Gaston Van        
Tichelt. “Het dragen van een 
mondmasker én afstandregels 
moeten gerespecteerd worden, 
maar dat blijkt niet altijd zo een-
voudig te zijn. Daarom hebben 
we bekeken wat de mogelijkhe-
den zijn om de afstandsregels te 
doen respecteren. We zijn in contact gekomen met FarmFun uit Wildert. Zij 
hebben grote opblaasbare ballen uit het Engelse stadje Fishingtown geïntro-
duceerd. Het project werd besproken met de gouverneur en met professor 
Marc Van Ranst.
Primeur voor Essen
De gemeente Essen is trots om de primeur te hebben binnengehaald. “We 
zijn graag een pioniergemeente”, zegt de burgemeester. “Altijd vooroplopen 
is niet altijd goed, maar in deze crisistijd is het soms wel nuttig. We zijn trots dat 
de gemeente Essen pionier mag zijn. Op deze manier kunnen mensen op een 
goede manier afstand houden ten opzichte van elkaar, vooral daar waar het 
wat drukker is zoals in de Stationsstraat en de Nieuwstraat.
Kaat mocht gisteren de coronabal al eens uit te testen. “Het dragen van de 
coronabal valt goed mee”, zegt de tiener. “Het is niet te warm om te dragen 
en het is superlicht. Een echt aanrader dus.”
Hoe gratis reserveren? 
De gemeente heeft op dit ogenblik tien ballen ter beschikking. Inwoners van 
Essen kunnen vanaf vandaag een opblaasbare bal reserveren. De gemeente 
subsidieert dit project. Je kan de bal dus gratis ontlenen. Reserveren kan door 
een mailtje te sturen naar info@essen.be.
“We zijn dankbaar dat we dit hebben kunnen oppikken en willen FarmFun 
nog eens extra bedanken voor de mogelijkheid die zij ons bieden”, besluit de 
burgemeester nog.       MT

Bekijk zeker ook het filmpje op onze FB-pagina

ESSEN
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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.

N-VA WUUSTWEZEL / Gemeenteraad - 29/03/2021

EUROPEAN DISABILITY CARD  (EDC)
 
De N-VA fractie bracht gisteren op de Gemeenteraad een voorstel om de 
EDC volledig te accepteren en verder promoten bij alle gemeentelijke dien-
sten, verenigingen en hulpdiensten in Wuustwezel. 
Destijds werd de EDC ontworpen door P.P. Moens (N-VA) en wordt ze nog 
steeds door hem met veel enthousiasme gepromoot.   Maar de EDC of Eu-
ropese Handicapkaart mag dan al wel gekend zijn, ze is nog niet helemaal 
ingeburgerd in onze gemeente en omstreken.     
Reeds in 2017, bracht de N-VA fractie de EDC kaart op de agenda van de 
Gemeenteraad.                                                                                                  
De EDC wordt niet alleen toegekend aan personen met een zichtbare han-
dicap, ook aan personen met een niet (of minder) zichtbare beperking.  De 
kaart dient als bewijs van een persoonlijke beperking, en geeft de houder 
niet  meer rechten of plichten dan een andere burger, en zorgt dus voor 
meer begrip in bepaalde situaties.  
De EDC is dus niet alleen een kaart die recht geeft op bepaalde facilitei-
ten en voordelen bij cultuur-, sport- en vrijetijdsbewegingen.  Ze is ook een 
hulpmiddel in andere omstandigheden.  Bij voorlegging aan politiemensen, 
mensen van de brandweer en van andere hulpdiensten, kunnen deze een 
situatie (en zeker een noodsituatie) veel beter inschatten, wat ten slotte de 
houder van een EDC kaart ten goed komt. 
Verscheidene gemeentes in de provincie Antwerpen (en ook Politiezones) 
zijn dan ook reeds actief aan de slag met deze EDC kaart.  
De Gemeenteraad gaat unaniem akkoord met het gebruik en de promotie 
van de EDC.  
Het Gemeentebestuur (incl. OCMW en Sociale Diensten) zal dan ook de kaart 
binnen alle gemeentelijke diensten aanvaarden.  Tevens zal ze de erken-
ning van de EDC promoten bij alle sport-, cultuur-, en vrijetijdsbewegingen in 
Wuustwezel, en bij de Politie (PZ Grens), Brandweer en andere hulpdiensten. 

       Jos van Hasselt - 29/03/2021

WUUSTWEZEL

met commerciële kennis, een diploma als bachelor of 
gelijkaardig.

Full time en Full load! 
Wij bieden een veelzijdige functie zoals verkoop en 

het orderproces daaraan gekoppeld 
tem aankoop en beheer van specifieke producten.

Zie je dit als een uitdaging? Aarzel niet! 
Stuur je cv naar koen@janssensenjanssens.com

COMMERCIEEL BEDIENDE

“DE” houthandel van uw streek, Hoogstraten,
zoekt …

Naar jou, als collega

JOBS
Provincie deelt 140 infoborden 
en 25.000 meter lint uit

Met de mooie lentezon slopen ook de eerste eikenprocessierupsen uit hun 
eieren. De rupsen jeuken nog niet, maar veroorzaken mogelijk lokaal overlast 
deze zomer. Om haar steden en gemeenten te ondersteunen bij een mens- 
en milieuvriendelijke aanpak van de rups, bereidde de provincie een nieuw 
pakket met steunmaatregelen voor.

Jan De Haes, gedeputeerde voor            
Milieu en Natuur, verklaart de onder-
steuning: “Als provincie coördineren we 
het beheer van de eikenprocessierups 
op ons grondgebied en brengen we de 
verspreiding in kaart. We streven hierbij 
naar de meest mens- en milieuvriendelij-
ke vorm van beheer. De huidige bestrij-
dingsmethoden kosten veel tijd en geld 
en zijn dikwijls schadelijk voor de biodiversiteit. Bovendien is de rups een in-
heemse soort die thuishoort in onze natuur. Met de juiste aanpak kunnen we 
onze gezondheid en biodiversiteit beschermen en de hinder beperken. Om 
onze lokale besturen hierbij te ondersteunen, werkten we een pakket met 
steunmaatregelen uit. Zo konden lokale besturen opnieuw gratis infoborden 
en waarschuwingslinten bestellen. We organiseerden dit voorjaar een eerste 
infomoment en later dit jaar verdelen we gratis mezennestkasten. Hopelijk 
kunnen we zo deze zomer zorgeloos - en jeukvrij - genieten van de prachtige 
natuur in onze provincie.”
 Bron: provincie Antwerpen / Foto MT

REGIO De eerste rupsen zijn er weer

gemotiveerde 

CHAUFFEUR
rijbewijs C + code 95 voor op zaterdag

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

F R l T E S

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

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 Wuustwezel

REGIO
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OP ZOEK NAAR EEN JOB ?

JDC / www.jdc-ambachts-dakwerken.be (Antwerpen) is een 
zusteronderneming van www.jvkdaken.be 

(Breda net over de grens aan de E19/A16 en Ossendrecht)
Een snelgroeiend jong ambitieus krachtig en 

hoogstaand kwalitatief gespecialiseerd bedrijf op het gebied 
van zink-koper-lood-en leidekkerswerken, 

Alsmede verdere platte-en hellende daken. Van de kleinere werken tot aan 
grotere gespecialiseerde schitterende werken in en om groot Antwerpen.

Voor deze fi lialen/ bedrijven zijn wij met spoed op zoek naar: 

ASS. CALCULATIE -WERKVOORBEREIDING 
Ambachts dakwerken.

Taken:
Materialen uittrekken, prijsstellingen en prijzenbeheer, uitwerken offertes,
inkopen materialen, marketing en verkoop, commerciële vaardigheden in 
woord en taal is een pré.

Wij bieden u:
Een goed loon en secundaire voorwaarden
De grootste zekerheid, uitdagingen, (persoonlijke) groei
De allermooiste dakwerken

Interesse: stuur een email met uw gegevens naar 
info@jdc-ambachts-dakwerken.be. 

Wij nemen dan contact met u op voor een uitgebreide toelichting 
of bel naar 0031 6 1264 6899

gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

METSERS

PLOEGBAAS
DIENDERS

Profiel:
- zelfstandig en in team kunnen werken

- flexibiliteit 
- ervaring is een pluspunt 

- met rijbewijs B

Interesse? 
Kovo Constuct BVBA
Rijkmakerlaan 24 D - 2910 Essen
0478/74.69.44 - gert@kovoconstruct.be

algemene bouwonderneming

 

 

 
 
 

Wegens sterke groei zijn wij op zoek naar een 
 

Meubelmonteur  
 

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

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

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

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

 
 
 

Ambachtslaan 2 – 2960 Brecht 

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

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

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

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

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

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

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

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

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

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

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

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

voor verdere vragen of aanbiedingen.

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

VERANDA DAGEN
za. 21 & zo. 22 oktober

Laat u insp� � en tijdens � ze 

RAMEN • DEUREN & VERANDA’S
in ALUMINIUM & PVC

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

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

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

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

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

zowel de particuliere als professionele markt.

Wegens onze continue expansie zoeken wij voor 
onmiddellijke indiensttreding:

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

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

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

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

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

voor verdere vragen of aanbiedingen.

PLAATSERS BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S

PRODUCTIEMEDEWERKER ATELIER

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

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

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

CALCULATOR BUITENSCHRIJNWERK M/V

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

REGIO

Casa Callenta

Casa Callenta is een warm (t)huis voor en door 
lotgenoten met kanker en hun omgeving.

Volgende ontmoetingsmomenten staan 
op de agenda

• Vrij 9 april           
   13u45 - Online kookworkshop

•
 Ma 12 april         

   10u30 - Gewoon Welkom Online

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

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

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

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

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

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

Ben je enthousiasten wil je reageren? 

Stuur dan je CV 
en motivatie naar:  

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

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

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

je functie:

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

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

je profiel:

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

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

ons aanbod:

MAGAZIJNIER

JOBS

WILBO Dakwerken 
Willemsen Paul 

 

Vuurkruiserslaan 35
    

2920
 
Kalmthout 

  
  

0474/078 21 

paul@wilbo.be  

 

Dringend gevraagd 
voor onmiddellijke indiensttreding

DAKWERKERS MET ERVARING
platte en hellende daken

toffe collega’s en aangename werksfeer
voorwaarden te bespreken

onderaannemers ook welkom

Interesse ?
Neem tel. contact op met Paul:

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

U ZOEKT PERSONEEL?
Wij kunnen u daarbij helpen!

VRAAG MEER INFO: 
echo@primaprint.be

of bel ons op het nr. +32 (0)3 667 57 65
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JOBS

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- volledige werfcoördinatie
- planning, kwaliteit en veiligheid
- vorderingsstaten, rendement en budget

FUNCTIEVEREISTEN:
- bachelor of master bouwkunde (of gelijkwaardig door ervaring)
- minimum 5 jaar ervaring
- organisatietalent, stressbestendig, zefstandig werker en 

communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

WIJ BIEDEN:
- een vaste job met uitdagende projecten in de provincie

Antwerpen
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- mogelijkheid tot opleiding en trainingen
- correcte verloning in functie van ervaring en kwaliteiten

WWW.JOSDEJONGH.BE

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv
T.a.v. Jos Dejongh
Kwade Weide 3 (ind. Bosduin)
2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74
jos@josdejongh.be

PROJECTLEIDER
BOUW

We zijn op zoek naar:

WWW.JOSDEJONGH.BE

VERANTWOORDELIJKHEDEN:
- volledige werfcoördinatie
- planning, kwaliteit en veiligheid
- vorderingsstaten, rendement en budget

FUNCTIEVEREISTEN:
- bachelor of master bouwkunde (of gelijkwaardig door ervaring)
- minimum 5 jaar ervaring
- organisatietalent, stressbestendig, zefstandig werker en communicatief
- kennis van gangbare softwarepakketten

WIJ BIEDEN:
- een vaste job met uitdagende projecten in de provincie Antwerpen
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- mogelijkheid tot opleiding en trainingen
- correcte verloning in functie van ervaring en kwaliteiten

PROJECTLEIDER BOUW

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Jos Dejongh - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - jos@josdejongh.be

U BIEDT ONS:
- bekistingswerk (zowel systeem als traditioneel bekisten)
- plaatsen van profielstaal en ijzervlechtwerk
- planlezen en zelfstandig werken
- samenwerken in team

WIJ BIEDEN:
- aangename werkomgeving met toffe collega’s 
- loon naar werken (prestatie en inzet)
- groeimogelijkheden
- werven max. 30km rond Kalmthout
- transport van en naar de werf

BEKISTER

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Nick Brosens - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - Gsm: 0475 92 93 12 - nickb@josdejongh.be

U BIEDT ONS:
- vakbekwaamheid
- een gemotiveerde, werklustige instelling
- zin voor verantwoordelijkheid
- zin voor nauwkeurigheid

WIJ BIEDEN:
- aangename werkomgeving met toffe collega’s
- loon naar werken (prestatie en inzet)
- groeimogelijkheden
- werven max. 30km rond Kalmthout
- transport van en naar de werf

STEENGOEDE METSELAARS

Stuur uw CV naar:
Jos Dejongh Bouwonderneming bv 

T.a.v. Nick Brosens - Kwade Weide 3 (ind. Bosduin) - 2920 Kalmthout
Tel: 03 666 34 74 - Gsm: 0475 92 93 12 - nickb@josdejongh.be

Voor onmiddellijke indienstneming zijn wij op zoek 
naar een gemotiveerde

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

Administratief
bediende

Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62
Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE

METSER / 
METSER-DIENDER

Welkom in Hoogstraten

Reserveer je gratis
‘Trek-er-op-UiT’-tas

Naar jaarlijkse gewoonte trapt Hoogstraten eind april het toeristische seizoen 
af. Traditiegetrouw krijg je een gezellige zondag met streekproducten, nieu-
wigheden en een bruisend Hoogstraten voorgeschoteld. Na een noodge-
dwongen pauze, gaat Toerisme Hoogstraten er in 2021 toch voor. Maar, zoals 
je het al even gewend bent, wordt het een versie die coronaproof is.
Samen met enkele externe partners en andere stadsdiensten heeft Toerisme 
Hoogstraten een leuk alternatief klaar voor het hele gezin. 
Want Hoogstraten is blij je weer te mogen ontvangen! Omdat we vooruit dur-
ven kijken. En omdat er op uit trekken nog steeds mag.

Gratis ‘Trek-er-op-UIT’-tas
Heb je zin om buiten te komen? Heb je zin om er op uit te trekken en Hoog-
straten te ontdekken? Dan is de ‘Trek-er-op-uit’-tas iets voor jou. Of je nu al-
leen, met je gezin, met vrienden of familie naar buiten wil, de Trek-er-op-UiT-tas 
biedt het allemaal. De trendy Trek-er-op-UiT-tas is speciaal voor de gelegen-
heid ontworpen, ze is gedrukt in beperkte oplage en ze is gratis voor jou als je 
ze tijdig reserveert.

Wat zit er in de tas? 
De gloednieuwe ‘Trek-er-op-UIT’-inspiratiegids gids, heerlijk streeklekkers, een 
bijzonder souvenir, een verrassing voor nieuwsgierige kinderen, ... 

Hoe reserveren?
Reserveren kan via het bestelformulier op onze website https://www.hoogs-
traten.be/vrije-tijd/toerisme/daar-is-de-lente/welkom-in-hoogstraten. Afhalen 
kan op 25 april op 4 verschillende locaties in de voor- of namiddag. 

HOOGSTRATEN
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Stad Hoogstraten verkoopt  21 bouwgronden in de verkaveling 
Zuid-Oost-centrum, gelegen in Hoogstraten 

 
Het stadsbestuur van Hoogstraten verkoopt 21 bouwgronden, gelegen in de straten  
Rombout Keldermansstraat, Marcel Rosiersstraat en Maria Verhoevenstraat in Hoogstraten. 
Het betreft de lotnummers: 1,2,3 (verkavelingsplan 3 loten)  
en lotnummers 11A,12A,13A,14,15,16,17,18,19,20,21A,22A,23A,24A,25A,38,45A,46A 
(verkavelingsplan 18 loten). 
 
De infobrochure en het inschrijvingsformulier voor de  verkoop van deze bouwgronden vindt u op 
de website van Hoogstraten. 
 
Geïnteresseerden kunnen zich als kandidaat voor een aankoop inschrijven. Voor de uiteindelijke 
toewijzing gelden volgende voorwaarden en voorrangsregels. 
 

• Om in aanmerking te komen, zijn de kandidaten: 
1. minimum 20 jaar en maximum 45 jaar oud in het jaar van de loting; 
2. geen eigenaar van een andere woning of bouwgrond in volle eigendom noch als 

vruchtgebruiker, noch van enig ander zakelijk recht op een ander bouwterrein dat hem of 
haar de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te wonen. 

 
• Bij de toewijzing worden de volgende voorrangsregels in dalend belang in acht genomen: 
1. u bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en u bewijst dat u 

gedurende de laatste 15 jaar een periode van 12 jaar in Hoogstraten gewoond heeft; 
2. u bent inwoner van Hoogstraten of gewezen inwoner van Hoogstraten en u bewijst minder 

dan 12 jaar in Hoogstraten gewoond te hebben; 
3. u bent niet-inwoner van Hoogstraten. 

 
Voor elk van deze categorieën worden telkens 60% van de bouwgronden toegewezen aan 
gezinnen met kinderen en 40% aan gezinnen zonder kinderen. 
 
U kan zich inschrijven, per post (Stadsbestuur Hoogstraten, dienst administratie ruimte,  
Vrijheid 149, 2320 Hoogstraten) of per mail (administratie.ruimte@hoogstraten.be)   
voor de aankoop van één van deze bouwgronden tijdens de periode van 10/05/2021 – 04/06/2021. 
 
Bij inschrijving dient u onderstaande documenten te bezorgen: 
- kopie van de identiteitskaart(en); 
- attest van gezinssamenstelling (te bekomen op het gemeentebestuur van uw woonplaats); 
- getuigschrift van woonst (met historiek) (te bekomen op het gemeentebestuur van uw 
woonplaats); 
- inschrijvingsformulier; 
- een verklaring van de ontvanger van registratie waaruit blijkt dat u geen eigenaar bent van een 
andere woning of bouwgrond in volle eigendom, noch als vruchtgebruiker, noch enig ander zakelijk 
recht heeft op een ander bouwterrein dat u de mogelijkheid biedt erop te bouwen of erin te 
wonen.  Dit document is verkrijgbaar op het registratiekantoor.  
Gebouw hoek Gemeentestraat 11/Renier Sniedersstraat 6, 2300 Turnhout, tel. 02 578 16 40,  
rzsj.kantoor.turnhout1@minfin.fed.be, in de voormiddag open 9-12 uur. 
 
Info: 

• Dienst ruimte: 03 340 19 10 – 03 340 19 44  administratie.ruimte@hoogstraten.be 
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Reliëf: vlak terrein
Occupatie van de bodem: braakliggend
Halte openbaar vervoer: ca. 300 m
Afvoer oppervlaktewater: geen bijkomende 
maatregelen nodig
Bestemming PRUP: stedelijk woongebied
Bebouwingsdichtheid: 30.67 woningen/ha
Geen erfdienstbaarheden.

landmetersGEO

dossier Geo J20027An

HOOGSTRATEN
1° afdeling  sectie D
nr. 167/C deel

nieuwe toestand Buizelstraat 22    2320 Hoogstraten   Tel. 03/314.65.33

www.geolandmeters.be    info@geolandmeters.be

schaal: 1/500

Aanvraag voor het verkavelen van gronden

Opgemaakt door ondergetekende,
Hoogstraten, 13 februari 2020

Jan Koyen
Beëdigd landmeterexpert

LAN040621

VERKOOPT 21 BOUWGRONDEN 
IN DE VERKAVELING ZUID-OOST-CENTRUM, 

GELEGEN IN HOOGSTRATEN


