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  Kom niet 

TE LAET !TE LAET

2910 Essen - Kerkstraat 66   
In het centrum van Essen vinden we deze prachtige vrijstaande woning op 
een zuid georiënteerd perceel van 1.250m². Gelijkvloers omvat de woning een 
inkomhal met apart toilet, een ruime lichte woonkamer op parketvloer, een 
tussenruimte waarlangs we toegang vinden tot de keuken en de veranda. 
Verder vinden we gelijkvloers nog een ruime slaapkamer terug.
Op de eerste verdieping vinden we 4 slaapkamers en een badkamer terug.
Via een vaste trap bereiken we de zolderruimte, dewelke mits inrichting nog 
ruimte biedt voor twee extra slaapkamers.
De mooie grote (volledig omheinde) tuin is samen me de ruime garage onge-
twijfeld één van de grote troeven van deze woning. De EPC-score dateert van 
voordat het dak en de ramen werden vernieuwd (2020). Deze woning is zeker 
een bezoek(je) waard. Twijfelen betekent waarschijnlijk te laet komen!
vg-wg-gmo-gvkr-gvv / EPC 544 kWh/m²    € 620.000

 
  
 

 
  
 

2920 Kalmthout - Maatjesstraat 18  
Deze gunstig gelegen 
vrijstaande woning 
bevindt zich op een 
perceel van 2.055m² 
vlakbij het centrum 
van Nieuwmoer.

vg-ag-gmo-gvkr-gvv 
EPC 488 kWh/m²

2990 Wuustwezel - J.F. Vincklaan 14     
Deze vrijstaande wo-
ning is gelegen op een 
perceel van 800m² 
op het einde van een 
doodlopende straat 
op een schitterende 
locatie te Wuustwe-
zel.

vg–wug-gmo-gvkr-vv  
EPC 290 kWh/m²

NIEUW ! TE LAET

TE LAET

2920 Kalmthout - Kijkuitstraat 26 
Deze vrijstaande woning bevindt zich vlakbij het centrum van Kalmthout op 
een perceel van 1.054m².
Gelijkvloers omvat deze woning een inkomhal met apart toilet en vestiaire, 
een lichte woonkamer op parketvloer, een keuken, een bergruimte met aan-
sluitingen voor wasmachine en droogkast, drie slaapkamers en een badka-
mer met bad, douche en lavabomeubel. 
Op de eerste verdieping vinden we nog een slaapkamer en de nodige berg-
ruimte terug.
De leuke tuin, de ruime garage, het vernieuwde en geïsoleerde dak, de con-
forme keuring van de elektrische installatie en de goede staat van onderhoud 
zijn slechts enkele van de grote troeven van deze woning.
Wilt U wonen in een prachtige groene omgeving op maar enkele minuten 
van de centra van Kalmthout en Heide (winkels, station, scholen, ...)?  Wel, 
dan is deze woning zeker een bezoek(je) waard. Twijfelen betekent meer dan 
waarschijnlijk te laet komen! 
vg-wg-gmo-gvkr-gvv / EPC 317 kWh/m²                                               € 435.000

NIEUW !
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COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen

58. Duivenmelkers
Wie in de jaren 50 en 60 
van de vorige eeuw op 
zondag naar de vroeg-
mis van 6uur ging zag dat 
de laatste rijen van de 
kerk steeds door dezelfde 
mannen waren ingeno-
men. Ze zagen er nerveus 
en druk uit. Nog voor de 
priester zijn laatste woord 
had gesproken liepen ze 
de kerk uit. Ze moesten dringend naar huis, 
want hun duiven waren op komst. Op zater-
dagmiddag hadden ze hun prijsbeesten naar 
het clubcafé gebracht, vanwaar deze vervol-
gens met de trein of met een vrachtwagen 
werden vervoerd naar de startplaats van hun 
vlucht. Op de radio volgden de duivenmelkers 
de weerberichten,  tot ze men hoorden “de 
duiven zijn gelost in Quiévrain”. Dan begonnen 
de spannende uren van afwachten. De hele 
buurt stond toe te kijken als de duiven aan het 
“vallen” waren. In de 20e eeuw was het vooral 
de werkende klasse die zich met de duivens-
port bezighield.  Maar dat was ooit anders, ook 
in Essen. Tot de 19e eeuw was het uitoefenen 
van de duivensport een voorrecht , enkel voor-
behouden aan de geestelijke en de adel. Na 
de Franse revolutie was het voor iedereen toe-
gelaten om duiven te houden. Vooral tijdens 
WOI waren deze beestjes met hun onfeilbaar 
oriëntatie vermogen van groot belang bij het 
overbrengen van boodschappen en zelfs bij 
het maken van foto’s van de vijand. Om die re-
den werd ook in Essen door de Duitse overheid 
een verbod opgelegd om duiven nog langer 
vrij te laten rondvliegen. Jean Bastiaenssen uit 
Kalmthout deed ooit speurwerk naar een “duy-
fhuyse” dat in de 15e eeuw in de buurt van 
het Heuvelplein zou hebben gestaan. Mogelijk 
was deze hoeve met bijbehorende duivento-
ren eigendom van de Antwerpse adellijke fa-
milie van Beloys die hier bezittingen had. Van 
recentere datum was een hoeve met daar-
naast een duiventoren.  Deze woning werd in 
1867 op de Schriek gebouwd door de Essense 
advocaat Carolus Van Beeck, zoon van no-
taris en toenmalig burgemeester van Essen, 
Christianus Van Beeck. Het gezin bewoonde in 
die tijd huis “Sonnius” in de Nieuwstraat, op de 
plaats waar later het Sint- Jozefziekenhuis werd 
gebouwd.  De duiventoren werd tijdens WOII  

in oktober 1944, bij 
het terugtrekken 
van de Duitse sol-
daten, opgeblazen 
en herleid tot puin.

   
        M.G

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

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

Ze bestudeert me
vanuit haar schorsloze iep –

ondoorgrondelijk.
@sam_wauters

#twaiku #haviksblik

Ravenhof in Stabroek krijgt nieuw schrijnwerk

Wie het kasteel Ravenhof in Stabroek kent, weet dat het monument opvalt door zijn fraaie gevels met 
verfijnd historische schrijnwerk. Deze waardevolle ramen krijgen nu een professionele restauratiebeurt 
onder begeleiding van Karuur architecten uit Antwerpen. Zij zullen eerst de nodige onderzoeken uitvoe-
ren om de ramen volgens de regels van de kunst te kunnen herstellen of vervangen waar nodig, met 
aandacht voor de energetische verbetering van het glaswerk.

Beschermd monument
Het huidige kasteel Ravenhof met bijgebouwen kreeg vorm in opdracht van de familie Moretus in de 
negentiende en twintigste eeuw. Sinds 1979 is de gemeente Stabroek eigenaar van het beschermde 
monument en achterliggende park. Ook de omgeving van het Ravenhof is een bezoek waard: het 
uitgestrekte Moretusbos ligt op de Belgisch-Nederlandse grens en wordt beheerd door het Agentschap 
voor Natuur en Bos en het Nederlandse Staatsbosbeheer. Dit alles is onderdeel van het grenspark De 
Zoom-Kalmthoutse Heide.

Seminarieruimte
Kathleen Helsen, gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Kempens Landschap 
licht toe: “Stichting Kempens Landschap is al aan de slag met het Ravenhof op verzoek van de ge-
meente Stabroek. In 2019 lieten we een herbestemmingsonderzoek uitvoeren om te zien hoe de ruimtes 
in het kasteel beter benut zouden kunnen worden, met respect voor het beschermd monument uiter-
aard. Voor die studie kregen we destijds van het agentschap Onroerend Erfgoed een premie van 20.000 
euro. Uit dit onderzoek kwam het voorstel om een groot deel van de gelijkvloerse en heel de eerste 
verdieping in te vullen als seminarieruimte met eventueel een brasserie- en horecagedeelte.”

Energie-efficiëntie
“We besloten om een architectenbureau aan te stellen dat de verschillende types historisch schrijnwerk 
onderzoekt, in kaart brengt en een restauratiedossier opstelt. Daarbij willen we ook de duurzaamheid en 
energie-efficiëntie van het gebouw niet ver-
geten. Eventuele aanpassingen moeten uiter-
aard passen in het historische kader van het 
beschermd monument,” vult Jan De Haes, 
gedeputeerde van de provincie Antwerpen 
en covoorzitter van Kempens Landschap, 
aan.

Bron: provincie Antwerpen/
Foto: gemeente Stabroek

STABROEK

Ben Gagelmans neemt 
afscheid van 
gemeentepolitiek

Gemeenteraadslid Ben Gagelmans heeft beslist 
om zijn politiek mandaat in de gemeenteraad niet 
langer op te nemen. Zijn ontslag zal bekrachtigd 
worden op de gemeenteraad van 31 mei 2021.

Ben Gagelmans werd tijdens de verkiezingen in 
2018 verkozen als gemeenteraadslid voor opposi-
tiepartij N-VA. Vanaf 2019 zetelt hij in de gemeen-
teraad van Wuustwezel.  

Na drie jaar als N-VA-gemeenteraadslid, levert 
hij zijn partijkaart in en stopt hij ook met de ge-
meentepolitiek. “Ik heb altijd goed en fijn samen-
gewerkt met de N-VA-fractie”, zegt Gagelmans. 
“Maar ik kan de partijlijn van N-VA op nationaal 
niveau vaak niet meer verdedigen. Ook de ver-
antwoordelijkheden van een gemeenteraadslid 
zijn niet meer te combineren met mijn privéleven: 
“Ik wil me in de toekomst terug meer focussen op 
het ondernemen en meer tijd doorbrengen met 
mijn gezin, familie en vrienden.”

Voorzitter Koen Seutin reageert teleurgesteld, 
maar begripvol: “Ik wil Ben persoonlijk en in naam 
van het hele bestuur bedanken voor alles wat hij 
voor onze afdeling gedaan heeft. We wensen 
hem nog veel succes!”

WUUSTWEZEL
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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

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !
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de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

ACTIES 
ZONWERING
VAN 1 TOT 31 MEI

SolarFix screens
Luifels
Terrasoverkappingen

Profiteer NU !

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%
Niet op:

• batterijen

• horlogebanden

• herstellingen

• nieuwwerk

• bestellingen

Denk nu reeds 

aan uw geschenken !

wegens pensioen

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 

-50 %

KALMTHOUT
Van 29 mei tot 13 juni stelt Pigment, de Kalmthoutse 
afdeling van Sint-Lucas, tentoon in de vitrines van 
37 winkels in Kalmthout en in de ingang van het ge-
meentehuis en de Bib. Het project toont kunstwerken 
van kinderen van 6 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 
15 jaar. De leerlingen van de academie kunnen op 
die manier hun kunstwerken tentoonstellen.

Door corona was er vorig academiejaar geen expo 
mogelijk in de academie. Alle leerkrachten trokken 
op pad in Kalmthout op zoek naar leuke winkelvitri-
nes. De winkeliers waren zeer enthousiast en stelden 
een deel of zelfs hun volledige vitrine ter beschikking. 
Ook aan de ingang van het gemeentehuis en de bi-
bliotheek kan je een portie kunst smaken.
Pigment en haar 219 leerlingen hopen dat er veel 

mensen de vitrines bezoeken en ook de lokale mid-
denstand steunt. Een overzicht van alle deelnemen-
de winkels vind je in een flyer, verkrijgbaar in de win-
kels, de Bib, het gemeentehuis en de academie. Voor 
onze jongste kunstenaars is er een familiezoektocht.

Denk je dat de academie iets voor jou is? 
INFO: www.st-lucas-kapellen.be

Vitrine-expo St. Lucas/Pigment in Kalmthoutse winkels
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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.

Pauze

Mijn linkervoet tikt heen en weer op de vloer. Met mijn vingers rondom de 
rugleuning van de stoel zoekend naar versteviging, kijk ik hen afwisselend 
aan. De twee orthopedisten. Even voel ik mezelf zoals vroeger. Een jonge, 
mobiele twintiger. Ik glimlach. In een spreekkamer in het ziekenhuis, dat wel. 
In gedachten verzonken hoor ik haar plots iets zeggen. De precieze woor-
den ontgaan mij. De manier waarop ze het zegt, hoe ze kijkt en waar ze 
staat is wat raakt.

De woorden liggen overal verspreid in mijn hoofd. Er valt een pauze. Een 
denkpauze. Het dringt door. De revalidatie verloopt goed. Sneller en beter 
dan verwacht. Ze stellen voor om de orthopedische operatie van het ande-
re been te vervroegen. Ik schrik. Ik weet dat hun advies een goed advies is. 
Er ontstaat een wirwar aan gedachten in mijn hoofd. Mijn verlangen naar 
een revalidatieverlof deze zomer is groot. Ik vraag of er een mogelijkheid is 
om de operatie later te doen. In oktober, zoals eerder besproken. We spre-
ken af dat zij de operatie inplannen en dat ik uiteindelijk beslissen mag. De 
periode van de operatie. In het voorjaar. Of daarna. En dat ze het volledig 
respecteren, mijn keuze.

Wanneer ik richting de uitgang, ingang ga, besef ik dat het een memora-
bele dag is. Een afscheid. Vermoedelijk de laatste controle van mijn geope-
reerde been. Tegelijk een aanmoediging om mezelf te blijven inzetten voor 
het verdere revalidatieproces. Ook een nieuw begin. De afgelopen maan-
den hebben ervoor gezorgd dat ik nog bewuster dag bij dag leef. In een 
wereld, groot en snel. Druk en spannend. Soms lelijk en kil. Maar vooral zo 
mooi als je haar schoonheid wil zien. Wat ik vandaag kan, kan ik misschien 
morgen niet. Wat er vandaag is, is er morgen misschien niet. Niet meer. Even 
niet. Of op een andere manier. Ik leerde dat als er iets is dat bergen kan 
verzetten, dit je vertrouwen is. Vertrouwen in je eigen kracht. Ik geloof erin. 
Op een dag ben ik er (weer) klaar voor. De stap die misschien de cirkel rond 
zal maken. Voor of na de pauze. Ik rol het ziekenhuis uit en kies ervoor om 
het even te laten rusten. Het nemen van deze beslissing vraagt tijd, rijping.

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.

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

Toerisme Essen 
zet nieuwe wandeling 
op de kaart: 
“IN HET (FIETS)SPOOR
VAN HENRI CALMEYN !”

Vanaf 1 juni kunt u ‘Wandeling Calmeyn’ uitproberen. Het is de 25e officiële 
wandeling van het Grenspark Kalmthoutse Heide en maakt een mooie ver-
binding van poort Hemelrijk (Moerkantsebaan 50) naar de ingang van het 
Grenspark aan de Huybergsebaan (3.5km). Daar kan je aansluiten op an-
dere wandelingen in het Grenspark. Je kan echter ook via een ander mooi 
traject in lusvorm terug naar poort Hemelrijk wandelen (alles samen 8km).
Onderweg zijn er ook verschillende mogelijkheden om de innerlijke mens 
te versterken. (horeca, maar ook picknickplaatsen).

Henri Calmeyn (1862-1931) bezat het grootste stuk van de huidige wijk 
Essen-Heikant en woonde zelf op kasteel Hemelrijk. Hij was ook de eer-
ste Essenaar die een fiets had. Dat was 
een “Hoge Bi”, zo’n apart model met 
een overmaats groot voorwiel en een 
piepklein achterwiel, zeer populair op 
het einde van de 19e eeuw. Je kan 
deze originele fiets trouwens nog het 
hele toeristische seizoen bewonderen 
in het VVV-kantoor de Tasberg. (start-
punt van de wandeling)

Calmeyn reed met deze ‘velo’ van zijn kas-
teel naar het Stappersven op de Kalmthoutse 
Heide om daar te gaan jagen op eenden. 
Daarbij gebruikte hij de rechte weg door zijn 
bos, die later de naam “Velodreef” kreeg. Het 
eerste deel van de wandeling volgt volledig 
het traject dat Calmeyn met zijn hoge fiets 
aflegde.

Vanaf 1 juni kan u trouwens ook een gratis 
een flyer over deze wandeling ophalen in 
VVV-kantoor Tasberg of bij verschillende toe-
ristische diensten en horecazaken.

Bron: Toerisme Essen

ESSEN

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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Smoutebos 19
2910 Essen

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

HAERS FRANK
CENTRALE VERWARMING

SANITAIR
DAKWERKEN

Meer info op

www.muzarto.be

OP ONTDEKKING
DOORHEEN HET

MUZARTO-AANBOD

ZATERDAG 5 JUNI
Fietsroute in Essen // Wandelroute in Kalmthout
met quiz met QR-codes

Tussen 9.00 u en 14.00 u kan je de route ophalen, zowel in Kalmthout 
(Kerkeneind 21 en Heuvel 37) als in Essen (Kerkstraat 3).

Ben je 5 juni verhinderd? Geen nood. 
Vanaf 6 juni tot eind augustus kan je deze 
wandel/fietstocht op eigen initiatief doen.

www.primaprint.be

Casa Callenta wijst 
mensen met kanker 
en hun omgeving de weg 

Waar kunnen mensen met kanker en hun mantelzorgers in de omgeving 
terecht voor specifieke zelfzorg, om meer in beweging te komen, voor een 
ondersteunend of informatief gesprek, of... 

Casa Callenta wijst de weg met ‘De Wegwijzer’ -  www.casacallenta.be/
wegwijzer. Op een vlotte manier kan zo iedereen zoeken welke ondersteu-
ning er in de eigen regio is. 

Casa Callenta is als een warm (t)huis voor en door lotgenoten, sinds april 
2019 actief in Noord-Antwerpen voor mensen met kanker uit de omgeving  
Brasschaat, Schoten, Merksem, Ekeren, Kapellen, Stabroek, Kalmthout, Es-
sen, Wuustwezel, Brecht, Schilde, Malle, Zoersel en Wijnegem.

Als je na je behandeling uit het ziekenhuis komt, is het soms een heuse zoek-
tocht. Casa Callenta maakt deze zoektocht wat gemakkelijker met De 
Wegwijzer. Dankzij de steun van De Stichting tegen Kanker en Kom op tegen 
kanker staat die nu ook online.

Honderdveertig lokale contacten zijn er tot nu toe in onze Wegwijzer opge-
nomen. En we maakten ook een selectie van het aanbod online. De Weg-
wijzer zal zeker nog uitgebreid worden want we bouwen die graag samen 
op met hulp van jouw tips, voorkeur en ervaring … #voorlotgenoten #door-
lotgenoten. 
En je bent natuurlijk ook altijd welkom bij Casa Callenta zelf voor informatie 
of tijdens onze ontmoetingsmomenten. Daarnaast faciliteren we een ver-
blijf met een verwenpakket in de vakantiehuisjes van Casa Ametza  in Bras-
schaat.       

REGIO
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Stabroek, Kalmthout, Essen, Wuustwezel, Brecht, Schilde, Malle, 
Zoersel en Wijnegem. 

Als je na je behandeling uit het ziekenhuis komt, is het soms een 
heuse zoektocht. Casa Callenta maakt deze zoektocht wat 
gemakkelijker met De Wegwijzer. Dankzij de steun van De Stichting 
tegen Kanker en Kom op tegen kanker staat die nu staat ook online. 

 
Honderdveertig lokale contacten zijn er tot nu toe in onze Wegwijzer 
opgenomen. En we maakten ook een selectie van het aanbod online. 
De Wegwijzer zal zeker nog uitgebreid worden want we bouwen die 
graag samen op met hulp van jouw tips, voorkeur en ervaring … 
#voorlotgenoten #doorlotgenoten.  

En je bent natuurlijk ook altijd welkom bij Casa Callenta zelf voor 
informatie of tijdens onze ontmoetingsmomenten. Daarnaast faciliteren 
we een verblijf met een verwenpakket in de vakantiehuisjes van Casa 
Ametza  in Brasschaat.        
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Een warm (t)huis voor 

en door lotgenoten 
 

 

 

Adres: 
Zwembadweg 5 

Brasschaat 

 

 

 

casacallenta@bielebale.be 

Tel: 03 653 52 74 
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Zoersel en Wijnegem. 

Als je na je behandeling uit het ziekenhuis komt, is het soms een 
heuse zoektocht. Casa Callenta maakt deze zoektocht wat 
gemakkelijker met De Wegwijzer. Dankzij de steun van De Stichting 
tegen Kanker en Kom op tegen kanker staat die nu staat ook online. 

 
Honderdveertig lokale contacten zijn er tot nu toe in onze Wegwijzer 
opgenomen. En we maakten ook een selectie van het aanbod online. 
De Wegwijzer zal zeker nog uitgebreid worden want we bouwen die 
graag samen op met hulp van jouw tips, voorkeur en ervaring … 
#voorlotgenoten #doorlotgenoten.  

En je bent natuurlijk ook altijd welkom bij Casa Callenta zelf voor 
informatie of tijdens onze ontmoetingsmomenten. Daarnaast faciliteren 
we een verblijf met een verwenpakket in de vakantiehuisjes van Casa 
Ametza  in Brasschaat.        
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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

Hier 
had uw 

zoekertje 
kunnen 
staan !

Vraag meer 
info 

03 667 57 65

Bel voor gratis
prijsofferte.

Ook verhuur van
machines met alle

toebehoren.

03/677 10 26
www.guva.be

PARKET LAMINAAT

Opfrissen of
schuren

parketvloer.

TE KOOP: klassieke dames-
fiets. Tip Top in orde! Prijs 
o.v.t.k. Tel. 0495 69 23 85.

DAKWERKEN herstel, ver-
nieuwen. Garage - tuinhuis - 
achterbouw, goten, koepels 
enz... Tel. 0474 20 46 07.

TE KOOP: Quardo dames & 
herenfiets Nieuw. Tel. 03 666 
72 35.

KLEINE AFBRAAK-
WERKEN Garage - tuin-
huis - achterbouw, enz...                                          
Tel. 0474 20 46 07.

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

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

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

ALLE SCHILDERWERKEN, 
zowel binnen- als buitenwerk. 
Pools schilderbedrijf met 
zelfwerkend patroon. Goede 
referenties - jarenlange erva-
ring. www.poolsschilderbe-
drijf.be - Tel. 0032 485 64 19 
65.

EEN SPANDOEK OF RECLA-
MEBORD NODIG ?  Ontwerp 
en uitvoering, alles in eigen 
werkhuis. Prima-Print, Druk-
werk - Reclame - Belettering, 
Spijker 29, Essen, 03 667 57 
65, info@primaprint.be of kijk 
op www.primaprint.be

APPARTEMENT   
TE KOOP:  
www.meerdorp34bus3.be

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

MACHINES TE HUUR bij 
GERORENT in Oostmalle.
Sleuvengraver voor kabels 
en buizen-Stronkenfrezen- 
Knikmopsen-Stellingen-Mo-
torculteurs-Doorzaaier-Graaf-
kranen van 1 tot 9 ton. 
Hoogwerkers tot 26m-Hak-
selaars-Aanhangwagens 
enz. Zie www.gerorent.be   
Mail: info@gerorent.be Tel 
0475/466 721 en 0495/254 
361.
HERSTELLINGSATELIER 
KLOKKEN: (afhalen en te-
rugbrengen) en uurwerken. 
Gsm 0476 63 54 38. Van En-
geland J., Hendrik Conscien-
celaan 4, Essen.

TE KOOP: Prachtig compleet 
frans eiken sier-wandkast met 
verlichting. L465 B60 H257 - 
zelf demonteren, Essen-Cen-
trum, 03 667 58 76

APPARTEMENT   
TE KOOP:  
www.meerdorp34bus3.be

WEEKBLAD DE ECHO: U 
heeft iets te koop of te huur, u 
zoekt iets ?  Met een zoekertje 
in De Echo bereikt u wekeli-
jks duizenden lezers, al meer 
dan 68 jaar. En met succes !!  
Prima-Print, Drukwerk - Rec-
lame - Belettering, Spijker 29, 
Essen, 03 667 57 65, info@
primaprint.be of kijk op www.
primaprint.be

Vzw Toerisme Brasschaat lanceert in het 
voorjaar “Verhalenwandeling: 
hoe dromen erfgoed werden”.
 
Tijdens een begeleide wandeling van 2 uur ontdek je de geschiedenis van 
het park van Brasschaat. Onze gidsen vertellen over de dromen van vorige 
parkeigenaars en tonen hun verhaal aan de hand van anekdotes en foto’s. 
Een aangename ontspanning voor iedereen die houdt van cultuur en na-
tuur.
 
We laten je als eerste kennis maken met de verhalenwandeling 

op vrijdag 11 juni om 13 uur.
Bevestig jouw deelname vóór 10 juni via toerisme@brasschaat.be
 
We verwachten je aan startpunt Breesgata aan de Miksebaan 50 in Bras-
schaat. Hier krijg je een korte introductie en starten we de wandeling. We 
raden je aan comfortabele wandelschoenen aan te doen en een mond-
masker mee te brengen.
We hopen jou daar te zien!

Met vriendelijke groeten
De vrijwilligers van vzw Toerisme Brasschaat

BRASSCHAAT
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Kunstgebit stuk?

Wij herstellen uw gebit
terwijl u wacht!

Bel ons: 0471/74 85 03
Het herstellen van uw tandprothese gebeurt 

doorgaans binnen het uur.

OPGELET: 
Probeer uw gebit niet zelf te herstellen, 

dit kan onherroepelijke schade teweegbrengen.

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

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

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

Tractorsluizen tegen sluipverkeer
 
Vanaf half juni komen er tractorsluizen aan de Eikendreef en de Witgoorse 
Baan. Beide straten zijn populair als sluiproute, terwijl hier ook veel gefietst 
wordt. Met de ingreep wil het lokaal bestuur de verkeersveiligheid verhogen.

De Eikendreef en de Witgoorse Baan wordt door veel autobestuurders ge-
bruikt als een snelle route tussen Wuustwezel en Kalmthout. Verkeerstellingen 
wijzen uit dat er veel verkeer is en dat de snelheid er te hoog ligt.
Bovendien worden deze straten veel gebruikt door fietsers en voetgangers. 
In de Eikendreef zijn dat vooral sporters en de Witgoorse Baan wordt da-
gelijks gebruikt door scholieren op weg van of naar hun school. De lokale 
besturen van Kalmthout en Wuustwezel vinden het heel belangrijk dat zij dit 
traject op een veilige manier kunnen afleggen.
Daarom is het de bedoeling om hier vanaf half juni tractorsluizen te plaatsen. 
Dat zijn betonnen blokken van 25cm breed, 25cm hoog en 1m lang, waar 
een personenwagen niet over kan. Zo kunnen de landbouwers, die actief 
zijn in de omgeving, er nog wel passeren. Fietsers en voetgangers kunnen er 
vanzelfsprekend ook langs. Automobilisten moeten voortaan omrijden.

Proefopstelling van een half jaar
Rond het Goed Van Koch in Gooreind komen twee tractorsluizen. Momen-
teel staan er wegneembare palen in de Eikendreef op het kruispunt met de 
Rode Dreef en juist voorbij de inrit naar de parking van de sporthal. Deze 
wegneembare palen worden vervangen door een tractorsluis.
In de Witgoorse Baan komt de tractorsluis juist voorbij het kruispunt met de 
Winkelhaakdreef in de richting van Kalmthout.
Op deze drie locaties komt er eerst een proefopstelling voor een periode 
van zes  maanden. Er wordt voldoende signalisatie geplaatst om wegge-
bruikers attent te maken op de hindernis. Na de proefperiode evalueren we 
de situatie en bekijken we of deze blijvend wordt.

WUUSTWEZEL

‘Altijd wij’ bundelt ervaringsgerichte hulp 
voor gezinnen die een kind verloren hebben

www.altijdwij.be is een nieu-
we portaalsite voor alle ge-
zinnen die een kind verloren 
hebben. ‘Altijd wij’ bundelt 
de vele initiatieven die reeds 
bestaan om ouders makke-
lijker de weg te laten vinden 
naar de hulp die zij op dat 
moment nodig hebben. 

Krachten bundelen 
Maar liefst 9 vzw’s bundelden hun krachten om ouders wiens kind gestorven 
is beter de weg te laten vinden in het bestaande aanbod aan hulp. Elke 
deelnemende vzw biedt ouders nu al gratis, ervaringsgerichte hulp aan om 
hen bij te staan in hun rouwproces. Iedere vzw is verschillend en biedt op 
haar eigen vertrouwde manier hulp aan ouders en families die het kunnen 
gebruiken. 

Op zoek naar hulp
“Het is dikwijls nog een zoektocht naar de juiste hulp. Vaak horen we, veel 
te laat in het proces, dat ouders het jammer vonden dat ze een bepaalde 
organisatie niet kenden. Dit was voor ons de drijfveer om een portaalsite 
op te richten. De organisaties gebundeld in ‘Altijd Wij’ zijn allemaal gericht 
op peersupport: mensen in een gelijkaardige situatie ondersteunen elkaar 
vanuit hun eigen ervaringen. Deze portaalsite is het begin van iets moois en 
misschien in de toekomst hopelijk iets groters. Ook de overheid zou peersup-
port naar waarde moeten durven schatten en niet enkel het therapeutisch 
discours financieel ondersteunen” aldus Christine Vandenhole, oprichtster 
van het Berrefonds. 

9 vzw’s
De portaalsite www.altijdwij.be wijst voorlopig de weg naar het Berrefonds, 
Boven De Wolken, De stilte omarmd, Eleonoor, Elisio vlinderpost, Levensles 
van Mercedes, Oona foundation, Solibelli, Met Lege Handen. Maar ook an-
dere organisaties zijn meer dan welkom, zolang ze complementair zijn en 
de juiste missie omarmen, namelijk: gratis ondersteuning bieden aan ouders 
die een kind verloren hebben. Anneleen Fransen van Boven De Wolken: 
“Altijdwij.be is er in eerste instantie voor alle ouders die in contact kwamen 
met verdriet om een kind. Want we weten dat een luisterend oor, een teken 
van troost of een herinnering helpen in het rouwproces en dat is waar we 
het voor doen.”                             MT
 Info: www.altijdwij.be

REGIO



8  

HOOGSTRATEN

Maak eens een bij blij
 
Van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni organiseert het Departement 
Omgeving de achtste editie van Week van de Bij. De campagne wil ie-
dereen aanmoedigen zich in te zetten voor een betere leefomgeving voor 
zowel honingbijen als wilde bijen. Zo kunnen minder beton en meer bloe-
men, planten en bomen zorgen voor meer voedsel voor bijen.

Bijenhelden breken uit
Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsverhaal. Ze vervullen 
immers een uiterst belangrijke functie als bestuiver van landbouwgewas-
sen, fruitteelten en wilde planten maar ze hebben het steeds moeilijker om 
te overleven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond. Maar hoe 
meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze bijen.

Ruil beton voor bijenbloemen
De afgelopen jaren is de vraag naar verharding en kunstgras gestegen. 
Hagen worden vervangen door steenkorven en opritten geplaveid met 
stenen voor meerdere wagens. Daardoor kan het water moeilijker in de 
bodem sijpelen en warmt de omgeving sneller op. Ook voor bijen wordt zo 
het menu van hun restaurant beperkter. Voor zandbijen is er minder plaats 
vrij voor hun verblijfplaats in de bodem.

De achteruitgang van de wilde bijenpopulatie in Vlaanderen is onder 
andere een gevolg van de 
verharding van onze open 
ruimte. Wil je de bijen een 
handje helpen? Dat kan 
door mee te ontharden, bo-
men en struiken te planten, 
bloemen te zaaien en bloe-
menrijke graslanden in te 
richten voor bijen. Alle beet-
jes helpen. 

Kijk voor meer info zeker eens 

op www.weekvandebij.be.

REGIO

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

DRUKWERK
offset/digitaal

Briefhoofden

Facturen

Enveloppen

Naamkaartjes

Werkbonnen

Flyers

Affiches

Inkomkaarten

Festivalbandjes

Brochures

Menukaarten

Gelegenheidsdrukwerk

…

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

Doe mee aan de 36ste stratenloop!

Ook dit jaar hebben de sport-
dienst en de Sportraad een 
leuk alternatief voor de stra-
tenloop uitgewerkt dat volle-
dig coronaproof is. En dat ge-
beurt aan de hand van een 
volledig nieuw concept. Voor 
deze 36ste stratenloop legt de 
Sportraad namelijk 36 kilome-
ter aan looproutes en wan-
delknooppunten vast in Hoogstraten.Van 29 mei tot en met 6 juni kunnen 
sportliefhebbers één of meerdere routes lopen of wandelen van de “36 van 
Hoogstraten”. We nodigen alle Hoogstratenaren van harte uit om deel te ne-
men. Bovendien steun je door je deelname ook het goede doel ’t Ver-Zet-je.   

Voor elk niveau is een route uitgestippeld met wandelknooppunten 
gaande van 3,5 km, 6,5 km, 10 km en 16 km. De jeugd (tot geboortejaar 
2009) wordt uitgedaagd om een rondje van 1 km op de Finse piste ach-
ter Sportoase Stede Akkers te lopen. Indien met alle deelnemers de kaap 
van 3600km wordt gehaald dan stort de organisatie c 1,00 per 2 km aan              
’t Ver-Zet-je. Hiermee wordt gezonde basisvoeding voor de lokale voed-
selbedeling aangekocht. Daarnaast zal de organisatie per deelnemer die 
alle routes loopt of wandelt één uitstelbrood schenken aan ’t Ver-Zet-je. 
Een mooie uitdaging voor de sportliefhebbers onder ons!

Hoe deelnemen?
Heb je interesse om deel te nemen of wil je graag meer informatie? Neem 
dan zeker even een kijkje op www.hoogstraten.be/stratenloop. Hier vind je 
ook het webformulier om achteraf de registratie van je loop of wandeling 
te delen zodat je inspanning meetelt voor het goede doel. Voor de jeugd-
loop is een foto als bewijs voldoende.
Geregistreerde deelnemers maken bovendien nog kans op 1 van de 36 
sponsorpakketten die we verloten (dankzij de trouwe steun van Coöpera-
tie Hoogstraten, Desta, Sportcity, Spranco-Matic, Toyo Tires en Versmissen, 
Janssens & partners).

N-VA wil het SportKompas inzetten 
in Wuustwezelse scholen

N-VA pleit ervoor om het SportKompas in te zetten in Wuustwezelse scho-
len. Aan de hand van beweegoefeningen en op basis van wat het kind 
leuk vindt, wijst Sportkompas de weg naar de sport die het best bij hem of 
haar past. “Als kinderen een sport kiezen vanuit hun eigen motivatie dan 
beleven ze er meer plezier aan, bewegen ze meer en verhoogt het ook 
hun zelfbeeld”, zegt Amber Vermeiren. Het N-VA-voorstel staat op 31 mei 
2021 geagendeerd op de gemeenteraad.

Hoe jonger kinderen beginnen sporten, hoe beter. Maar niet elk kind weet 
meteen welke sport perfect bij hem of haar past. Een kind gaat dansen, 
voetballen of tennissen omdat de ouders het bepalen of omdat een 
vriendje hen beïnvloedt. Na verloop van tijd ondervinden veel kinderen 
dat die sport hen toch niet ligt, waardoor ze opzoek gaan naar een ande-
re sport of gewoon stoppen met sporten.

Sport Vlaanderen lanceerde samen met Sportamundi vzw het oriëntatie-
tool SportKompas dat kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij het maken van 
een goede sportkeuze. Dankzij SportKompas vinden kinderen gemakke-
lijker de weg naar de gepaste sportclub in hun gemeente en is er een 
gerichte instroom in de sportclubs. “Dat zorgt voor meer gemotiveerde 
sportende kinderen en minder uitval in de sportclubs”, zegt N-VA-bestuurs-
lid Jens Stoffelen. “De sportverenigingen zien jonge sporters graag komen, 
zeker nu de coronacrisis dreigt te zorgen voor een terugval van het leden-
aantal.”

N-VA Wuustwezel vraagt aan de gemeente Wuustwezel om de regierol op 
te nemen: zo worden alle scholen in de gemeente betrokken.
Scholen kunnen zich online én voordelig inschrijven via het boekingssys-
teem van Sport Vlaanderen: 
https://www.sport.vlaanderen/sportkompasscholen. 
 
Koenraad Seutin
VZ N-VA Afdeling Wuustwezel

WUUSTWEZEL
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JOB IN DE REGIO ?

VASCO KEUKENS ZOEKT 
SCHRIJNWERKER (M/V) (KALMTHOUT)

 

Functieomschrijving
Als schrijnwerker bij Vasco Keukens & Interieur kom je terecht in een fijn team 
binnen een ervaren familiebedijf. Je maakt keukens en interieurs op maat van 
onze klanten. Om dit te verwezenlijken, kan je productieplannen lezen en 
deze vervolgens nauwkeurig uitwerken. Bovendien kan je goed overweg met              
paneelzagen of CNC-machines.
 
Wie zoeken we?
Onze ideale collega kan zelfstandig werken maar functioneert ook goed in team-
verband. Je hebt technisch inzicht en ervaring. Nauwkeurig, netjes en doel- 
gericht werken? Echt iets voor jou! Je hebt een passie voor maatwerk en idealiter 
affiniteit met interieurbouw.
 
Wat hebben we je te bieden?
Naast een boeiende en gevarieerde voltijdse job in een dynamisch familie- 
bedrijf (win win win) krijg je natuurlijk ook een aantrekkelijke verloning. Je komt 
terecht in een fijne werkomgeving met enthousiaste collega’s. We vertellen er 
graag meer over tijdens een verkennend gesprek.
 https://www.keukensvasco.be/vacatures

 

VASCO KEUKENS ZOEKT 
OPERATOR OPDEELZAAG /CNC (M/V) (KALMTHOUT)
 

Functieomschrijving
Als operator (Computer Numerical Control) bedien je de afplakmachine of de 
opdeelzaag. Hierbij ben je verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud 
van je machine. Daarmee neem je een deel van het productieproces voor je 
rekening. Zonder jou, waren we niets!
 
Wie zoeken we?
Je bent heel nauwkeurig, zeker in het afstellen van de machines: een belangrijke 
eigenschap in al onze functies. Interieurbouw? Da’s je passie! Je hebt er dan ook 
al heel wat kennis over opgebouwd.
 
Je bent collegiaal en gemotiveerd om ervoor te gaan. Een lange termijn engage-
ment is dan ook helemaal je ding. Probleemoplossend denken zit in je bloed en 
je wil meedenken over het reilen en zeilen bij Vasco.
 
Wat hebben we je te bieden?
Naast een boeiende en gevarieerde voltijdse job in een dynamisch familiebe-
drijf (win win win) krijg je natuurlijk ook een aantrekkelijke verloning. We ver-
tellen er graag meer over tijdens een verkennend gesprek.
 

Brasschaatsteenweg 290
2920 Kalmthout
+32 (0)3 666 63 96

Boomsesteenweg 892
2610 Wilrijk
+32 (0)3 877 09 70

Solliciteren? Stuur je CV en motivatie naar wimh@ keukensvasco. be of bel 03.666.63.96.

Spijker 36

B-2910 Essen

Tel. +32 (0)3 825 58 93

Mobile +32 (0)489 08 21 18

info@electro-essen.com

OPENINGSTIJDEN:

Van dinsdag tot en met zaterdag

van 10 tot 18 uur

Zondag van 12 tot 17 uur

Maandag gesloten

Lorem ipsum

WWW.ELECTRO-ESSEN.COM

STERKE AANBIEDINGEN
TALRIJKE KORTINGEN

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK TEN GEVOLGE 
VAN DE TOEPASSING VAN EEN ADMINISTRATIEVE LUS IN 
HET KADER VAN EEN OMGEVINGSVERGUNNINGSAAN-
VRAAG

Intern dossiernr.: 2021-SV-MV1-001
Omgevingsloketnr.: OMV_2020153635

Het gemeentebestuur brengt ter algemene kennis dat door Pluimveebedrijf Kenis BVBA 
een aanvraag werd ingediend voor het aanleggen van een waterbassin, de plaatsing van 
een mestvaalt,  de plaatsing van een elektriciteitscabine, de aanleg van erfverharding 
(deels regularisatie), de aanzienlijke wijziging van het reliëf in functie van de uitbreiding 
van een infiltratievoorziening (regularisatie). De afwijking wordt gevraagd van de gewes-
telijke stedenbouwkundige verordening hemelwater. De aanvraag betreft eveneens het 
veranderen van een pluimveebedrijf.
De aanvraag omvat: 
• stedenbouwkundige handelingen
• de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

De aanvraag heeft als adres Leiweg 19 kadastraal gekend als, (afd. 3) sectie C 790 C. 

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van 
de provincie Antwerpen.  Hierbij kan u terecht voor meer info.

Over de aanvraag werd reeds een openbaar onderzoek gehouden. Een nieuw openbaar 
onderzoek wordt nu gehouden omwille van de toepassing van de administratieve lus. 

De aanvraag ligt van 26 mei 2021 tot en met 24 juni 2021  ter inzage bij de gemeentelijke 
dienst omgeving, op volgend adres: Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.  Je kan het 
dossier enkel op afspraak komen inkijken (tel. 03 690 46 23 of omgeving@wuustwezel.
be).

Gedurende die periode kunnen er standpunten,  opmerkingen of bezwaren over de aan-
vraag worden ingediend bij het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be), per mail (om-
geving@wuustwezel.be) of schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemees-
ter en schepenen, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur  Burgemeester
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JOB IN DE REGIO ?

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

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

Daar is de zomerbar van Tatteljee weer !

De ‘Zomerbar van Tatteljee’, of kortweg Z!T, is een zomers en gratis evene-
ment in de tuin van Tatteljee aan het Sint-Antoniusplein 1 in Essen.

Op volgende data is iedereen welkom vanaf 15u voor een overheerlijk hap-
je en drankje en om kennis te maken met onze werking en vanaf 17 juli met 
het nieuw aanbod.

· zaterdag 12/06  TuinCafé+ repaircafé en bierproeven
· zaterdag 26/06   TuinCafé+ brei- en haakworkshop en interactief poëtisch 

podium
· vrijdag 16/07   Openluchtfilm ism Kobie
· zaterdag 17/07  Z!T on stage+ workshops + kinderanimatie - 
 START INSCHRIJVINGEN
· vrijdag 30/07   Openluchtfilm ism Kobie
· zaterdag 31/07   Z!T on stage+ workshops + kinderanimatie
· vrijdag 20/08   Openluchtfilm ism Kobie
· zaterdag 21/08   Z!T on stage+ workshops + kinderanimatie
· zaterdag 4/09   TuinCafé+ taalbad en boekenmarkt
· zondag 5/09   Inschrijvingsdag
· zaterdag 18/09  TuinCafé+ repair café en digitaal babbelbar

Meer info: https://www.tatteljee.be/info-zit.aspx    MT

ESSEN
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JOB IN DE REGIO ?

Voor onmiddellijke indienstneming zijn wij op zoek naar 
een gemotiveerde

voltijds all-round 
administratief medewerker 

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

DRINGEND GEZOCHT:

ELEKTRICIEN
gsm Edgard: 0495/32 52 34

gsm Eddy: 0495/32 52 31
Tel. 03/677 39 59

electro.brosens.sofie@scarlet.be

K

GEZOCHT :
PLAATSER
liefst met enige ervaring

Spijker 34 - 2910 Essen

Tel. : 0474 68 72 11

info@rw-design.be
www.schrijnwerker-rw.be

gezocht:

2 (ervaren) ELEKTRICIENS

info@jptechnics.be - 0474 69 19 34

gemotiveerde 

CHAUFFEUR
4/5de of voltijds (bespreekbaar)

rijbewijs C + code 95

F R l T E S

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

Kalmthoutsesteenweg 259
2990 Wuustwezel

 

werft aan 

  voltijds technisch administratief 
medewerker (m/v) 

functieomschrijving: 
• u staat in voor de algemene administratie alsook de facturatie 
• u werkt georganiseerd, nauwgezet en volgt de interne 

richtlijnen. 
• voorbereiden en opvolgen van offertes verwerk je accuraat 

en snel zowel telefonisch alsook per mail. 
• u adviseert de klant aan de balie en zoekt mee naar het 

gepaste toestel voor de specifieke werkzaamheden. 
• klachten worden door u correct afgewikkeld en opgevolgd 

uw profiel: 

• je bent leergierig, flexibel en gedreven met grote zin voor 
verantwoordelijkheid  

• je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk 
bewaren 

• affiniteit met machines en techniek is een pluspunt 

                             Aanbod: 

• Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf 

• Veelzijdige voltijdse functie 
• een correct salarispakket in lijn met jouw competenties en ervaring 

 

 
Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar 

ib@ribarent.be 
 

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen 
naar ib@ribarent.be

Riba
R E N T

MORE THAN RENTING

BALIE-
MEDEWERKER

- Voor het meegeven van machines e.d. aan klanten
- Het retour aannemen van machines + nazicht hiervan
- Licht onderhoud van machines

Vereiste
- Enige technische kennis 
- Nederlandstalig

CHAUFFEUR
rijbewijs C

- Voor het reinigen van chemische toiletten
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Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

Onze aanpak.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content, 
meer interactie en de juiste advertenties.

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.Wij creëren aandacht rond 

uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

Onze aanpak.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content, 
meer interactie en de juiste advertenties.

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.

Wij creëren aandacht rond 
uw bedrijf op Social Media.

socialgrafix.be
by primaprint.be

NIEUW

Onze aanpak.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?

Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content, 
meer interactie en de juiste advertenties.

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg. Strategie. Content creatie.

Planning. Resultaten. Controle.

Meer informatie & prijzen.
Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgrafix.be of via Prima-Print.

Brand legt een hectare van de Kalmthoutse 
Heide in de as

Zaterdagavond heeft 
een brand gewoed in het 
Grenspark Kalmthoutse 
Heide. De brand ontstond 
rond 18.30 uur. De oorzaak 
van de brand is nog onbe-
kend.

Het Agentschap Natuur 
en Bos had code geel af-
gekondigd. Dat betekent 
dat natuurgebieden dan 
beginnen uit te drogen 
door het goede weer, 
waardoor het risico op een 
brand ook groter wordt. 
Natuurbeheerders en de 
brandweer zijn daarom 
extra waakzaam. En op de 
Heide wordt de brandto-
ren dan ook bemand.
“De brand bevond zich in het publieke gedeelte van de Kalmthoutse Hei-
de”, zegt majoor Erik Janssen van Brandweer Zone Rand post Kalmthout. 
“We hebben de melding direct als zeer ernstig beschouwd. We kregen 
ondersteuning van de brandweerkorpsen van Essen, Brecht/Wuustwezel 
en Brasschaat/Kapellen. In totaal namen 80 brandweerlieden deel aan 
de blusactie. Anderhalf uur later was de kleine heidebrand, nabij Duitse 
Weg, volledig omschreven. De schade werd beperkt tot 1 hectare heide 
dat in de vlammen opging.”
De juiste oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. De brandweer 
bleef nog geruime aanwezig om na te blussen.                  MT
MT / Foto: brandweer Kalmthout

KALMTHOUT

fietsenstallingen station worden vernieuwd

De Koolkaai wordt daarvoor van 17 mei tot 9 juli afgesloten ter hoogte van 
de werf. Vanaf maandag 17 mei starten de werken aan de fietsenstalling 
aan de Koolkaai.

In mei start de NMBS met de bouw van een nieuwe fietsenstalling aan het 
station. Vanaf 13 april werd daarom actie ondernomen om de fietsen die 
nog in de stalling op de Koolkaai stonden (tegenover de frituur) te verwijde-
ren. De nieuwe fietsenstalling komt aan de Koolkaai en moet in het najaar 
klaar zijn.
 
In de grote, overdekte stalling zal plaats zijn voor 830 fietsen, waaronder 40 
grotere fietsen zoals elektrische fietsen of bakfietsen. Een deel van de fiet-
senstalling zal volledig worden afgesloten en enkel toegankelijk zijn met een 
MOBIB-kaart.

De werken voor de nieuwe fietsenstalling moeten in het najaar zijn afgerond. 
Tijdens de werken kunnen reizigers gebruik maken van een tijdelijke fietsen-
stalling met 240 plaatsen.   
De parkeervakken voor wagens die door de uitbreiding verdwijnen aan de 
Koolkaai, worden in een latere fase grotendeels gerecupereerd aan de 
andere kant van het station. De huidige fietsenstaling aan de Guyotlei ver-
dwijnt en zal plaats maken voor 10 parkeerplaatsen, waarvan 1 voor mensen 
met een beperking.

De straat is daardoor afgesloten ter hoogte van de werf. Een omleiding is 
voorzien via Stationsstraat / Vredestraat / Christiaan Pallemansstraat.
Het perron blijft voor voetgangers steeds bereikbaar.

KAPELLEN

Neem een kijkje op onze website:

www.primaprint.be


