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Dieter Coppens over Bye Bye Gazon:

Januari

12

“Een strakke grasmat ? Dat is net als beton!”
Brecht

Brecht, Schilde, Malle, Ranst, en Zandhoven pikken deze
lente mee in op de ‘Bye Bye Gazon’-campagne van Zoersel. Die was vorig jaar al gestart met Bye Bye Gras. Dieter
Coppens zette er mee zijn schouders onder en doet dat nu
vol overtuiging opnieuw.
Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30

Els Beeckx en Dieter Coppens trekken het succesverhaal dit
jaar verder open naar vijf andere gemeenten. “De inspanningen van vorig jaar wilden we niet verloren laten gaan.
Het concept is heel laagdrempelig en daarom haakten
verschillende gemeenten er graag op in. Elke deelnemende gemeente betaalt 3.000 euro en krijgt daar een kant-enklare campagne voor in de plaats met filmpjes van Dieter
Coppens met verschillende oproepen en tips, bermbordjes, raamposters en zo meer”, somt trekker en klimaatmedewerker Els Beeckx van Zoersel op. “Het is een positieve
campagne waarbij we vooral via de scholen veel mensen
bereiken.”

Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30

e-mail:
wweyts@flitsgrafiek.be
info@flitsgrafiek.be
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Drukkerij Flitsgrafiek - Kloosterstraat 88, 2990 Wuustwezel

Struifmeelautostrades
“In Brecht reageerden de scholen meteen enthousiast”,
weet milieuschepen Kris Janssens (N-VA). “Het is een kleinschalig project, maar met een groot effect. Met een kleine investering, kunnen we veel bereiken. Een landelijke
gemeente als Brecht leent zich uitstekend voor deze campagne. We willen ook het goede voorbeeld stellen en dit
op zo veel mogelijk plaatsen realiseren. De precieze locaties bekijken we nog.”
Dieter Coppens heeft alvast goede hoop dat we met z’n allen ooit van die drang naar een strakke gazon verlost geraken. “Vorig jaar bereikten we 1 gemeente, nu 6 en volgend

Alle dagen open !

Plantenkwekerij

Marc Raats

Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941
www.plantenkwekerijmarcraats.nl
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jaar heel Vlaanderen”, steekt hij zijn ambities niet onder
stoelen of banken. “Als elke Vlaming 1 m2 niet maait, komen
we al heel ver. Nog beter zou zijn als je daar vlinderstruiken
of vaste bijenplanten laat floreren. De bermen langs gemeentegrachten zijn overigens ideale stuifmeelautostrades
voor vlinders en bijen. Zij vormen net als andere insecten de
basis van ons ecosysteem.”
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Grootste assortiment zomerbloeiers
van de Grensstreek !
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Lahuis Vastgoed
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03 240 11 99
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Klak-klakgeluid op gefreesde Kattenhoflaan houdt vijftig bewoners wakker
Brecht
Een aannemer freesde rond de jaarwisseling het wegdek
van de Kattenhoflaan af en vulde de voegen opnieuw. Dit
moest de lawaaioverlast van het verkeer daar beperken.
Volgens een vijftigtal bewoners is dat mislukt. Met een petitie klagen ze de lawaaihinder aan.
“Na de renovatiewerken in de Kattenhoflaan blijft de lawaaihinder overmatig. Ik meldde al tweemaal aan de
schepen van Openbare Werken dat dit een tergend probleem is voor de bewoners, maar er verandert niets”, stelt
bewoner Arhur Van Heymbeeck. “Het probleem doet zich
voor aan de dwarse scheidingsvoegen. Die zijn door het
affrezen breder geworden. De aannemer heeft de voegen
niet voldoende gevuld waardoor er een soort uitholÍing is
ontstaan naar beneden. Wanneer een wagen over deze
voeg rijdt, wordt de band in deze voeg gekatapulteerd
met een klak-klakgeluid als tergend resultaat.” De buurtbewoners vragen dan ook dat de voegen nog verder opgevuld worden zodat de hinder verdwijnt. “Daarnaast zorgt
het inslaan van de rubberen banden in de voegen voor
meer fijn stof. Dat is ook niet optimaal voor onze gezondheid”, benadrukt de bewoner nog.

Daan De Veuster (CD&V). “De voegen werden opgevuld
met een elastisch materiaal. Dit is nodig, want de grote
betonplaten zetten uit bij warmer weer. Op dat moment
wordt de voegvulling naar boven geduwd en kan die dus
hoger komen en de straat nog meer egaliseren. Bij koud
weer krimpt de vulling. Wellicht valt het geluid van de voegen nu meer op dan voordien omdat de weg egaler is wat
het geluid van het verkeer op de rijbaan dempt. De werken zijn naar wens uitgevoerd. Als we problemen vaststellen
bij de oplevering van het volledige werk, laten we niet na
om hiervoor het nodige te doen.” De schepen benadrukt
verder nog dat het gaat om renovatiewerken. “Dit is een
tijdelijke oplossing in afwachting van de geplande weg- en
rioleringswerken in de straat. Omdat dit pas na 2024 kan,
lieten we de rijbaan al grof en fijn affrezen en de voegen
opnieuw vullen.”

Tijdelijke renovatie
“Het klopt dat de voegen in de Kattenhoflaan breder zijn
dan gemiddeld”, reageert schepen van Openbare Werken

Oud en Nieuw
Brecht

Leren en groeien
doen we samen!

schoolfeest 21 mei
van 13u tot 17u

W
W
W
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14-18
De gesneuvelden van Sint-Lenaarts
Op 28 september 1919 werden de Vredesfeesten in Sint-Lenaarts
ingezet. In de Vredesstoet werd dit paneel, als huldebetoon aan
de gesneuvelden van 14-18, meegedragen. De schildering is van
de hand van de Antwerpse grafisch kunstenaar Eduard Pellens.
Na de vieringen werd het achteraan in de St.-Leonarduskerk opgehangen. We kunnen het er nog steeds bewonderen.

foodmarket
optredens
kijkje in de klassen
spelletjes voor
groot en klein

Hofstraat 14 - 2910 Essen
+32 (0)3 667 25 64

www.freinetwonderwereld.be
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ARGENTA VERZEKERINGEN

Kurt Mertens Bv

Vera Warmoeskerken bvba Mervo vof

2990 WUUSTWEZEL
tel 03 669 70 40

2920 KALMTHOUT
tel 03 666 51 41

Kurt Mertens ON
Bv0879 036 170 RPR ANTWERPEN

ON 0748 732 211 RPR ANTWERPEN

BREDABAAN 495
2990 WUUSTWEZEL

Matheusen-Backx nv Symens en Co cvba

tel 03 669 70 40
2910 ESSEN
2960 BRECHT
wuustwezel@argenta.be
tel 03 667 77 66
tel 03 313 61 61
ON 0748 732 211 RPR
ANTWERPEN
ON 0425 083 593 RPR ANTWERPEN
ON 0436 267 002 RPR ANTWERPEN

VU: Argenta Assuranties nv, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel in 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53, ON-nummer 0404.456.148, RPR
Antwerpen, afdeling Antwerpen en toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder het nummer 858 voor de takken 02, 08, 10a, 13, 14, 17, 21, 22, 23 en 2

Wij zijn pas gerust
als jij gerust bent.

2960 SINT-JOB-IN-’T-GOOR
tel 03 636 25 53
ON 0875 665 817 RPR ANTWERPEN

Steven De Schepper
2930 BRASSCHAAT
tel 03 633 38 47
ON 0841 319 996 RPR ANTWERPEN
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COLUMN
MARIA GOMMEREN

Over .t..oeen
n nu
94.Mutsenplooisters
Een beroep dat reeds lang is uitgestorven is dat van mutsenplooister. In de 19e
en het begin van de 20e eeuw was het
gebruikelijk dat vrouwen het huis niet verlieten zonder hoofddeksel. In de week
droegen ze vaak een eenvoudige werkmuts maar op zon-en feestdagen kwam
men naar buiten met de beste klederdracht, zoals een zwarte pelerine en een
witte muts. Deze bijzondere hoofdtooi
was vervaardigd in mooi kantwerk met vooraan een rand
gevormd in kleine plooitjes. Meisjes kregen op elfjarige leeftijd, bij hun communie, hun eerste eigen muts die gemaakt
was van ﬁjn kantwerk. Deze muts werd de rest van hun leven werd gedragen. Bij hun huwelijk werd de tooi versierd
met een grote bloemenkroon. De muts werd zorgvuldig in
papier gewikkeld en bewaard in een speciale doos. Heel
af en toe werden de mutsen gewassen, gesteven en weer
opgemaakt. Dat werd gedaan door iemand met kennis
van zaken, de mutsenplooitser. Het vak werd van moeder
op dochter doorgegeven. Vrouwen die fysiek niet zo sterk
waren staken veel tijd in dit soort handwerk. In een gezin met
veel kinderen bleef er vaak een meisje dat niet gehuwd was
inwonen bij de ouders. Ze hield zich, naast de huishoudelijk werk, bezig met handwerken en mutsenplooien. Het was
een kunstzinnige bezigheid waar veel geduld voor nodig
was . Met zeer veel zorg en voorzichtigheid werd de muts
handmatig gewassen en gestreken en daarna geplooid.
Dat laatste gebeurde met een klein metalen pijpmolentje of
een plooiraam. De plooitjes werden vastgezet met niet minder dan 300 kleine speldjes. Bij de verdeling van de bezittingen van een overledene waren haar mutsen zeer gegeerd
zodat het mogelijk was om een reservehoofdtooi te hebben.
Hoewel de kanten mutsen tijdloos en niet mode gebonden
waren kon men de plaats van afkomst van vrouwen herkennen aan hun muts. Zo was
er in Nispen de typische Brabantse dracht terwijl men
in Essen Kempische mutsen
droeg. Verschil is er altijd geweest in de dorpen aan de
grens.
M.G.
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Scherpenbergsebaan 47 - Schijf - T. 0031(0)165-342650

Mijn naam is Denise, ik ben 25
jaar en woon in Kalmthout. Ik
heb een passie voor woordkunst en verbinden met anderen en mezelf. Deze twee
komen in mijn schrijfsels samen. Ik neem jullie mee op
mijn weg naar een mobielere
toekomst en de uitdagingen
en geluksmomenten die hierbij op mijn pad komen.

Mijn eigen weg
De lucht is donker, de dagen zijn koud. Ik zie hoe de kale
takken dansen in de wind. De laatste decemberdagen
zijn aangebroken. Het is week 11 na de operatie. De eerste week zonder gips is gepasseerd. Ik heb nog een belangrijk revalidatiedoel dit jaar. Zo graag zou ik ze willen
zetten, mijn eerste stapjes. Zonder krukken. Zonder begeleiding van een kinesist. Op eigen kracht, fysiek en mentaal. Ik kijk de uitdaging aan en geef het een knipoog. Dit
is het moment, voel ik.
Voorzichtig trek ik mijn kousen uit. Het is net dat beetje
veiligheid. Met mijn linkerhand neem ik de leuning van
de zetel vast. Leg mijn onderarm op de leuning. Mijn linkervoet zet ik stevig op de vloer. Nog even check ik mijn
lichaamshouding. Zou het zo lukken? Heeft mijn rechterarm ook steun nodig? Kan mijn linkerknie de snelle beweging van het opstaan nog aan? Een gedachtestroom
neemt plaats. Spannend vind ik het. Toch weet ik uit eerdere ervaringen dat mijn eigen weg mij precies brengt
waar ik moet zijn. Op mijn eigen unieke manier, op mijn
eigen tempo.
Ik ga ervoor, vertrouw op mijn lichaam en geest. Ik duw
mezelf af en voel hoe mijn spierkracht is afgenomen de
afgelopen weken. Ik wankel. En wankel. Laat mijn gewicht afzakken naar de linkerkant van mijn lichaam om
mijn rechtervoet te ontlasten. Daarna maak ik mijn rug
recht. Fier kijk ik om mij heen. Een andere ooghoogte,
zoveel meer gemist dan verwacht. Ik kijk naar mijn rechtervoet en glimlach. Hoe mijn pad verder gaat en of de
stapjes er vandaag komen, morgen of daarna weet ik
nog niet. Maar van één ding ben ik overtuigd: Ook halverwege de berg kun je een mooi uitzicht hebben.

Curieus
Zaterdag 28 mei 2022 – 20u15

Thomas Smith

Wuustwezel

Zaterdag 11 juni 2022 – 20u15 (16 euro)

(16 euro)

De jaren van verstand (comedy)

Thomas Smith is de 50 gepasseerd
en komt stilaan bij de jaren van verstand. Maar hoe bereik je die? En heb
je daar wel verstand voor nodig? Over
deze cruciale vraag en andere vragen
verneem je meer in GC Kadans...

Zaterdag 17 september 2022 – 20u15 (16 euro)

Kloot Per W en Jan Hautekiet brengen
een eigenzinnige trip door het land der
popmuziek in al haar gedaanten!.
i.s.m. Club bokal

(concert)

Anthony Yoko, Cat Simoni en Trio Dirk
Van Der Linden brengen ‘Jazz at the
Kadans’. T.v.v. van de crèche “Nothing
Impossible” in Matsulu, Zuid-Afrika.
Organisatie: Jazz Concert SA - i.s.m. Curieus Wuustwezel

The Hinge

• Telkens 1 kaart kopen + 1 vrijkaart.
• Email naar info@curieus-wuustwezel.be
Indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55,
Vermelding: Smith in Kadans/de Kijker/naam/adres/gsm/email.

Een eigenzinnige muziektrip

Jazz at the Kadans

Zaterdag 18 juni 2022 – 20u15 (16 euro)

Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten

Kloot Per W & Jan Hautekiet

in GC Kadans

(concert)

Acoustic-Duets@Kadans (dubbelconcert)
Jan Geysen & Ine Aerts

Memphis Mojo

Tribute to John Hiatt
Mario Pesic & Kirri Valvekens

i.s.m. Loenhout Zomert

Vrijdag 30 september 2022 – 20u15

Steven Goegebeur

(20 euro)

Mankracht (comedy)

Steven vertelt zijn levensverhaal. Een
verhaal van struikelen, vallen en weer
opstaan. Een verhaal van hoop, geloof
en liefde. Een verhaal van Mankracht.
i.s.m. 't Wezels Omslagpunt

Info en tickets: www.curieus-wuustwezel.be / geen internet: sms 0478 03 72 55

KWALITEIT EN SERVICE

LAAT DAT MAAR AAN SCHENK TUINMACHINES OVER!
HRM 40 - HRM 70 - HRM 310 -HRM 520 - HRM 3000

Schenk Tuinmachines streeft naar perfectie. Voor een goede werking is professionele
aanleg essentieel. Daarom krijgt u bij aankoop van een HRM 310/520/3000 de aanleg
en installatie van ons cadeau*!
Kijk voor meer informatie op www.schenktuinmachines.nl

HONDA HRM 40

Werkgebied tot 400 m2

HONDA HRM 310

Werkgebied tot 1500 m2

vanaf

Life

ENGINEERING FOR

€

999

SCHENK TUINMACHINES
Schellingstraat 27, Etten-leur
(bedrijventerrein vosdonk)

Tel 076 56 23 797
info@schenktuinmachines.nl
*vraag in de winkel naar de voorwaarden.

van € 1.999

€ 1.699
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Colofon dekijker !
week 20, 18 mei 2022
Verantwoordelijke uitgever:
Jiri Weyts
Spijker 29, 2910 Essen
tel. 03 667 57 65
www.primaprint.be

Publiciteit en nieuws:

dekijker@primaprint.be

Volgend nummer:
week 22 - 1 juni 2022
Wordt bedeeld in Essen, Wildert,
Essen-Hoek, Horendonk, Kalmthout,
Achterbroek, Nieuwmoer, Heide,
Wuustwezel, Gooreind, Loenhout,
Brecht, Overbroek, St. Lenaarts,
St.-Job-in-’t Goor, op 33000 ex.

Niets uit deze uitgave (artikels, foto’s, publiciteitsmateriaal, zelfs gedeeltelijk) mag worden overgenomen
zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever. De uitgever behoudt tevens het recht
advertenties te weigeren, zonder de reden ervan op te geven. De adverteerder is bovendien verantwoordelijk voor het binnenleveren van de teksten en de inhoud ervan.

Theater
ONZE WINNAARS VAN CINEMA POLYGOON
MAART - APRIL
Zij ontvingen een duo-ticket - Proficiat !
Maria Leenaerts

Jolien Vloeberghs

Eric & Erika Borre-

Sofie Mertens

mans-Seeuws

Linda Philippe

Martine Geysen

Gert Lenaerts

TE KOOP GEVRAAGD: Schilderijen, strips, LP’s, oude postkaarten, tin, beelden, klokken, oud
speelgoed, spullen van zolder,
curiosa, enz. 03 663 65 70.

GEZOCHT: chauffeurs rijbewijs
D, op zaterdag met oldtimerbussen voor huwelijken rijden.
Tel. 0475.950.467 – info@tlcb.be
– regio Kapellen.

Massage-salon PON WANPHEN
Beukendreef 32, 2990 Gooreind-Wuustwezel. 		
Tel. +32 479 02 16 16. Thai massage - Hot Stone massage
- Aroma therapie - Erotische
massage. 2 Nieuwe meisjes.

TE HUUR: Professionele parketschuurmachines met alle
schuurmaterialen, per dag of
per weekend ! Tevens onderhouds- en behandelingsproducten voor parketvloeren. Te
bevragen: GUVA PARKET, Postbaan 72, 2910 Essen, 		
tel. 03 677 10 26. www.guva.be
+32 498 68 39 83.

HERSTELLINGSATELIER KLOKKEN:
(afhalen en terugbrengen) en
uurwerken. GSM 0476 63 54 38
Van Engeland J., 		
Hendrik Consciencelaan 4,
Essen, jvanengeland@skynet.be
GEZOCHT: Wie heeft nog een
doosje of potje met oude munten liggen? Ik neem dit graag
van je over. Tel. 0499 28 92 68.

HIER HAD
UW ZOEKERTJE
KUNNEN STAAN !
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dekijker@primaprint.be

VAKANTIEWONINGEN TE HUUR
in Umbrië : het groene hart van
Italië. Casa l’Arcobaleno: 3 vakantiewoningen voor telkens
max. 4 pers. gelegen in mooie
tuin tussen de olijfbomen, groot
zwembad. Villa del Rio : geheel
huis voor max. 10 pers. gelegen
in grote tuin, groot zwembad,
pizza-oven. Beiden met adembenemend panorama. 		
www.greenheartvacation.com
gaby.henseler@canada-nv.be

Namen | 10
Mijn gedachten gaan nog vaak naar Wysiwyg,
maar Klavdia sluipt waakzaam dichterbij;
zij begeeft zich waar ik ga, sta, zit of lig,
maakt mij thuis mee vanop de eerste rij.
Lang bleef ik soms mijn korthaar Rilke noemen
en sinds de wending, hij moest eens weten,
hoor ik mezelf de Klauw als Wysi roemen –
daar kom je niet mee weg bij het daten.
Zo helder als het lengen van de dagen,
zo mysterieus de namen die wij dragen,
de rollen die elk mens zijn toebedeeld.
Hoe klein ook, handel groots binnen die grenzen,
hou voeling met de grilligste tendensen
en weet, er zit vertraging op uw beeld.

Sam Wauters

Zoekertjes

DELUXE CLUB NICOLE in Roosendaal, vrije ingang. Meisjes uit verschillende landen; Brazilië, Colombia, Dominicaans, etc. 24/24
open, bel ons voor meer info
0031 165 85 77 37.

HIER HAD
UW ZOEKERTJE
KUNNEN STAAN !
dekijker@primaprint.be
TE KOOP: Harley Davidson
883cc, veel opties, bj 2018, als
nieuw, 7.750 euro, 03 666 68 92,
0495 79 33 97.
TE KOOP: Tomatenplanten
0,50 euro p/st. zinnia-duizendschoon-cerinthe-vaste tuingeraniu-daglelie-enz. Kom vrijblijvend een kijkje nemen 		
tel. 03 667 22 35.

GARAGEVERKOOP: 22 mei
2022 thv Roosendaalsebaan
65 en 67, Achterbroek, vanaf
10-15 uur. Ook gratis spullen te
verkrijgen.
ALLE KLEINERE DAKWERKEN:
achterdak, garage, tuinhuis,
enz. + kleine karweien, gunstige
prijs. 0474 20 46 07.

TE HUUR STAANPLAATS voor
campers, caravan, oldtimer, inrij
3,80m H x 4,00 m B. Plaatsen 4m
B x 9m D, Wuustwezel-Gooreind,
0475 21 09 93.
NETTE MAN 59 JAAR: zoekt contact met lieve dame - enkel serieuze reacties aub. SMS naar
0473 30 22 92.
KLEINE
GOED
DRAAIENDE
SLAGERIJ TE HUUR: 0475 63 13
26, omgeving Kapellen.

ikblijfthuis

.be

Bijna ALLE thuiszorghulpmiddelen

Wij brengen je in hogere sferen!
Huislift of traplift? vanaf € 2250

SERVICE 7 op 7

BREDABAAN 469
Wuustwezel 03 66 999 60
van Dinsdag tot Vrijdag 14.00 -18.00 u
Zaterdag 10.30-15.00u of op afspraak

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.

Want zeg nu zelf een beetje klasse
… kan toch echt geen kwaad!

10jr garantie*terugkoopoptie bij overlijden
Witvenstraat 200
2940 Hoevenen
Tel. 03 605 67 35

Openingsuren:
di tot vrij: 9u - 17u
za: 10u - 13u

info@dreampc.be
www.dreampc.be

Ma - zon - feestdagen
gesloten

OPKUIS
SESSIE

GROOT ONDERHOUD
voor particulieren
tijdelijke bestanden verwijderen
bureaublad opruimen

€ 30

programmalijst opschonen
opstartprogramma’s nalopen
volledige virusscan
malware scan • spyware scan

T. 0479 35 34 37

drivers nalopen • windows updates
koelers proper maken
toestel proper maken

#

Geldig tot 30 juni 2022

Bij aankoop van
een door ons samengestelde (DPC) laptop,

all in one of PC,
Microsoft Office Home & Student ESD GRATIS
t.w.v. 133 euro in de maand mei.

Zin in volleybal?

Essense Volleybal Liga

Wij zoeken voor het
komende seizoen, vanaf
september 2022

nieuwe ploegen
die graag in onze recreatieve
competitie willen volleyballen!

www.dreampc.be

Kijk voor meer info op:

www.essensevolleyballiga.be

Diverse soorten en afmetingen
WATERTANKS VOOR TUIN
PROMO

•Verhuizing v 100* per uur

verhuiswagen + 2 verhuizers + ladderlift

•Ladderlift huren
vanaf v 50* per uur
*prijzen excl btw

Propere uit voedingsector afkomstige IBC S recente makelij,
plastieken pallet, alle hulpstukken (teuten-deksels-doppen-reductiekraantjes enz) verkrijgbaar
ophoogpallets in zwarte kunststof aan e15 per stuk
IBC s transparant 1000 liter gespoeld e65 1mB
IBC s wit en zwart 1000 liter ondoorschijnend
nieuwstaat e119 1mB
IBC s 650 liter transparant nieuwstaat e119 80cmB
Uw adres in de Noorderkempen voor IBC s.
Heel het jaar door nieuwe aanvoer.
Adres:
BRASSCHAATSTEENWEG 134, 2920 KALMTHOUT
GSM 0477.52.80.97 - Liefst op afspraak
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800 kinderen leven zich uit op de Buitenspeeldag op acht locaties
Brecht
Zo’n 800 kinderen in Brecht, Sint-Lenaarts en SintJob trokken naar de Buitenspeeldag. De jeugddienst plantte een springkasteel en spelkoffer
op acht verschillende locaties in de drie deelgemeenten.“Kleinschaliger, maar dichtbij”, verklaart schepen van Jeugd, Frans Van Looveren
(CD&V).
Aan het Kempuseum op de Gemeenteplaats
waanden ruim 125 kinderen zich op de ‘Brechtse koer’, een speelplaats uit de vorige eeuw, en
genoten van een nostalgisch vieruurtje. Een leuke manier overigens om de Erfgoedweek af te
trappen. In het verleden organiseerde de jeugddienst de Buitenspeeldag op één grote locatie in de gemeente. “Toen stond vooral een grootse beleving centraal. Tijdens
de pandemie ontdekten we echter dat we de inwoners niet
naar ons moesten lokken, maar dat wij naar de buurt moesten

trekken.”
Tijdens de lockdowns was een Buitenspeeldag
niet mogelijk. De jeugddienst zocht een alternatief. “Vorig jaar riepen we buurtcomités op om
een leuke speldag te organiseren. De winnaars
kregen een dagje speelstraat met springkasteel
en spelkoffer cadeau. Dit concept sloeg aan.
Het brengt de buurt dichter bij elkaar, wat heel
welkom is na twee jaar pandemie”, meent de
schepen. Dit concept rolde de jeugddienst
verder uit op deze Buitenspeeldag. “Evalueren
we deze dag positief, dan kunnen we dit in de
toekomst verder uitbouwen. We trekken hiervoor
een budget van 5.000 euro uit. We hebben nog marge.”
Buurtcomités kunnen de spelkoffers van de gemeente in de
toekomst uitlenen voor buurtfeesten en speelstraten.

Burgemeester looft grote veerkracht gemeentepersoneel tijdens pandemie
Brecht
Op de voorjaarsreceptie was burgemeester Sven Deckers
(N-VA) vol lof over de inzet van het gemeentepersoneel
tijdens twee moeilijke coronajaren.“Intussen dient zich
al een nieuwe crisis aan en toont het personeel opnieuw
veerkracht”, stelt hij. Daarnaast huldigde hij ook juf Gerda
Van Boxel voor 35 jaar inzet in het gemeenteonderwijs.
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“De lockdown legde het sociale leven stil, we moesten anders gaan werken en hadden weinig contact met collega’s. We leerden ook snel een videogesprek te voeren en
online te vergaderen”, beschreef Deckers de afgelopen
twee jaar in een notedop. “Heel wat vragen stelden zich:
Wat is een hoogrisicocontact? Wat doe je als een leerling
positief test? Mag het woonzorgcentrum nog bezoek ontvangen? Voor elk probleem werd een oplossing of alternatief gevonden. Denk maar aan het afstandsonderwijs. De
veerkracht bij het personeel is ongelooflijk.” De burgemeester benadrukte ook dat desondanks de gemeente bleef
verder werken. “Elke inwoner bleven we helpen. Onze organisatie stond niet stil door de crisissen. En net als je denkt
dat de ene crisis bezworen is, dient zich vandaag alweer
een nieuwe aan met de opvang van oorlogsvluchtelingen.
Opnieuw toont het personeel de veerkracht om ook deze
crisis aan te pakken. We kunnen rekenen op fantastische
mensen om mee samen te werken.”

Juf Gerda
Een van die mensen was juf Gerda Van Boxel van GBS De Sleutelbloem. Voor haar 35 jaar dienst
zette burgemeester Sven Deckers
haar graag in de bloemetjes. “Ik
ben zelf verrast dat ik al 35 jaar
actief ben op school. Ik zette mijn
eerste stappen in het onderwijs in
het eerste en tweede leerjaar in
Klavertje 3 in Overbroek. Na een
interim in GBS De Schakel in Sint-Lenaarts vond ik een vaste stek in GBS
De Sleutelbloem. Dat was toen nog een jongensschool”,
vertelde juf Gerda. Begin jaren negentig stapten de eerste vier meisjes door de schoolpoort op het Schoolplein. “In
mijn klas, in het eerste leerjaar, zaten de eerste vier meisjes op veertien leerlingen, in een school van tweehonderd
jongens. Op die manier maakte ik de ommekeer mee van
jongensschool naar een gemengde school.”

Ontluikende bloem
De naamsverandering kwam er pas rond 2000. “Onder impuls van Directrice Annemie Suy zochten we een geschikte naam voor de school die tot dan bekend stond als de
jongensschool. Het werd De Sleutelbloem, een ontluikende
bloem die het ontplooien van de kinderen symboliseert.”
Naast juf voor het eerste leerjaar en sinds 2005 het tweede
leerjaar, nam juf Gerda ook de taakklas waar en sinds tien
jaar is ze ook vestigingsplaatsverantwoordelijke. “Ik ga nog
elke dag met heel veel plezier werken. Ik heb een jonge
duopartner in de tweede klas en ook de kinderen houden
me jong. Op school hebben we ook een heel leuk team
dat erg solidair is. Dat is de afgelopen twee jaar heel duidelijk gebleken.”

Over de koppen
lopen op zonovergoten
paasmarkt
Brecht
De Brechtenaren hebben twee jaar op
een echte paasmarkt op paasmaandag moeten wachten en dat was heel
duidelijk te merken: het was over de
koppen lopen in de dorpskern. Het
mooie, zonnige weer speelde ook in
het voordeel. “Je merkt dat iedereen
er nood aan heeft om buiten te komen
en elkaar te ontmoeten”, merkt burgemeester Sven Deckers (N-VA) tevreden
op. “Twee jaar lang kon het niet en
met het mooie weer is het een ideaal
moment om samen te komen.”
Ook voorzitter Patrick Anthonissen van
Unizo Brecht is gelukkig: “het hoeft weinig woorden als je hier om je heen kijkt.
Het is geweldig om te zien hoeveel volk
er op de been is. Dat maakt de organisatie allemaal de moeite waard. Een
opsteker voor het team en heel gezellig om iedereen terug te zien.”
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Elektrische riksjafiets is terug thuis aan het LDC ‘t Gasthuis
Essen
Voor Essenaren die minder goed ter been
zijn is de riksjafiets opnieuw te ontlenen.
Tijdens de coronacrisis bracht de riksja
minder mobielen van de parking naar het
vaccinatiecentrum in Brasschaat. De fiets
is nu terug in Essen aangekomen.

van de parking naar het centrum. Het rijtuig is nu terug in Essen voor minder mobiele Essenaren (maximum twee) met één
bestuurder. Die moet er wel eerst even
mee oefenen en een rijvaardigheidstest
afleggen. Na de oefening krijgt deze een
attest. De riksja heeft ventilerende kussens
voor een aangenaam zitcomfort voor de
passagiers en een huif beschermt tegen
wind en regen.

Open:woensdagto vrijdag:10-18u,zaterdag,zon-&fe stdagen:10-17u
Ruimeparkinga ndewinkel! Wija nva rdeno kecocheques!

De riksjafiets is terug beschikbaar aan het
lokaal dienstencentrum ’t Gasthuis. Wie
een minder mobiel familielid, kennis of
vriend een fijne tijd wil bezorgen, kan deze opnieuw ontlenen voor maximaal acht uur. Vele Essenaren maakten in het
vaccinatiecentrum Noord in Brasschaat kennis met de elektrische riksjafiets. Deze bracht minder mobiele bezoekers

De actieradius varieert tussen twintig en honderd kilometer,
afhankelijk van het gewicht van de passagiers, de wind,
rijstijl en modus waarin de bestuurder fietst.
gasthuis@essen.be
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Kristien Nelen behaalt 3e Belgische titel in Enduro
Essen
We hadden een gesprekje met Kristien over haar BK.

Kristien, wat is enduro eigenlijk?
“Het is een nog jonge mountainbike discipline. We fietsen
één grote ronde van 30 à 40km waarvan enkel de afdalingen getimed zijn. Het gaat er dus niet om wie als eerste aankomt, maar om wie de snelste eindtijd van al deze afdalingen
neerzet. We dragen bescherming en vertrekken om de 15
seconden. We rijden niet met gewone mountainbikes maar
met zwaardere fietsen met meer veerweg om de technische
afdalingen aan te kunnen”.

Je behaalde eerder al enkele titels vernamen we?
“Ja dat klopt! Na 3 titels in de cross country stapte ik over
op enduro. Zowel in 2014 (Esneux) als in 2019 (Bouillon) werd
ik Belgisch kampioene. Door Corona was er geen BK maar
nu stond dit weer met stip aangeduid! Afgelopen zaterdag
7 mei rond de Ninglingspo in Remouchamps. Deze plek staat
bekend als één van de moeilijkste vanwege de rotspartijen
en steile stukken”.

Hoe verliep het kampioenschap voor jou?
“Er stonden 8 getimede “specials” op het programma, 8 keer
naar boven klimmen om weer af te dalen. De reden dat je
op 35km wel 1500 hoogtemeters haalt wat deze wedstrijden
zwaar maakt. Het werd een spannende strijd met de jongere downhillster Roos Op de Beeck. Na de 4e special lag zij 1
seconde voor. De 5e special was een marteling met op het
einde grote stenen en je moest ook tientallen meters bergop
naar de finish. Deze zou wel eens in mijn voordeel kunnen zijn.

En inderdaad, plots stond ik
23 seconden voor! De drie
moeilijkste specials moesten
nog komen maar mentaal
gaf dit wel een boost. In de
6e special kon Roos maar 2
seconden goedmaken. De
7e special moest ik wat toegeven maar ik stond nog 13
seconden voor. De laatste special kon nog beslissend zijn, ik
mocht geen fouten maken of vallen. Ik zag dat zij moe was.
Ik had een goed gevoel en na aankomst werd duidelijk dat ik
gewonnen had! Ik was 12 seconden sneller en eindigde met
25 seconden voorsprong na bijna 5 uur wedstrijd.

Wat zijn de mooiste wedstrijden waar je al aan
meedeed?
“Dat is zeker de EWS of Enduro World Series, de Wereldbeker.
Ik behaalde in Italië de 3e plaats bij de Masters. Verder zijn de
Mountain of Hell in Les 2 Alpes en de Megavalanche in Alpe
d’Huez heel speciaal. Dit zijn de langste afdalingswedstrijden
ter wereld met een massastart vanop de top van de berg,
op de gletsjer. Heel spectaculair om met zijn allen naar beneden te racen door de sneeuw, daarna over rotspaadjes tot
helemaal beneden. Je doet er ongeveer een uur over! Daar
sta ik regelmatig op het podium. In Nepal heb ik ook al een
wedstrijd mogen rijden (en gewonnen), dat was een prachtige ervaring.
Bedankt voor dit interview, wij wensen je nog veel succes!

Site parochiecentrum Statie verrijst als fonkelnieuwe cultuurzaal
Essen
Uit een bevraging in 2019 en 2020 bij verenigingen, scholen en inwoners blijkt duidelijk dat Essen nood heeft aan een
grote polyvalente zaal. De gemeente onderzocht verschillende locaties. De site van het parochiecentrum Statie is als
meest geschikt uit de bus gekomen.
De conclusie van
het rapport van
professor Guy Redig,
specialist terzake,
eind 2020 was dat
er in Essen nood is
aan een degelijke
cultuurzaal met uitschuifbare tribune
voor minimum 350
zitplaatsen en een
geschikt
podium
met de nodige geluids-, licht- en theatertechnieken.
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“Deze polyvalente infrastructuur moet voldoende ruimte
bieden voor het Essense verenigingsleven om op een kwalitatieve manier activiteiten te organiseren. Van theatervoorstellingen, concerten en filmavonden tot restaurantdagen,

tentoonstellingen of academische zittingen”, somt schepen
van Cultuur Helmut Jaspers (Vooruit) op. “Dit project moet
zowel qua uitstraling als gebruiksgenot voor artiesten én bezoekers goed zitten. De zaal moet plaats bieden aan professionele programmaties zoals concerten of theatervoorstellingen, maar evengoed aan verenigingen voor hun optredens,
restaurantdagen of quizavonden.”

Grootste investering in jaren
Harmonies, zangkoren of grotere gezelschappen wijken nu
noodgedwongen vaak uit naar naar een andere gemeente. Dit wordt de grootste patrimoniuminvestering van de
voorbije jaren voor Essen. In januari keurde de gemeente
haar meerjarenplan goed. Hierin zit een investering van 5,5
miljoen euro voor de nieuwe cultuurzaal. Het bouwen van
een professioneel cultureel centrum vraagt specifieke kennis die de gemeente zelf niet in huis heeft, maar inhuurt. Op
basis van de resultaten van de bevraging, plaatsbezoeken
aan soortgelijke centra wordt nu het ‘plan van eisen’ opgemaakt. “Daarin staat welke zalen en inrichting we wensen.
Nadien volgt dan het ontwerp én de realisatie”, aldus nog
Helmut Jaspers. “Er werden verschillende locaties bekeken
en onderzocht. De site van het parochiecentrum Statie blijkt
hiervoor het meest geschikt.”

Een culinaire reis tijdens Pinksteren,
door de binnenstad van Roosendaal

4, 5 en 6 juni 2022
vanaf 14.00 uur
Toegang = gratis!

MATTHEEUSEN & ZN
Lekker genieten van heerlijke schaduw

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

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.

STATIONSSTRAAT
120 - 2910 ESSEN
- info@winsolessen.be
KOM LANGS
EN OVERTUIG
UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be

03/272 59 00

03/272 59 00
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Essenaars Jeff en Kamal brengen inclusief Rakata-festival naar heimat,
in kloostertuin paters Redemptoristen
Essen
Op 30 juli komt het Rakata-festival voor het eerst naar Essen. Organisatoren Kamal Salmanian (23) en Jeff Guns (21),
twee jonge Essenaars, verwelkomen daar liefhebbers van
hiphop, pop, r&b, elektronische muziek en wereldmuziek,
maar ook van mode met open armen.
Kamal en Jeff zijn trots op hun Essense roots. Zij willen laten
zien dat je niet alleen in steden kwaliteitsvolle evenementen en venues vindt, maar ook daarbuiten. “Toen wij achttien en zestien jaar oud waren, voelden we ons niet meer
thuis op fuiven van lokale jeugdbewegingen”, bekennen
ze. “We trokken naar clubs in steden waar ze wel onze favoriete muziek speelden, maar zagen daar ook de keerzijde. In nachtclubs in Antwerpen kregen onze vrienden geregeld te maken met discriminatie. Aan de deur werden
jongeren met een migratieachtergrond de toegang tot de
club geweigerd, gemotiveerd door vooroordelen zoals dat
zij geen geld willen uitgeven of komen om te vechten.” Kamal en Jeff vonden dit verschrikkelijk en trokken naar Nederland. “Daar is iedereen welkom. Zo hoort het ook. Uitgaan is een feest voor iedereen, niemand heeft het recht
om een ander dat te ontnemen. We willen die gastvrijheid
ook naar hier brengen.” Met Rakata brengen ze daar sinds
2018 verandering in.

Inclusief platform
De naam Rakata komt uit de hit X van Nicky Jam en J Balvin. “Het woord komt er meermaals in voor en bleef bij ons
hangen. Rakata is een inclusief platform met ruimte voor
alle etniciteiten, religies, seksualiteiten, en alle andere karakteristieken die mensen verschillend maken. Het is onze
missie om een diverse groep mensen op een positieve manier te verbinden”, benadrukt het duo. Het eerste feest in
zaal Eskapade in Kapellen lokte meteen vierhonderd feestvierders. In 2019 richtten Kamal en Jeff een VOF op. “We
trokken met ons concept naar Antwerpen, in Maison Mason

12

over het MAS, maar dat was een fout. We vielen terug op
de helft van de fuifgangers.” Het duo trok daarop weg uit
de stad en verkocht op 28 september 2019 Eskapade in
Kapellen volledig uit. “Hieruit leidden we af dat er vooral in
de rand en op het platteland nood is aan dergelijke feesten. De coronapandemie heeft ons de tijd gegeven om
het concept verder uit te werken en een businessplan op
te stellen.”

Line-up
Met Rakata willen Kamal en Jeff jaarlijks een groot festival
organiseren. “We kiezen daarvoor steevast een locatie in
de vrije natuur. Daarnaast willen we twee tot drie kleinschalige evenementen op touw zetten voor een beperkt
publiek op unieke locaties. We gaan voor verbondenheid:
niet alleen met elkaar, maar ook met de natuur.” Zo strijken
ze deze zomer neer in de kloostertuin van de paters Redemptoristen aan het College Essen. De line-up is divers en
toont het brede aanbod muziekgenres. De eerste bevestigde namen zijn Bilal Wahib, Omar Dahl, Lady S, Dikke, Idaly,
Millson en DJ Deloin.

Muziek en mode
Naast diverse podia zetten ze ook kledingstandjes neer
waar verschillende modemerken hun collectie tonen. Rakata brengt ook zelf twee kledingcollecties per jaar uit.
“De productie van de duurzame kleding gebeurt zo lokaal
mogelijk en de collecties zijn niet seizoensgebonden. Mensen drukken zichzelf het meeste uit in muziek en met hun
kledingstijl. Daarom brengen we deze twee kunstvormen
samen: het versterkt het verbindend karakter van Rakata”,
menen ze.
Muziek en mode vormt ook het thema van Rakata-talkshows op YouTube met onder meer Radja Nainggolan.
Tickets voor het festival zijn al online te koop.
Www.rakata.be

Openingsuren toonzaal - Beliestraat 2c
dinsdag-vrijdag 10u tot 17u
zaterdag 10u tot 17u
ma, zon-en feestdagen gesloten

www.verdokeukens.be
Info@verdokeukens.be
+32(0)3 321 87 69

Krachtige middenmotor (80 NM), grote accu!
Bij aankoop van een elektrische fiets van Freebike
in de maand april, mei of juni:
GRATIS een hotelovernachting in Nederland!

Weekmenu

Fietsen • Bromfietsen
Onderhoud • Herstellingen

meimaand koopjesmaand

0%
+
+
+
+

150 • 2320 Hoogstraten
BTW 03 314 51 86Vrijheid
• info@fietsenverschueren.be

in mei !

www.fietsenverschueren.be

Tal van superpromo’s

opjesmaand

van 18 tot 22 mei
Asperges met Spaanse ham
Of
pompoenroomsoep
*****
Vol au vent van kabeljauw
Slaatje en frietjes
Of
Konijnenbout met rood kasteelbier
en kroketjes
*****
Koffie of thee

Bistro Nottebohm

Extra korting zelfplaatsers
Gratis advies

Gratis gebruik tegelsnijder

www.tegelhoeve.be

ELKE
ZONDAG
OPEN !

VLOER - EN MUURTEGELS EN NATUURSTEEN

St. Lenaartsesteenweg 86/b - 2310 Rijkevorsel - Tel.: 03 314 94 48

Open ma-vr: 13.30 - 18u. za-zo: 10-16u doorlopend
woensdag en feestdagen gesloten

meimaand

koopjesmaand

---van 25 tot 29 mei
Sla met tonijn en groene boontjes
19,90 euro
Of
per persoon
Knolselderroomsoep
*****
Niet op
Scampi’ s in tomaat-mascarpone
zaterdagavond
Frietjes of rijst
Of
De weekmenu
Parelhoenfilet , gebakken appeltjes,
is te verkrijgen
Calvados roomsaus
tussen
12 en 14 uur
Brasschaatbaan
28, Brecht,
03 541 83 46
*****
en 17 uur en 19 uur
Koffie of thee
bistro-nottebohm.metro.rest

Brasschaatbaan 28, Brecht, 03 541 83 46
bistro-nottebohm.metro.rest

meimaand koopjesmaand

0%
w.tegelhoeve.be
BTW

in mei !

ELKE
ZONDAG
OPEN !

+ Tal van superpromo’s
+ Extra korting zelfplaatsers
www.tegelhoeve.be
+ Gratis advies
+ Gratis gebruik tegelsnijder www.tegelhoeve.be
S EN NATUURSTEEN

4 48

Bistro Nottebohm

St. Lenaartsesteenweg 86/b
2310 Rijkevorsel
03 314 94 48

open ma-vrij: 13.30-18u.
za-zo 10-14u doorlopend
woensdag en feestdagen gesloten

Voor al uw tuinwerken

ontwerp, aanleg, onderhoud
ELKE
ZONDAG
OPEN !

Open ma-vr: 13.30 - 18u. za-zo: 10-16u doorlopend

woensdag en feestdagen
VLOER - EN MUURTEGELS
ENgesloten
NATUURSTEEN

St. Lenaartsesteenweg 86/b - 2310 Rijkevorsel - Tel.: 03 314 94 48

Open ma-vr: 13.30 - 18u. za-zo: 10-16u doorlopend

0475 25 95 45 - 0472 23 30 44
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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Kringloopwinkel ‘t Schakeltje sluit eind deze maand de deuren
en viert jubileum op nieuwe locatie
Essen
Op 25 juni is het feest in ’t Schakeltje, want de kringloopwinkel bestaat al een kwarteeuw. Maar eerst sluit ‘t Schakeltje
op 28 mei de deuren in de Kerkstraat om die op 25 juni
feestelijk te heropenen op de nieuwe locatie in de Nieuwstraat. Net op tijd om het 25-jarig jubileum te vieren.
Diaken Leo van Gink: “De nieuwe winkel in de Nieuwstraat
is zeer goed gelegen. Het gebouw is goed onderhouden,
heeft verwarming en elektriciteit. Dat hadden we in het
oude gebouw al twee jaar niet meer. Nadeel is wel dat het
gebouw kleiner is dan de vorige locatie. We moeten dus
inkrimpen. Alle vrijwilligers zijn in ieder geval dolenthousiast
over het nieuwe gebouw.”

Meer zichtbaarheid
’t Schakltje krijgt er overigens buren. Essenaar Luc van Thillo
(oprichter Robotland, red.) kocht het pand en organiseert
er samen met Dave Vercauteren van Jabbedabbedoe
allerlei activiteiten. Ook de Sint-Sebastiaansgilde krijgt een
plek in het nieuwe gebouw. “Zijn vader, Fons van Thillo, zit bij
de Sint-Sebastiaansgilde”, weet van Gink. “Op deze locatie zitten we zichtbaarder dan in de Kerkstraat.

Hier passeren veel Nederlanders. Ik maakte de voorbije
week ook heel wat pasjes aan voor Oekraïense vluchtelingen. Ik verwacht dus zeker meer bezoekers.” Leo van Gink
is daarom ook op zoek naar kinderkleding en speelgoed.
“Ook huisraad mag blijven komen, liefst nog in goede
staat. Het is niet de bedoeling om hier kapotte spullen af
te leveren.”

Jubileum
Op 25 juni is het dus feest in kringloopwinkel ’t Schakeltje.
“We heropenen met een kleine receptie in het nieuwe gebouw, maar ook om ons 25-jarig bestaan te vieren. Naast
samen klinken met een glaasje voorzien we ook leuke kinderanimatie. ‘t Schakeltje is er voor iedereen.” Daarna is de
winkel opnieuw geopend op woensdag van 13.30 tot 16u en
op zaterdag van 10 tot 12u. Spullen binnenbrengen kan vanaf 25 juni enkel nog op woensdagavond tussen 18 en 19.30u.

HEROPENING ’T SCHAKELTJE OP 25 JUNI,
10 TOT 15U, NIEUWSTRAAT 111, ESSEN

Nationaal voorzitter Leona Detiège te gast
bij jubilerende socialistische senioren
Essen
Onlangs kregen de socialistische senioren hoog bezoek in
het Volkshuis. Nationaal voorzitter Leona Detiège, oud-burgemeester van de stad Antwerpen, kwam de Essense
seniorenvereniging feliciteren met haar 75ste verjaardag.
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Zowel leden als sympathisanten vierden deze heugelijke
mijlpaal mee in Essen. Na de periode van stilte en afwezigheid tijdens de coronaperiode was iedereen zichtbaar
blij en content om elkaar opnieuw te ontmoeten en bij
te buurten bij een kop koffie met gebak. Voorzitter Pierre
Raeymakers, Jokke Hennekam en nationaal voorzitter van
de koepelorganisatie S-Plus, Leona Detiège, namen achtereenvolgens het woord om de socialistische senioren te
feliciteren. De vereniging lag overigens mee aan de oorsprong van de oprichting van een gemeentelijke Senioren-

adviesraad en levert daaraan sindsdien constructieve bijdragen. Op de muziek van Dirk White barstte het feest echt
los met hapjes en drankjes en dansten de senioren ook.

CULTUURPAGINA
10e Wuustwezelse Oldtimer Meeting

Beneﬁetconcert Jazz in GC Kadans

Voor de 10de keer organiseert een
groepje enthousiaste oldtimer liefhebbers de Wuustwezelse Oldtimer
Meeting of kortweg Wwom. Op
zondag 22 mei wordt om 10 uur op
het kerkplein in Gooreind het startschot gegeven voor de rondrit. Van
10 tot 13 uur kan je de deelnemende voertuigen bewonderen onder de startboog waar ze worden voorgesteld en
gefotografeerd.
Daarna vertrekken ze voor een recreatieve rondrit door
Wuustwezel. De meeting op het kerkplein is gratis en doorlopend toegankelijk van 9 tot 18 uur. Tijdens de meeting is
er ook een gezellig terras waar je kan genieten van een
hapje, een drankje én live optreden van Sam Gooreind
en de covergroep Midlife. Voor de allerkleinste oldtimer
liefhebbertjes is er een mini kermis, springkasteel en het beroemde krijtauto. Het belooft een fantastische dag voor
jong en oud te worden!
Meer info: www.wuustwezelseoldtimermeeting.be

Op zaterdagavond 11 juni is
het in Wuustwezel weer tijd
voor een swinging jazz-concert met de Zuid-Afrikaanse
zangeres Cat Simoni en drummer Tony Yoko, samen met
het Dirk Van der Linden Trio.
Dit concert is ten voordele van
de crèche “Nothing Impossible”, een non-proﬁt organisatie in Matsulu, Zuid-Afrika. Deze crèche, geadopteerd
door de familie Raats, is dankzij het eerste beneﬁetconcert een aangename plaats voor de kinderen. Maar er
zijn nog steeds concrete noden en daarom is dit tweede
concert gepland.

Borrelen en babbelen met je buren
Na een ﬂinke coronapauze gaan we
terug voluit voor Burendag op dinsdag 31 mei. Het concept is supereenvoudig. Geen grote voorbereiding,
maar gewoonweg je stoel buitenzetten en een praatje
slaan met je buren. Je kan uiteraard ook afspreken op een
bepaalde plaats en uur in de buurt. Zorg voor iets lekkers en
maak er samen een heel gezellige lenteavond van.
Stuur na aﬂoop zeker een foto van jouw burendag door
naar cultuur@wuustwezel.be! Uit alle inzendingen kiest het
organiserend team de allerleukste- gezelligste- tofste burenfoto. Wie weet wint jouw buurt wel een extra prijs?

Het repertoire van dit jazz-quintet bestaat uit bekende
tunes van de ‘American Songbook’ en ‘Broadway’, gespeeld met pit en charme. Zelfs niet-jazz-fans kunnen
voluit van deze muziek genieten. Dirk Van der Linden
is absoluut geniaal aan zijn instrument en speelt in de
stijl van Jimmy Smith. In het voorprogramma speelt de
groep East Crazy Sound. Er zal ook, in samenwerking
met Jazzconcertsa, een stand zijn waarbij het boek “Het
Pad van de Olifanten” van de Wuustwezelse auteur Jan
Bastiaenssens wordt voorgesteld en kan worden aangeschaft. De opbrengst van de verkoop gaat naar Bring
The Elephant Home, met olifantenbeschermingsprojecten in Azië en Zuid-Afrika.
“Jazz at the Kadans” op zaterdag 11 juni 2022 in GC
Kadans met aanvang om 20 uur. Tickets kosten €20
en zijn te koop via: Vrijetijdswinkel, Dorpsstraat 36, WW
(03 690 46 40) / Oxfam Wereldwinkel, Bredabaan 405,
WW (0489 41 44 93) / Maj Raats (03 669 76 53 of 0496 76 43 85)
raatsmaj@hotmail.com of www.curieus-wuustwezel.be

Curieus in GC Kadans

Kunst onder spanning

Hoe bereik je de jaren van verstand? En heb je daar wel verstand voor nodig? Nu Thomas Smith de 50 gepasseerd is, komt
hij stilaan bij die jaren van verstand. Vol zelfspot onderzoekt
Smith op zaterdag 28 mei in de voorstelling ‘De Jaren Van Verstand’ de werking van ons brein. Hij komt geen levenslessen
dicteren, maar neemt alledaagse zaken op de korrel en stelt
hersenkronkels en gedragingen in vraag met de nodige hilariteit tot gevolg. Aanvangsuur is 20u15.

Met het project ‘Tour Elentrik’, ondersteund door Treepack, werden 15 nutskasten voorzien van enkele prachtige
kunstwerken. Lokaal Bestuur Wuustwezel
en de Cultuurraad werkten dit kunstproject samen uit met zowel kunstenaars uit
eigen gemeente als professionele straatartiesten. Momenteel
kunnen jullie allemaal genieten van een uitgestippelde ﬁetsroute van 32 kilometer om al deze kasten te bezichtigen! De folder
met de route is verkrijgbaar via de Dienst Toerisme in de bib. Het
talent van deze lokale kunstenaars wordt eveneens tentoongesteld in het gemeentehuis tijdens de maanden mei en juni
2022. Hier kan je meteen ook een UITPAS-puntje sparen. Graag
tot dan!
Meer info? cultuur@wuustwezel.be of op
https://www.treepack.net/tour-elentrik/.

Zaterdag 18 juni kunnen liefhebbers van
het genre Blues/Rock/Americana genieten
van een dubbelconcert. The Hinge brengt
akoestische duetten, muzikale parels van
bekende en minder bekende artiesten. Jan
Geysen op gitaar, mondharmonica en zang
& Ine Aerts op drum en zang. Een veelbelovend duo! Aansluitend speelt Memphis Mojo. Memphis Mojo is
Mario Pesic en Kirri Valvekens, zij brengen een eerbetoon aan
hun idool John Hiatt. Samen grasduinen ze door het rijke oeuvre
van deze fantastische singer-songwriter en brengen zij de mooiste John Hiatt songs.
Tickets en info: www.curieus-wuustwezel.be of via 0477 60 79 81.

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Wuustwezel kan je terugvinden via UiT in Wuustwezel: www.wuustwezel.be/uit-in-wuustwezel
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De Vroente heringericht vanaf mei, Visit Kalmthout in tijdelijk infokantoor
Kalmthout
Vanaf mei 2022 starten de gemeente
Kalmthout en het departement Omgeving van Vlaanderen aan de renovatie en
verbouwing van De Vroente. Het gebouw
krijgt een andere binneninrichting én een
renovatie met heel wat aandacht voor
duurzaamheid. Het gebouw moet logischer
ingedeeld worden zodat bezoekers beter
hun weg vinden. Het toeristisch infokantoor
Visit Kalmthout vindt tijdelijk een plek in bureaucontainers.

Andere indeling én klimaatrobuust
“De herinrichting van het gebouw staat al een tijd op de planning”, zegt Sandra Hoppenbrouwers, schepen voor toerisme.
“De vaste tentoonstelling en andere publieke ruimtes worden
naar voren gebracht. Kantoren en vergaderzalen komen dan
weer achteraan. Op die manier worden de bezoekers sneller
betrokken bij de inhoud die De Vroente biedt én bij de werking
van het centrum.”
“Naast de herinrichting maakt de gemeente en Vlaanderen
van de gelegenheid gebruik om het gebouw zelf op een duurzame en energiezuinige manier te verbouwen”, vult burgemeester Lukas Jacobs aan. “Meer en betere isolatie, extra regenwaterbuffering… Zo is het gebouw klaar voor de toekomst.”

Dienstverlening tijdens de
verbouwing
De verbouwingen starten in mei en duren
zo’n twee jaar. De medewerkers van De
Vroente bieden enkel nog digitale en telefonische dienstverlening. Schoolbezoeken en
andere activiteiten kunnen niet doorgaan.
De Junior Rangers en de Libelhamelclub
gaan wel verder maar vanuit een andere locatie. De medewerkers van het Agentschap
Natuur en Bos en het Grenspark Kalmthoutse Heide verhuizen
tijdens de werken naar een andere locatie van waaruit ze hun
werking verderzetten.
“Ook Visit Kalmthout blijft niet in het gebouw”, weet Sandra
Hoppenbrouwers. “Zij verhuizen naar een bureaucontainer
waar ze bezoekers ontvangen. Die container komt vooraan
op de parking. Toiletten voorzien we naast die bureaucontainer. Het Bijenteeltmuseum blijft tijdens de verbouwingswerken
gesloten. De parking blijft toegankelijk.”
Voor alle actuele info over de verbouwing van De Vroente kan
je terecht op de website van het departement Omgeving van
Vlaanderen: https://omgeving.vlaanderen.be/de-vroente.
Voor alle vragen over je bezoek en de toeristische mogelijkheden: www.visitkalmthout.be.

Cultuursmakers Brasschaat organiseert cartoonexpo met randactiviteiten

“Stop eens bij de caravan aan de bib!”
Regio Brasschaat
De Brasschaatse afdeling van Cultuursmakers (vroeger vtbKultuur) nodigt jou uit om tussen 18 mei en 1 juni langs de bibliotheek aan de Bredabaan 407 te passeren. “Om onze nieuwe
naam nationaal bekender te maken, reist er door Vlaanderen
een grote Cultuurkaravaan. Die houdt ook halt in Brasschaat.
In en rond een opvallende caravan kan je letterlijk cultuur komen proeven”, klinkt de uitnodiging van Etienne Ydens en Guido Geysens van Cultuursmakers Brasschaat.

Cartoonexpo
“Naar aanleiding van 100 jaar vtbKultuur organiseerde Cultuursmakers een internationale cartoonwedstrijd rond ‘cultuur
verbindt mensen’. Uit 61 landen kwamen meer dan 1000 tekeningen binnen. Een vakjury koos 3 internationale winnaars,
waarbij Charli uit Cuba én de beste Vlaamse inzending”, vertelt Etienne Ydens. “Die vier winnende cartoons zijn van 19 mei
tot 1 juni te bewonderen in de hal van de Brasschaatse bibliotheek. In de bib hangen een 25-tal deelnemende cartoons. Je
kan een brochure kopen (5 euro) met de afbeelding van de
tentoongestelde werken en er staat een boekenstand over
cartoons.”

Publieksprijs
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“Een leuk extraatje voor alle bezoekers van de cartoonexpo
is dat jij mee mag bepalen welke tekenaar de publieksprijs
wint”, vult Guido Geysens aan. “Op elke stopplaats in Vlaanderen mogen mensen stemmen. Eind oktober zal die winnaar
bekend zijn. Daarnaast organiseren we een kleurwedstrijd

voor kleuters en een
tekenwedstrijd voor
kinderen van de lagere school, opgedeeld in twee leeftijdscategorieën. We voorzien een attentie voor iedereen die
een kleurplaat of tekening inlevert voor 31 mei. Op 8 juni maken
we de winnaars bekend. Hun tekeningen en kleurplaten stellen
we graag ook tentoon in de bib”, geeft Etienne Ydens mee.

Lokale proevertjes
“Van 18 mei tot en met 1 juni bemannen we dagelijks in de
namiddag de caravan voor de bib om meer uitleg over Cultuursmakers te geven, maar rond de caravan valt nog heel wat
te beleven. Zaterdag 21 mei doen we volksspelen en treedt
volksdansgroep Mie Katoen op. Zondag 22 mei is er Theeatraal: sommelier Veerle Lambrechts en vertelster Madeleine
Nieuwlaat laten u genieten van hun beste theetje en vertellingen. En je kan nog meer proeven. We serveren alle dagen aan
alle bezoekers van de caravan – behalve op maandag omdat
dan de markt in Brasschaat staat – proevertjes van lokale producten. Op zondag 29 mei treedt in de ‘leesliving’ van de bib
Chantal Krekels (harp, viool, zang) op. Kortom een goed gevuld
programma in en rond de caravan voor de bib. We hopen jou
en jouw familie, vrienden, buren, collega’s,… te ontmoeten”,
maken Etienne Ydens en Guido Geysens van Cultuursmakers
Brasschaat iedereen warm voor een bezoekje.
Meer info: www.cultuursmakers.be/brasschaat
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Fietsen Kris
Openingsuren
maandag: gesloten
13 – 17u
dinsdag:
woensdag: 13 – 17u
donderdag: 13 – 17u
13 – 17u
vrijdag:
10 – 13u
zaterdag:
gesloten
zondag:
Buiten de openingsuren
afspraak mogelijk

Adres
Heikantstraat 125
2910 Essen
Tel. 03 677 12 14
Elektrische fietsen
Stadsfietsen

22
JAAR

VIA 03 667 41 24 EN
INFO@ELECTRO-JAVADO.BE
MET LEVERINGEN EN
HERSTELLINGEN
AAN HUIS!

www.fietsenkris.be

SPORT GRATIS TOT 1 JULI 2022
EN BETAAL GEEN INSCHRIJFGELD*
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Fitnes
* vraag naar de voorwaarden bij de balie

WWW.SPORTPLAZAFITNESS.COM
Grensstraat 4/1, 2910 Essen - Tel. 0(032)3 663 77 83
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uw school

IN DE KIJKER

OPENDEURDAG zaterdag 21 mei, 10 – 16 uur
CAMPUS DE MASTEN – KAPELSESTRAAT 222 – 2950 KAPELLEN

Wil je graag écht aan het werk terwijl je je secundaire diploma haalt? Wil je graag weten wat duaal
leren (vanaf de 2de graad secundair) inhoudt? Of wil je je als volwassene heroriënteren?
Kom dan kennismaken met ons breed opleidingsaanbod!

CENTRUM LEREN EN WERKEN

Jubilerend Muzarto zet deuren open
voor het brede publiek op 11 juni
Essen/Kalmthout
Muzarto, de academie voor podiumkunsten Essen-Kalmthout,
bestaat 50 jaar en viert dat dit jaar met tal van concerten en
voorstellingen. Misschien kriebelt het bij u ook om een instrument te spelen, te zingen, te dansen, te acteren of een kunstwerk te creëren? Op 11 juni zet Muzarto de deuren wijd open.
Van 13 tot 18 juni is het aansluitend openlesweek.

Publireportage
te verleggen. We blijven inzetten op een eigentijdse academie
en zoeken manieren om in te spelen op de actuele noden en
de steeds vollere agenda’s van onze leerlingen”, benadrukt
directeur Sabine Vermeersch graag.

Opendeurdag
Muzarto stelt zich op 7 juni in Essen en op 9 juni in Kalmthout
graag voor op infoavonden, telkens om 20u. Voor nieuwe leerlingen is er dan al gelegenheid tot inschrijven.
Alle disciplines kun je weer beter leren kennen op 11 juni tijdens
de opendeurdag. Muzarto zwiert tussen 9.30 en 13.30u de deuren in de Kerkstraat 3 in Essen wagenwijd open voor het brede
publiek. Op de Muzartomarkt kan je elk instrument, maar ook
woord, dans en beeld, uitvoerig uitproberen aan de verschillende kraampjes onder het toeziend oog van de leerkrachten.
Alle 6- en 7-jarigen zijn welkom op de ‘Prikkeldag’. Zij kunnen
zich in alle domeinen laten prikkelen tijdens workshops woord
en muziek, dans en beeld.

De muziekschool kreeg op 17 april 1972 haar officiële erkenning, dankzij een verbintenis tussen de gemeenten Essen en
Kalmthout. Op vijftig jaar groeide Muzarto uit tot een academie
voor muziek, woord, dans en beeld met 800 leerlingen. “Elke
leerling krijgt hier de kans om zich persoonlijk te ontwikkelen,
meer plezier te beleven, een passie te ontdekken en grenzen
18

Twee dagen later, op 13 juni start ook de openlesweek. Iedereen, ook ouders, zijn dan tot en met 18 juni welkom om lessen
bij te wonen. De leerkrachten geven graag een extra woordje
uitleg zowel over de lessen, de instrumenten of de creatieve
technieken in de afdeling beeld.
https://muzarto.be
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Weersvoorspelling zomer 2022
meerdere hittegolven in het vooruitzicht

F
F
Rook- en vuurverbod
in provincie Antwerpen
voor bossen en natuuren heidegebieden

F

BATIBOUW ACTIES
VANAF 16 MEI T/M 30 JUNI

Momenteel is het code oranje in de
provincie Antwerpen. Het brandgevaar
is dus hoog. De komende dagen wordt
weinig neerslag verwacht, waardoor
het risico op branden verder toeneemt.
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Regio
Het is erg droog in onze natuur- en heidegebieden en bossen in de provincie
Antwerpen. Om die reden geldt er momenteel een rook- en vuurverbod in alle
natuur- en heidegebieden en bossen in
onze provincie. Daarnaast geldt er ook
een verbod om een kampvuur of vuur
in open lucht te maken.
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Het verbod geldt voor alle bossen, natuur- en heidegebieden in de provincie Antwerpen én voor het gebied dat
er onmiddellijk aan grenst. Dat wil dus
zeggen: ook ine en straal van 30 meter
rond natuur- en heidegebieden en bossen mag je niet roken of vuur maken.
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GERORENT MACHINEVERHUUR HEEFT HET ALLEMAAL:

GERORENT MACHINEVERHUUR HEEFT HET ALLEMAAL:
Graafkranes.
Wielladers.
Verhuisliften.
Dumpers.

Gerorent bv

Ambachtssstraat 20 - Westmalle

ZIE OOK WWW.GERORENT.BE

Mail naar info@gerorent.be
of bel naar 03 789 38 75
Stronkenfrezen.
of 0475 46 67 21 of 0495 25 43 61
Houthakselaars van 4 tot 21 cm.

Hoogwerkers van 10 tot 23 meter.

Waterpompen.

Anhangwagens voor machines en autotransport.
Tractoren en motorculteurs.
Bouwmachines En nog veelmeer….

Graafkranen / Wielladers / Verhuisliften / Dumpers
Houthakselaars van 4 tot 21 cm
Hoogtewerkers van 10 tot 23 meter
Stronkenfrezen
Waterpompen
Aanhangwagens voor machines en autotransport
Tractoren en motorculteurs
Bouwmachines
En nog veel meer…
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Volg de gids!
Dé reeks begeleide tochten
van VVV Essen

Info en inschrijven:
€8 p.p.
VVV Toerisme Essen vzw
Moerkantsebaan 50 - Essen
03 677 19 91
info@vvvessen.be

8 mei ‘22: Toer van de Rouwmoer
Vertrek: Parking College om 14u
Rouwmoer 7 - Essen
12 juni ‘22: Klaveren Vrouwke
Vertrek: Bosrust om 14u
Kleine Horendonk 8 - Essen
26 juni ‘22: Wandelen door ons smokkelverleden
Vertrek: VVV De Tasberg om 14u
Moerkantsebaan 50 - Essen
10 juli ‘22: Fiets met een gids (fietstocht)
Vertrek: VVV De Tasberg om 13.30u
Moerkantsebaan 50 - Essen
7 augustus ‘22: In het spoor van Napoleon
Vertrek: Moerkant om 14u
Moerkantsebaan 182 - Essen
4 september ‘22: Turf jij het aan? (fietstocht)
Vertrek: VVV De Tasberg om 13.30u
Moerkantsebaan 50 - Essen
18 september ‘22: Stationsbuurt vroeger en nu
Vertrek: VVV De Tasberg om 14u
Moerkantsebaan 50 - Essen

Zangers en zangeressen gezocht
Regio

Zangkoor St. Caecilia uit Nispen is ter versterking op zoek naar
zangers en zangeressen. Ervaring is niet vereist. Het koor heeft
een breed repertoire, van moderne liederen, in verschillende
talen, tot klassieke missen in het latijn. Er zit vast iets bij wat u
aanspreekt.
De repetitie gaat door op maandag van 19.45 uur tot 21.30
uur in dorpshuis Nisipa, Bergsebaan 8 te Nispen. Twee à drie
keer per maand zingt St. Ceacilia tijdens de zondagviering
van 9.30 uur.
Lijkt het u leuk om aan te sluiten of wilt u eens een repetitie
bijwonen?
Neem dan contact met Dirk Wauters, wautersdirk3@gmail.
com of Loes Gommeren, mamgommeren@gmail.com

GARAGE

OOSTVOGELS

SPECIALITEIT

MERCEDES
VOOR ACTUELE STOCKWAGENS

WWW.OOSTVOGELS.BE

Vacatures

• 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

Aluminiumwerken
Van Looveren Juul bvba
Brekelen 9a - 2990 Wuustwezel
Tel: 03 669 72 47

info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

gezocht:

ERVAREN
PLAATSER

aluminium
ramen en deuren

Privéhuis Dreamgirls
Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom
0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl
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ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
REYNAERS PROFIELEN

VERANDA’S • RAMEN EN DEUREN
ZONWERING • ROLLUIKEN
Al meer dan 40 jaar is Van Den Bergh veranda’s uit Essen de ervaren uitvoerder
van tal van veranda- en buitenschrijnwerkprojecten. Samen met het plaatsen
van zonwering, rolluiken, garagepoorten en een goede en correcte service
heeft dit er toe geleid dat we aan uitbreiding toe zijn.
We zoeken dan ook gemotiveerde:

2 PLAATSERS /
1 METSER en/of DIENDER
Wij bieden:

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

Interesse ? Contacteer dan Mark Hendrikse
mark@vandenberghverandas.be

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

Ocean Nutrition Europe is een KMO, gevestigd in
Essen en gespecialiseerd in de productie en
verkoop
van
siervisvoeders
en
nutritionele
aquacultuurproducten.
ORDER ADMINISTRATION & LOGISTICS
Ter ondersteuning van ons team orderadministratie zijn wij op zoek naar een flexibele
duizendpoot.
Je takenpakket bestaat o.a. uit:
•
•
•
•
•
•
•

Ingeven en opvolging van inkomende bestellingen
Planning en logistieke organisatie
Communicatie met klanten en magazijn
Transport vastleggen en opvolgen
Facturatie en verzend / export documenten opmaken
Klachtenbehandeling
Algemene administratieve en commerciële ondersteuning zoals bv. het
opmaken van offertes, statistieken, klassement …

Profiel
•
•
•
•
•
•

Je behaalde minimum een diploma secundair onderwijs in een administratieve
richting of kan ervaring in een soortgelijke job voorleggen.
Een gemotiveerde, nauwkeurige en hulpvaardige collega die de lat hoog legt
op het vlak van klantenservice en communicatie
Iemand met een echte hands-on mentaliteit die geen problemen, maar
oplossingen ziet
Je bent gedreven, leergierig en bereid jezelf verder te ontwikkelen. Je kan
zelfstandig werken, maar bent tegelijk een echte team-player
Een goede kennis van het Nederlands en Engels. Kennis van Frans is een pluspunt
Verder kan je ook vlot overweg met Outlook, Excel, Word. Ervaring met Exact
(ERP) is een pluspunt

Aanbod
•
•
•
•

Een boeiende en afwisselende voltijdse job
Je komt terecht in een hecht, gedreven team in een groeiende, internationale
KMO
Doorgroeimogelijkheden in functie van je interesse en expertise
Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel

Interesse?
Interesse?
Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu
Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu
Ocean Ocean
Nutrition
Europe, t.a.v. Greet Van Aert
Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert
Rijkmakerlaan
15, 15,
2910
Belgium
Rijkmakerlaan
2910Essen
Essen ––Belgium
Tel. +32
3 67702
02 10
10
Tel. +32
3 677

BOEKHOUDER / DOSSIERBEHEERDER (M/V)
VOLTIJDS 38U / DEELTIJDS 32U

SENIOR / JUNIOR

FUNCTIE
Je behartigt een portefeuille dossiers van onze KMO-klanten onder
de supervisie van een vennoot. Je hebt een uitgebreid
takenpakket:
•
verwerken van alle boekhoudkundige stukken
btw-aangiftes
•
tussentijdse resultaten en definitieve afsluitingen
•
•
aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting
•
opmaak van jaarrekeningen en kantooradministratie
PROFIEL
Idealiter heb je een bacheloropleiding in accountancy en
fiscaliteit met enkele jaren werkervaring. Goede kennis van MS
Office en ervaring met Adsolut, Basecone, Silverfin is een
pluspunt.
Bovenal ben je een aangename, accurate en stressbestendige
werkkracht.
Een stevige portie leergierigheid en teamspirit is belangrijk, maar je
houdt er net zo goed van om zelfstandig te werken. Met je
nauwgezette aanpak en vakkennis ontpop je jezelf tot
boekhoudspecialist.
AANBOD
Ons kantoor heeft de trein naar de accountant 2.0 niet gemist:
• we hebben oog voor je work/life balance: fruitmanden,
wandelpauze, zit- staan office, rustige werkomgeving
• we werken al volop in de digitale omgeving
• we zijn goed bereikbaar (station Noorderkempen en oprit E19 zijn
vlakbij)
• we bieden een voltijds/deeltijds regime (minimaal 32 uur/week)
• je kan rekenen op een mooi salarispakket met extra-legale
voordelen : kostenvergoeding, maaltijdcheques,
mogelijkheid tot fiets, firmawagen op termijn
• je krijgt een permanente vorming en kansen om door te groeien
INTERESSE?
In ons moderne nieuwbouwkantoor in hartje Brecht wacht een
uitdagende functie vol afwisseling waarbij je flink wat
verantwoordelijkheid kan opnemen.
Ben jij de persoon die wij zoeken en woonachtig in de regio?
Stuur dan meteen je sollicitatiebrief met uitgebreide cv.

CEBO – VELDSTRAAT 55 – 2960 BRECHT – 03 636 15 84 – INFO@CEBO.BE
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10e WuustWezelse Oldtimer Meeting in Gooreind
Wuustwezel
Voor de 10e Feesteditie van de WuustWezelse Oldtimer
Meeting zakken de organisators terug af naar hun TOP
locatie: Kerkplaats te Gooreind op zondag 22 mei 2022 !

Zondag 22 Mei 2022
Kerkplaats GOOREIND van 9.00 u -18.00 u
http://www.wwom.be

De omliggende straten worden die dag afgesloten en gebruikt om de mooie bolides een plaats te geven. De Theo
Verellenlaan wordt die zondag de blinkende oldtimerstraat
in hartje Gooreind. Er mogen tot 250 oldtimers inschrijven. Er
is een ontbijt voorzien voor de betalend ingeschreven personen met hun oldtimer. De meeting is vrij toegankelijk en wel
vanaf 9 u. Om 10 u wordt het startschot gegeven en rijden
de deelnemende voertuigen onder de startboog gevolgd
door het fotomoment. De rondrit is ongeveer 70 km lang. Het
is een hoogdag voor het rollend erfgoed. Om 14.00 u is er
een live optreden van Coverband Midlife. Van 15 tot 15.30 u
komt sfeermaker Sam Gooris het publiek entertainen. Knallers
als Laat het gras maar groeien, Marijke en Basket Sloefkes
kunnen door iedereen meegezongen worden. Als afsluiter
zal Concordia Gooreind hedendaagse tot lichte popmuziek
brengen. Er zijn kraampjes met drank, fritten, hamburgers en
ijsjes. Er is een mini-kermis met een springkasteel.

Koren van Braken brengen
pakkend nummer over oorlog in
Oekraïne
Wuustwezel
De drie zangkoren van Braken, de Notenkrakers, GoNuts en volwassenkoor Kobra brachten met Aprilse Grillen
een geslaagde muzikale
avond.
Met
het lied ‘de
speeltuin’ bleven ze even
stilstaan bij de
zinloze oorlog
in Oekraïne.
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Go-Nuts, de Notenkrakers en Kobra traden op onder begeleiding van dirigent-koorleider Wim Keteleer. Annick
Callebaut stelde de verschillende delen van het concert
voor. Gitarist Hans Van Hecke begeleidde samen met Erik
Claessens, op de piano. De koren brachten een sprankelend concert waarbij ook humor en de aangepaste danspasjes niet ver weg waren. Katia Hoppenbrouwers zorgde
met haar, speciaal hiervoor geschreven gedichten, voor
de rode draad in heel het repertoire. Ieder thema werd
door haar ingeleid met een gedicht, waarvan de inhoud
van de liederen beknopt maar prachtig in verwerkt was.
In het eerste deel kwam het thema maatschappij aan
bod. In het laatste deel voor de pauze bezongen de koren
het thema liefde. “Als we ons goed voelen, dan willen we
gaan feesten”, aldus Annick Callebaut. Feesten was dan
ook het thema van het tweede deel van het optreden. De
koren dankten Curieus voor de extra hulp aan de bar en
Jorg Martens voor het geluid en de belichting.

Sam Gooris
Live

Tour Elentrik brengt kunst
op nutskasten
Wuustwezel
Kunstenaars bewerkten vijftien kasten van
nutsvoorzieningen tot prachtige kunstwerken. Toerisme plant een fietsroute van 32
km via deze kasten. Tour Elentrik wordt
kunst onder spanning.
Vijftien onaantrekkelijke nutskasten werden opgesmukt tot heuse kunstwerken.
“Zowel lokale als professionele kunstenaars beoefenden uiteenlopende kunststijlen”, zegt schepen van Cultuur Katrin
Kempenaars. “Het thema houdt verband met Wuustwezel,
ruimte om te leven.”
Tour Elentrik is een Street Art Project opgestart door het gemeentebestuur en de cultuurraad i.s.m. Treepack. Daarbij
worden oude en vuile nutskasten opgewaardeerd met een
laagje kunst. Iedereen kent wel de grijze kastjes langs de kant
van de weg voor elektriciteit of telecommunicatie. In totaal
zijn vijftien nutskasten beschilderd door enerzijds de kunstenaars van Treepack zelf, maar ook lokale talenten en leerlingen van de academie. Treepack is gespecialiseerd in muurschilderingen en Street Art-projecten. Met een uitgebreid
netwerk van professionele artiesten werken ze concepten op
maat uit.”
Toerisme springt mee op de kar. “We stippelden een kunstparcours uit langsheen de nutskasten”, vertelt schepen van
Toerisme Rit Luyckx (CD&V). “Dit kunstparcours biedt een
bonte afwisseling van woon-, landbouw- en tuinbouwgebied,
van bossen, velden, vergezichten, nu opgefleurd met kunst.
Het parcours loopt langs Braken, Loenhout, Wuustwezel, Sterbos en Gooreind. Bij de dienst Toerisme ligt een plannetje ter
beschikking om de route te volgen. Elke kunstwerk krijgt een
woordje uitleg van de kunstenaar.

OP ZOEK NAAR EEN STABIELE JOB?
KIES VOOR WERKEN IN OF ROND
DE ANTWERPSE HAVEN

JOBDAG 31/05
BEDIENDEN & MANAGEMENT PROFIELEN

Ontdek al onze vacatures
van Expediteur tot Boekhouder
van HR Medewerker tot Safety Coordinator

31 Mei 2022 | 14:00 - 20:00
Handelslei 37 - 2960 Sint-Job-in-'t-Goor
Inschrijven

jobs@one-on-one.be

www.one-on-one.be/jobdag of

www.one-on-one.be
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Processie eert Quirinus: religieus erfgoed wordt bewaard door toekomst
Wuustwezel
Voor Loenhout voelde het aan als een bevrijding. Na drie
jaar kon onder grote belangstelling de Sint-Quirinusprocessie nog eens uitgaan. De Loenhoutenaren koesteren hun
erfgoed duidelijk. Na de devotie, barstte er een groot feest
los in de Wuustwezelse deelgemeente.
Sint-Quirinus Loenhout, Sint-Leonardus Sint-Lenaarts en Heilig Bloed Hoogstraten vormen samen de Associatie van
de Processies in de Noorderkempen. Ze zijn, als enig nog
overgebleven processies in het noorden van de provincie,
erkend als Vlaams erfgoed. De eerste zondag van mei is
Loenhout traditioneel aan de beurt. Een dag waarop de
Loenhoutenaren hun familie uitnodigen. Eerst wordt de
processie bijgewoond. Na de processie trekt de hele familie naar huis voor een feestmaal en taart. Maar ook de druk
bezochte plaatselijke cafés vieren mee. De bierkranen stromen er continu en in meerdere zaken zit een orkestje dat
ten dans uitnodigt.
Opvallend is ook het feit dat heel wat jongeren, kinderen
en jeugdverenigingen deelnemen aan de processie. Dat
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is trouwens ook één van de redenen waarom de bevoegde commissie de Sint-Quirinusprocessie als erfgoed heeft
erkend. De commissie vindt dat de samenwerkingsverbanden met de basisscholen en de lokale jeugdverenigingen
heel wat potentieel bieden voor verjonging. De commissie
had ook complimentjes voor de leuke en vernieuwende
ideeën rond communicatie.
De eigenlijke processie opent met drie wimpeldragers, gezeten op Vlaamse boerenpaarden. Het gebruik van deze
paarden in stoeten dateert al uit de Romeinse tijd. Ook het
Brabants trekpaard is intussen erkend als immaterieel erfgoed.
In de processie worden meerdere heiligen vereerd. Er is
een groep rond Sint-Isidoor, een vrome boerenknecht en
patroon van de landbouwers. Verder zijn er groepen rond
Sint-Joris, Sint-Sebastiaan, Jezus de kindervriend, Maria en
de Heilige Theresia. Kinderen vormen groepjes in het teken van de sacramenten en de kruisweg. Ook het beeld
van Sint-Quirinus wordt meegedragen. De processie houdt
graag halt aan de naar deze heilige genoemde kapel.

Vacatures

Het lokale bestuur van Essen zoekt:

Ploegbaas wegen
weddeschaal C1-C3
statutair en voltijds
Wij zoeken
Een gemotiveerde collega om een ploeg van arbeiders te
motiveren en te coachen.

Voorwaarden
Je moet een diploma hoger secundair onderwijs hebben of de
nodige ervaring hebben in een gelijkaardige functie.

Patrimoniumbeheerder
weddeschaal B1-B3
statutair en voltijds
Wij zoeken

Ramen

Deuren

Veranda’s

Een technisch onderlegt medewerker voor het beheren en
opvolgen van onze gebouwen.

Voorwaarden
Je hebt een bacherlordiploma in een bouwtechnische richting.

Deskundige vergunningen
weddeschaal B1-B3
statutair en voltijds
Wij zoeken
Een collega om mee het omgevingsbeleid in de gemeente vorm
te geven.

Voorwaarden
Je hebt een bacherlordiploma in een studierichting waaruit je
interesse blijkt voor stedenbouw, ruimtelijke planning of milieu.
Of je hebt een diploma van hoger middelbaar onderwijs en
minstens 10 jaar werkervaring in de sector.

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS

Centrumleider dienstencentrum
weddeschaal B1-B3
vervangingscontract en voltijds
Wij zoeken
Een medewerker met een groot sociaal engagement en die
energie en voldoening haalt uit het aansturen van een tof team.

Voorwaarden
In het bezit zijn van een bachelordiploma in een sociale,
paramedische of (ped)agogische richting.

Voor deze functies bieden wij
•
•
•
•

i

Maaltijd-, eco-, consumptie- en cadeaucheques.
Gratis hospitalisatieverzekering.
Ecovergoeding voor verplaatsing woon-werk.
35 verlofdagen per jaar.

Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T.+32 (0)3 669 66 25
info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

BODEN.BE
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar extra personeel:

Personeelsdienst | Gemeentebestuur
Essen | Heuvelplein 23, 2910 Essen |
personeel@essen.be | tel. 03 670 01 38
Voor alle functies kan je solliciteren
tot en met 27 mei 2022. Alle
aanwervingsvoorwaarden vind je terug op
www.essen.be/vacature.

Chauffeur CE
Ploegbaas & arbeiders
wegenbouw
Bent u de geschikte persoon die wij zoeken ?
Mail uw CV naar karin@boden.be
of maak een afspraak op 03 677 05 05.

25

Gedenksteen op oorlogssite op kerkhof van Wuustwezel-Centrum
blijvende herinnering aan gedeporteerden
Wuustwezel
De gedenksteen op de oorlogssite van het kerkhof naast de
kerk van Wuustwezel werd afgelopen weekend officieel ingehuldigd. Die steen herinnert aan tien gedeporteerden van
het verzet en dorpsgenoten die in Duitsland stierven. Vele
familieleden woonden de ontroerende plechtigheid bij.

Burgemeester Dieter Wouters (CD&V) vertelde in zijn toe-

spraak dat gedenkstenen en monumenten tot leven komen
als we de verhalen erachter blijven vertellen. Acht van de
vermelde mannen stierven in de concentratiekampen. Verder werden Alfons Neefs en Jozef Duerloo op 10 mei 1944
meegenomen, en kwamen ze om tijdens geallieerde bombardementen op de Duitse fabrieken waarin zij werkten.
Guido Van Wassenhove bracht een heldere uiteenzetting
over de mannen van het verzet, wat ze deden voor de
bevolking en hoe ze door verraad zijn opgepakt. Leon De
Turck, nationaal voorzitter van NSB – FNC, beklemtoonde dat
herdenkingen nodig blijven om te herinneren hoe kostbaar
vrede is. De plechtigheid werd geleid door Mia Bernaerts,
regionaal directeur van NSB provincie Antwerpen, en Jan
Koyen van NSB Wuustwezel. Familieleden legden een witte
roos neer voor elke gesneuvelde gedeporteerde. De plechtigheid kreeg een intiem karakter door muziek van klaroener
Ivo Verbakel en vredespoëzie van Neel Vermeiren.
De prachtige fotoreportage kan je bekijken op
www.wezelopdefoto.be bij nieuwste foto’s.

Sint-Joris gilde van Wuustwezel terug actief
Wuustwezel
Zoals voor vele verenigingen was het een stille periode voor
de Sint Joris gilde, we mochten niet feesten, niet dansen, niet
met de kruisboog schieten, niet trainen, niet samenkomen
door de gekende omstandigheden!!
Eindelijk na ongeveer twee jaar konden we terug een algemene vergadering houden. Eén van de agendapunten was
de verkiezing van een Hoofdman, alle gildebroeders konden
verkozen worden, maar het was Ward Vanden Kieboom die
nu deze titel mag dragen!
Een ander punt was het aanvaarden van de kandidaat
gildeleden. Er werd gestemd met erwten en bonen, de
boon = aanvaarden, de erwt niet (vandaar de uitdrukking
een boontje hebben voor iemand). Er waren vier kandidaten Sam Van Staay, Robbe Brughmans, Stef Van Staay en
Rachel Van Ballaert, alle vier reeds actieve kruisboogschutters. Met grote meerderheid werd elke kandidaat afzonderlijk verkozen!
Begin april was er de officiële inhuldiging van de nieuwe
Hoofdman in aanwezigheid van de gildeleden en de gilden
uit de gemeente. De uittredende Hoofdman Danny Goetstouwers overhandigde de sluier aan de nieuwe Hoofdman
Ward Vanden Kieboom voor een ambtstermijn van 10 jaar.
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Eind april was het teerfeest en moesten de nieuw verkozen
gildeleden hun eed afleggen, met de ene hand aan de vlag
en de andere op de opgespannen trees van de kruisboog
zweren ze trouw aan de gilde en aan onze Patroon Sint Joris.
Elk jaar is er een nieuwe Deken, in volgorde van eedaflegging. Dit jaar was het de beurt aan Robert Hoddaers, hij
moest zich verstoppen en de gildezusters gingen hem zoeken. Jacqueline Vermeiren vond de nieuwe Deken en werd

alzo Dekenes. De Deken
(want we mogen die dag
zijn naam niet noemen
maar wel zijn titel) trakteerde de gildezusters en
gildebroeders op een uitgebreide broodmaaltijd
en het nodige gerstenat.
Aansluitend was er een
bezoek aan café de Bijl en ’s avonds een warme maaltijd
voorzien in het lokaal .
We kunnen wel spreken van een sterke start na een stille
periode, met een nieuwe Hoofdman, een nieuwe deken
en vier nieuwe gildeleden, maar er kunnen nog altijd gildeleden en/of schutters bijkomen.
En het stopt niet! 15 mei is er de driejaarlijkse Koningsschieting op de staande wip, en als onze Dubbele Koning,
Ronny Lambrechts, de vogel er af schiet, hebben we terug
een Keizer, zo niet hebben we een nieuwe Koning.

Ocean Nutrition Europe is een KMO, gevestigd in
Essen en gespecialiseerd in de productie en verkoop
van visvoeders voor aquarium- en vijvervissen. We zijn
op zoek naar een:
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Een afwisselende en boeiende job in een klein team

3500
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Om ons team te versterken zijn wij DRINGEND op zoek
naar een enthousiaste medewerker.

• Dagwerk
Aanbod:
• Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel
• Een dynamische en internationale werkomgeving
• Een afwisselende en boeiende job in een klein team
Interesse?
• Dagwerk
• Een salarispakket Mail
in overeenstemming
met je ervaring en potentieel
je CV naar greet@oceannutrition.be
Ocean Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert
Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen – Belgium
Interesse?
Tel. +32 3 677 02 10
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Interesse?
Solliciteren kan op het nummer 03 667 22 76.

MATTHEEUSEN & ZN
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

PLAATSER
KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

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.

STATIONSSTRAAT
120 - 2910 ESSEN
- info@winsolessen.be
KOM LANGS
EN OVERTUIG
UZELF

voor vrachtwagen - rijbewijs C/CE
deeltijds
of op zelfstandige basis
500

Als familiebedrijf zijn wij al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het110
ledigen van septische putten in de regio Noord Antwerpen.
1500

Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu
Ocean Nutrition Europe, t.a.v. Greet Van Aert
Rijkmakerlaan 15, 2910 Essen – Belgium
Tel. +32 3 677 02 10

wij zoeken een

CHAUFFEUR-RUIMER

03/272 59 00

WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Vereisten:
goed kunnen samenwerken
STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be 03/272 59 00
basiskennis elektriciteit bezitten
probleemoplossend kunnen denken
ervaring is een pluspunt

Wij zijn op zoek naar

CHAUFFEURS
MAGAZIJNIERS
EN BIJRIJDERS
Interesse ?
info@vanoevelen.be | 03 667 23 06
DRANKENHANDEL VAN OEVELEN
Peepolderlaan 10 - 2910 Essen
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VERWARMING • SANITAIR
VENTILATIE • AIRCO

Snelle en stipte leveringen !

nieuwbouw en renovatie

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

INSTALLATIES BV

+32 (0)477 66 39 58
+32 (0)476 24 94 02

huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets

DENK TIJDIG AAN UW AIRCO !

BESTEL VANDAAG NOG !

info@hvsinstallaties.be

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

www.hvsinstallaties.be

IMMO POINT LAHUIS
Bredabaan 391 - 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be
W

NIEU

WUUSTWEZEL
HANDELSWOONST IN HET CENTRUM VAN
GOOREIND op 311m²: handelsruimte met kkn,

berging, wasplaats, sanitair en magazijn, woonst
met leefruimte ca. 40m², kkn, bureau, berging,
3slpk, badk, veranda en terras. EPC: 135 KWh/
m² - Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg
E 644 000

WUUSTWEZEL
TE RENOVEREN OF AF TE BREKEN
WONING op 700m²: leefruimte ca.

34m², kkn, 3 slpk, badk, wasplaats,
garage en tuin.
EPC: 852 KWh/m²
Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv E 299 000

W

NIEU

ZOERSEL
OPEN BEBOUWING OP EEN RUIM
HOEKPERCEEL
op
3.419m²:

leefruimte ca. 33m², veranda, kkn, 3
slpk, badk, garage en tuin.
EPC: 678 KWh/m²
Vg, Bg, Gmo, Gvkr, Vv
E 620 000

W

NIEU

WUUSTWEZEL
ZEER
GOED
ONDERHOUDEN
LAAGBOUWWONING IN GEWILDE
OMGEVING: Opp 600m²: leefruimte
ca. 37m², kkn, 3 slpk, badk, berging, veranda, garage en tuin. EPC: 253 KWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Vv, Wug
E 444 000

W

NIEU

WUUSTWEZEL
DAKAPPARTEMENT MET GARAGE TE
GOOREIND Opp 56 m²: leefruimte

ca. 23 m², halfopen kkn, 1 slpk,
1 badk,1 garage en terras ca 23 m².
EPC: 155 KWh/m²
Vg, Gmo, Gvkr, Gvv, Wg E 194 000

BRECHT
GOED ONDERHOUDEN CHARMANTE
WONING Opp 435m², leefruimte

ca. 35m², kkn, 3slpk, badk, berging,
garage en tuin. EPC: 418 KWh/m²
Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv
E 375 000

W

NIEU

BRECHT
RUIME WONING OP RIANT PERCEEL
VOOR GEMENGD GEBRUIK op
1.491m²: leefruimte ca. 84m², open

kkn, bureau, 3 slpks, badk, 2 garages,
magazijn en tuin. EPC: 77 KWh/m²
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
E 749 000
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WUUSTWEZEL
WONING EN BEDRIJFSGEBOUW/
MAGAZIJN MET DIVERSE MOGELIJKHEDEN op 1.126m²: woonst/

kantoor/winkel met achteraan een
magazijn ca. 500m².
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
E 620 000

KALMTHOUT
PRACHTIGE AUTHENTIEKE VILLAWONING: Opp 3.927m², verschillende

leefruimtes ca. 54m², kkn, bureau,
6 slpk, 2 badk en tuin.
EPC: 454 KWh/m²
Vg, Lwag, Gmo, Gvkr, Gvv E 1.299. 000

BRECHT
HANDELSPAND MET WOONST IN
CENTRUM BRECHT op 644m²: handels-

ruimte ca. 88m², woonst met leefruimte ca.
32m², kkn, bureau, wasplaats, 3 slpk, 2 badk,
2 garages, terras en tuin. EPC: 270 KWh/m²,
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
E 645 000

WUUSTWEZEL
VRIJSTAANDE VERBOUWDE WONING:

Opp 1.670m², leefruimte ca. 41m²,
kkn, 4 slpk, 2 badk, garage en tuin.
EPC: 266 KWh/m²
Vg, Wug, Gmo, Gvkr, Gvv
E 530 000

WUUSTWEZEL
UW EIGEN STUKJE BOS? HET KAN!

2 bosgronden van 1.578m² en
1.311m².
Gvg, Bg, Gmo, Gvkr, Gvv
Prijs : € 11.046 en € 9.177

