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Laatste PCR-test in afnamepunt Kalmthout

Kalmthout
Op donderdag 31 maart werd de laatste PCR-test afge-
nomen in het afnamepunt in de oude brandweerkazerne 
in Kalmthout. Daarbij hoorde een bedanking voor de me-
dewerkers. “Sinds de opening in mei 2020 namen we hier 
meer dan 63 000 tests af van inwoners uit onze regio. En dat 
kon enkel door de professionele inzet van de medewerkers 
hier”, vertelt Joris Aerts, voorzitter van de Huisartsenwacht-
post Noordrand.

Het afnamepunt in Kalmthout is een initiatief van de huisart-
sen Noordrand en werd ondersteund door de gemeente 
Kalmthout. De Huisartsenwachtpost Noordrand omvat de 
gemeenten Kalmthout, Essen, Kapellen, Brasschaat, Brecht 
en Wuustwezel en telt samen zo’n 150 000 inwoners.

“De afname van de PCR-tests legde een enorme druk op 
de huisartsen. Om die te verlichten, organiseerden we twee 
afnamepunten: een aan AZ Klina en een hier in Kalmthout. 
Zo konden huisartsen andere zorg voor hun patiënten blij-
ven garanderen.”, gaat Joris Aerts verder. “Op de piekdag 
in januari dit jaar namen we bijna 350 testen af op 6 uur. 
Op dit moment zijn dat er maar zo’n 30 per dag. Daarom 
zetten we onze activiteit hier nu stop en houden we enkel 
het afnamepunt aan AZ Klina operationeel.”

“In totaal werden hier 20 234 inwoners uit Kalmthout getest. 
De centrale ligging en bereikbaarheid van Kalmthout was 
een troef. Met het drive-in principe en de wachtzone ach-
teraan, verliepen de testen zowel vlot als discreet”, zegt 
burgmeester Lukas Jacobs. “Daarom willen de huisartsen 
en de gemeente Kalmthout de medewerkers van dit af-
namepunt uitdrukkelijk bedanken voor hun inzet de voor-

bije twee jaar. Ze leverden knap werk, vaak in koude of 
erg warme omstandigheden. In het najaar van 2022 wordt 
de oude brandweerkazerne afgebroken in functie van de 
bouw van een nieuw gemeentehuis voor Kalmthout.”

Enkele cijfers

Totaal aantal afnames Kalmthout: 63 209
2020 : 3 518
2021 : 50 019
2022 : 9 672

Tussenstand afnames AZ Klina: 120 738 
(ook voor ingreep of onderzoek in Klina)

Voorzitter Joris Aerts, Jan Van Gils, de medewerkers van het afnamepunt 
en Lukas Jacobs
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Nieuwe brandtoren in de Kalmthoutse Heide officieel geopend

‘Een schitterend landmark voor meer beleving en veiligheid’

Kalmthout
Op vrijdag 1 april openden Kalmthouts burgemeester Lukas 
Jacobs en federaal minister Annelies Verlinden de nieuwe 
brandtoren in de Kalmthoutse Heide. “Het is een prachtige 
toren geworden die een adembenemend uitzicht geeft over 
dit unieke natuurgebied”, zegt burgemeester Jacobs trots.

De gemeente Kalmthout, het Agentschap Natuur en Bos 
en Astrid (telecomoperator van de hulp- en veiligheids-
diensten) investeerden samen in een nieuwe brandtoren 
op de Kalmthoutse Heide. De oude brandtoren was verou-
derd, te laag voor branddetectie en ook te laag om goede 
communicatieverbindingen te leggen tussen hulpdiensten 
in het gebied. Daarom besliste de gemeente Kalmthout 
om een nieuwe brandtoren te bouwen. Die is vanaf 2 april 
2022 toegankelijk voor het publiek.

“De brandtoren is 42 meter hoog en heeft meerdere func-
ties. Niet enkel biedt hij een betere en hogere werkplek 
voor de brandtorenwachters, ook de beleving voor de be-
zoeker is er enorm op vooruit gegaan. Je kan nu vanop 
grotere hoogte de omgeving overschouwen”, weet Lukas 
Jacobs. “De toren is ook veel beter toegankelijk, met brede 
trappen en ruime bezoekersplatformen op 12 en 24 meter 
hoogte.”

“Naast de meerwaarde voor bezoekers, is deze nieuwe 
brandtoren ook van grote betekenis voor de hulp- en vei-
ligheidsdiensten in de regio”, vult Annelies Verlinden aan, 
federaal minister voor binnenlandse zaken. “Op 30 meter 
hoogte bevindt zich een werkplek voor de brandwacht. 
Boven op die unit werd een telecommunicatiemast van 
Astrid geïnstalleerd. Die mast reikt 42 meter hoog en biedt 
ruimte voor het aansluiten van telecomapparatuur. Zowel 
branddetectie als communicatie tussen de hulpdiensten 
worden zo geoptimaliseerd.”

“Bij de grote heidebrand in Kalmthout zo’n 10 jaar geleden 
ging 600 hectare kostbare heide in vlammen op. De nieu-
we mast van Astrid zorgt voor een betere dekking in het 
uitgestrekte gebied en zal brandbestrijding in de toekomst 
vergemakkelijken. Communicatie is namelijk van essentieel 
belang bij noodsituaties”, geeft minister Verlinden mee.

“Daarnaast krijgen we vaker te maken met langdurigere 
periodes zonder regenval. Met de zomer in aantocht wordt 
ook onze natuur in Vlaanderen opnieuw kwetsbaarder 
voor brandgevaar”, vervolgt Vlaams minister van Natuur 
Zuhal Demir. “Onze mooie natuur is te zeldzaam en te mooi 
om aan haar lot over te laten. Met de nieuwe brandto-
ren zetten we alle ogen van toekomstige bezoekers in om 
eventuele brandhaarden zo snel mogelijk in de kiem te 
smoren. Daarnaast is de nieuwe toren ook een extra troef 
om maximaal van de prachtige natuur in de Kalmthoutse 
Heide te genieten”.

“De Kalmthoutse Heide is een uniek natuurgebied”, besluit 
burgemeester Jacobs. “Met dit nieuwe landmark beleef 
je het gebied ten volle. Die biedt een dynamische wissel-
werking tussen natuur, recreatie en veiligheid. De infobor-
den naast en op de toren leren je meer over de natuur 
en de omgeving. En vanaf nu kan je hem dus ook effec-
tief betreden. Maar ook beneden kan je genieten van het 
360°-zicht op de toren. Via een QR-code kan je binnenkort 
de live-beelden van een camera bovenaan op je smart- 
phone bekijken.”

De gemeente Kalmthout is eigenaar van de brandtoren, 
het Agentschap Natuur en Bos en Astrid partners in de 
bouw ervan. Het hele project kostte zo’n 800 000 euro.

Meer info over de nieuwe brandtoren? 
www.kalmthout.be/brandtoren
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... en nu

COLUMN

MARIA GOMMEREN

Over toen
92. Rouwmoer, De Gréz - Mahie
Dat redemptorist pater Frans Godts een doorzetter was is 
wel duidelijk als men kijkt naar het grote kloostergebouw en 
de school die hij tussen 1906 en 1908 bouwde in de bossen 
van Rouwmoer. Het complex moet een fortuin hebben ge-
kost. De familie Godts was welstellend, maar ongetwijfeld 
waren er gulle weldoeners die hem geholpen hebben. In 
Brussel was Frans Godts bevriend geraakt met de Brabant-
se adellijke familie De Gréz-Mahie. Het echtpaar logeerde 
vaak in de oude hoeve van Rouwmoer maar woonde voor-
al in hun landhuis “Valkrust” in Ginneken bij Breda. Toen in 

1910 Jean De Gréz, als 
laatste telg van een 
oud Haspengouws ge-
slacht, overleed bleef 
zijn weduwe, Jacque-
line Mahie, kinderloos 
achter. Pater Godts 
was haar steun en toe-
verlaat. Om te verhin-

deren dat haar boeken en andere verzamelingen na haar 
dood verdeeld zouden worden schonk ze deze aan haar 
raadsman. Mogelijk was dit de reden van de bouw van de 
prachtige bibliotheek in het kloostergebouw. Andere kleine 
spullen werden opgeborgen in een doos en vergeten. In de 
jaren 50 vond pater Pinte het nodig om zijn wetenschappen-
klas op te frissen. Bij het leeghalen van de kasten kwam de 
vergeten doos tevoorschijn met daarin een map met oude 
geschriften. Het bleek om een verzameling manuscripten 
en handtekeningen te gaan van de groten der aarde. Er 
waren stukken bij die ondertekend waren door Philips de 
Goede, Jacob Cats, Willem de Zwijger, Alexander Farnése, 
Margaretha Van Oostenrijk, keizer Paul van Rusland, Napo-
leon, aartshertogin Isabelle enz. Het ontcijferen was letter-
lijk en fi guurlijk een monnikenwerk. Maar er werd nog meer 
gevonden. Achter een oude landkaart van Kongo zat een 
kistje met daarin, naast en-
kele documenten,  onge-
veer 2000 oude munten, 
enkele stukjes antiek, wat 
curiosa,  en zelfs een boek 
uit 1620,  allemaal stukken 
die de familie De Gréz in de 
loop der eeuwen had ver-
zameld. Pater Haeck stelde 
de bedenkelijke vraag “of 
de schat ook zolang ver-
borgen zou gebleven zijn in 
een vrouwenklooster”. 
(info De Spijcker)  
                         M.G.

Oud en Nieuw
Kalmthout

Villa’s aan de statie
©Wim Kuyps

Natuur-poëzie

Een waterlelie neuriede haar lied
tussen ‘t ruisen van het riet
Het klonk heel sereen en zacht
een visje hield erbij de wacht

Toen kwaakten de kikkers luid
en zweeg de lelie en haar song was uit
Zij vouwde heel stil haar blaadjes dicht
en droomde in het avondlicht

Maria Van Loon - Kalmthout
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

alle brandstoffe
n snel B

IJ U THUI
S geleverd

 tegen d
e laagste prij

zen

Oud en Nieuw

NOT. PHILIPPE AERTS
Spijker 2, 2910 ESSEN

Tel. 03/667.22.39
lk@notaris-aerts.be

BEZOEK: elke woe. van 16u-18u en elke zat. van 10-12u, vanaf woe. 6/4 
tem 30/4

Grondoppervlakte: 570m²

Bewoonbare oppervlakte: 144m²

Bouwjaar: 1970

Kadastraal inkomen: 887 EUR

EPC: 520 kWh/m²

Niet gelegen in overstromingsgevoelig gebied

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen verkregen

Recente bestemming: woongebied

Geen herstelmaatregel opgelegd

Geen voorkooprecht op dit goed

Geen omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden verkregen

Online verkoop via: biddit.be - ref. 212579
Biedingsperiode: 25/04/2022 - 03/05/2022

ESSEN Bieden vanaf:

€170.000

 1  4  1

TE RENOVEREN WONING
Vossenboslaan 7, ESSEN
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TE RENOVEREN WONING
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BEZOEK: 
elke woensdag 

van 16u-18u 
en elke zaterdag 

van 10u-12u, 
vanaf 6/4 t/m 30/4

Curieus  Wuustwezel    in GC Kadans 

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

Zaterdag 30 april 2022  –  20u15    (16 euro)

Steven Mahieu Full Contact Tour   (comedy)
Full Contact Tour is een hilarische en 
tegelijk keiharde confrontatie van Ste-
ven met ouder worden en de dood. 
Een sterk verhaal voor iedereen. Dus 
ook voor jou. 
i.s.m.  Lichtstoet Wuustwezel

Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten
• Telkens 1 kaart kopen + 1 vrijkaart. 
• Email naar info@curieus-wuustwezel.be 

Indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55, 
Vermelding: Mahieu in Kadans/de Kijker/naam/adres/gsm/email.

Vrijdag 30 september 2022  –  20u15    (20 euro)

Steven Goegebeur   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

Zaterdag 17 september 2022  –  20u15   (16 euro)

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

Zaterdag 28 mei 2022  –  20u15   (16 euro)

Thomas Smith   De jaren van verstand   (comedy)
Thomas Smith neemt alledaagse zaken 
op de korrel en stelt hersenkronkels van 
mensen in vraag. Tijd voor de jaren van 
verstand' 
i.s.m.  Club Bokal 

Zaterdag 18 juni 2022  –  20u15   (16 euro)

The Hinge  Acoustic-Duets@Kadans   (dubbelconcert)
   Jan Geysen & Ine Aerts
Memphis Mojo Tribute to John Hiatt
   Mario Pesic & Kirri Valvekens
i.s.m.  Loenhout Zomert

T. 0479 35 34 37
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Bandnight in jeugdhuis Govio 
op 30 april

Kalmthout
De ‘90s zijn terug, maar waar zijn de 
bands? Wel, in Jeugdhuis Govio! 
Kom op zaterdag 30 april genieten 
van geweldige live muziek en een 
knallende afterparty! Bandnight 
is een nieuw concept. De organi-
satoren willen samen met Govio, 
Jeugddienst Kalmthout en VI.BE 
live muziek op een laagdrempelige 
manier weer tot bij het publiek laten komen, en startende 
bands een podium geven. Jong of oud, je bent meer dan 
welkom om te komen genieten!

Bij deze doet Jeugdhuis Govio ook een oproep voor de 
volgende edities. We zoeken bands, DJ’s, soloprojecten… 
Ben je geen muzikant, maar zet jij wel graag je schouders 
mee onder ons concept? Jeugdhuis Govio is altijd op zoek 
naar helpende handen, zoals tappers bijvoorbeeld. Inzen-
dingen en aanmeldingen zijn welkom via thomassegaert@
gmail.com of spring gewoon eens binnen in de Govio.
INFO: www.govio.be, info@govio.be, 03 666 22 24

Maj Raats neemt afscheid 
als gemachtigde opzichter

Wuustwezel
1 april 2022 is de laatste dag dat Maj Raats als gemachtigd 
opzichter kinderen veilig liet oversteken tijdens het naar 
school gaan. Kinderen en ouders toonden hun dankbaar-
heid met allerhande attenties.

20 jaar lang stond Maj klaar om de kinderen veilig te laten 
oversteken bij het naar school gaan. Meestal gebeurde 
dat op de Bredabaan in Braken, aan basisschool ’t Kan-
toor. “Het was een mooie tijd en ik deed het graag”, ver-
telt Maj. “Ik kreeg veel waardering en vriendschap van 
de kinderen en hun ouders. De meeste autobestuurders 
reageren vriendelijk en veilig op onze seinen. Enkelingen 
tonen weinig respect en dat wringt wel eens. Maar ik kijk 
met voldoening terug op die 20 jaar.” Ouders en kinderen 
kwamen Maj danken tijdens haar laatste beurt als opzich-
ter. Ze kreeg kaartjes en bloemen en ook wel wat knuffels. 
Wen Van Hees, directeur van de school, dankte Maj voor 
haar jarenlange inzet. De leerlingen van Braken zongen 
enthousiast een lied voor Maj.

Maj Raats is al bijna 20 jaar gemachtigde opzichter. Zij 
stapte in bij het oprichten van het Plaatselijk Werkgelegen-
heids Agentschap oftewel PWA.   Dat was een manier voor 
werklozen om een centje bij te verdienen, maar ook om 
een bijdrage te leveren in de maatschappij  met taken die 
te klein zijn voor een volwaardige tewerkstelling, maar die 
toch echt nodig zijn.  
“Een tiental jaar geleden werd het PWA vervangen door 
een nieuw systeem, namelijk  Wijk-werken:  bijna hetzelfde, 
met toch een paar kleine verschilletjes:   de tewerkstelling 
via Wijk-werken kan voor 6 maanden, en éénmalig te ver-
lengen met een half jaar (maximaal één jaar)”, zegt sche-
pen Mai Van Thillo.
Gelukkig had Maj toen al de leeftijd van 55 jaar bereikt, 
zodat die beperking voor haar niet gold.  Vorig jaar ging 
Maj op pensioen.  Toen stapte ze over op het systeem van 
vrijwilliger.   Zo is zij de enige die in alle 3 de “statuten” ge-
werkt heeft.
“We wensen haar heel veel genot van de kleinkinderen,  
van haar pensioen, en hopen haar zeker nog tegen te ko-
men en bieden haar een lekkere Wuustwezel Weelde aan 
namens het lokaal betstuur Wuustwezel”, zegt schepen 
van Onderwijs Mai Van Thillo.

Kalmthoutse Podcast: 
op de koffie bij Wolf Jordan, bezieler van de kleinste     
verffabriek van Europa 

Kalmthout
Met de ‘Kalmthoutse Podcast’ brengen 
gemeente Kalmthout en radiodocent/
verhalenzoeker Jeroen Franssens lo-
kale verhalen tot bij het grote publiek. 
Stuk voor stuk authentieke verhalen 
die doorspekt zijn met bevlogenheid, 
enthousiasme en soms een vleugje 
humor.  Op zijn vouwfiets strijkt Jeroen 
neer in elke uithoek van de gemeente, op zoek naar die 
bijzondere verhalen. Voor de derde podcast gaat hij op de 
koffie bij Wolf Jordan, bezieler van de kleinste verffabriek 
van Europa.

Podcastmaker Jeroen Franssens is enthousiast over deze 
derde aflevering. “Ik leerde Wolf kennen als een man die 
van alle markten thuis is: dichter, schrijver, kunstenaar, muzi-
kant, dierenliefhebber én filosoof. Daarnaast maakt hij ook 
zijn eigen lijnolie en natuurverf. Of hoe je met een wasma-
chine net zo goed verven kan mengen die in exclusieve 
middens de kamers opfleuren. Van Estland tot Gibraltar, van 
Uruguay tot Nepal: zijn kalkverf is wereldwijd vermaard. Het 
gerucht gaat dat zelfs acteur Robert De Niro verfmelanges 
van Wolf aanschafte. Niet slecht voor een lokale verffabriek 
aan de rand van het bos in Kalmthout.”
Ben jij benieuwd naar een verhaal over een blind paard, 
eenhoorns, onvoorwaardelijke liefde en muskieten in Ne-
pal? Een relaas vol liefde en leed met ongebreidelde le-
venslust als rode draad? Beluister het fragment gratis via 
www.kalmthout.be/podcast. 
INFO: info@kalmthout.be, 03 376 49 02
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Sonnet
Wending | 8
 
En zo wordt Wysiwyg ergens twee jaar
doch zo ligt Klavdia nu aan mijn voeten;
ze ruift extreem, twaalf plaids vol kattenhaar,
een u-bocht die voor mij niet had gemoeten.

‘k Val van een wen- in een hechtingsproces;
zij klinkt wat hoger, ademt feller, piept, snurkt,
nieuwe geluiden op mijn vast adres
en oude taken, gebukt dan wel gehurkt.

Mijn maatje zal met Pasen niet verrijzen,
‘k geloof ook niet in dierenparadijzen;
flink stofzuigen meneer en geen gezeur.

Voortdoen, vlakbij rondkijken, bidden, zingen,
dankbaar zijn voor de levensloop der dingen;
een wending is de humor van de sleur.

Sam Wauters 

Zoekertjes
GOEDKOOP verwijderen en af-
voeren van coniferen en ha-
gen, gratis offerte - 0487 715 534

TE HUUR STAANPLAATS voor ca-
ravan, camper, oldtimer, enz. 4 
x 9 m - poort 3,80m H x 4,00 m B.
Wuustwezel-Gooreind,   

0474 20 46 07

Ik ben Ana, 30 jaar oud, blond 
haar en mooie ogen, bieden 
allen veilige seks, zonder af-
spraak. Bel me op de mobil, 
0031 644951390, Club Nicole 
Roosendaal.

POOLS SCHILDERBEDRIJF, alle 
binnenwerk.                                             
www.poolsschilderbedrijf.be 
roman@poolsschilderbedrijf.be, 
Tel. 0032 485 64 19 65

TE KOOP GEVRAAGD: Schilderij-
en, strips, LP’s, oude postkaar-
ten, tin, beelden, klokken, oud 
speelgoed, spullen van zolder, 
curiosa, enz. 03 663 65 70

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

TE HUUR: Professionele par-
ketschuurmachines met alle 
schuurmaterialen, per dag of 
per weekend !  Tevens onder-
houds- en behandelingspro-
ducten voor parketvloeren. Te 
bevragen: GUVA PARKET, Post-
baan 72, 2910 Essen,   
tel. 03 677 10 26. www.guva.be

TE KOOP: Kristal vaas en glazen 
servies. Tsjechisch kristal : vaas 
35cm, glazen 48 stuks, slechts 
éénmaal gebruikt. Neem con-
tact op met 0472.89.88.38

Ik ben Rozy, Braziliaans, 25 jaar 
oud, lichtbruin haar en mooie 
ogen, bieden allen veilige 
seks, zonder afspraak. Bel me 
op de mobil, 0031 623161741,           
Club Nicole Roosendaal.

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

ZAAIEN van nieuwe gazons en 
herstellen van oude gazons, 
gratis offerte - 0487 715 534  

GOEDKOOP afbreken van uw 
tuinhuis, garage en afvoeren,  
gratis offerte - 0487 715 534

DELUXE CLUB NICOLE in Roosen-
daal, veel lieve meisjes, vrije in-
gang. 0031 165 85 77 37. Meisjes 
uit verschillende landen; Brazilië, 
Colombia, Dominicaans, et. 24/24 
open, bel ons voor meer info.

HERSTELLINGSATELIER KLOKKEN: 
(afhalen en terugbrengen) en 
uurwerken. GSM 0476 63 54 38  
Van Engeland J.,   
Hendrik Consciencelaan 4,      
Essen, jvanengeland@skynet.be

Ik ben Angelina, Braziliaans, 
heb bruin haar en mooie ogen, 
bieden allen veilige seks, zon-
der afspraak. Bel me op de mo-
bil, 0031 683260377, Club Nicole 

GEZOCHT: Wie heeft nog een 
doosje of potje met oude mun-
ten liggen? Ik neem dit graag 
van je over. Tel. 0499 28 92 68. 
Roosendaal.

TE HUUR: GARAGES en STAND-
PLAATSEN te Essen Centrum:  
Tel. 03 667 21 74 na 19 uur.

GOEDKOOP leegruimen van uw 
tuin, planten, hagen, enz,  gratis 
offerte - 0487 715 534 

TE HUUR BERGING ±150m2 droog 
- poort 3,80m H x 4,00 m B. 
Wuustwezel-Gooreind,   
0474 20 46 07

TE KOOP GEVRAAGD: Schilderij-
en, strips, LP’s, oude postkaar-
ten, tin, beelden, klokken, oud 
speelgoed, spullen van zolder, 
curiosa, enz. 03 663 65 70

Colofon dekijker !
week 16, 20 april 2022

Verantwoordelijke uitgever:
Jiri Weyts
Spijker 29, 2910 Essen
tel. 03 667 57 65
www.primaprint.be

Volgend nummer:
week 18 - 4 mei 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 verantwoor-
delijk voor het binnenleveren van de teksten en de inhoud ervan.

Publiciteit en nieuws:
dekijker@primaprint.be

WIJ SLUITEN DEKIJKER 
WEEK 18 VROEGER AF

ivm 
1 mei & 2 mei sluitingsdag 

Graag uw advertenties 
aanleveren op 

maandag 25 april 2022!
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Tourist Shop Yerseke is gehuisvest midden in het centrum 
van Yerseke. Wij willen alle bezoekers wegwijs maken,    
inspireren, informeren en zeker kennis laten maken met 
de mosselen en oesters in ons levendig en authentiek 
vissersdorp Yerseke aan de Oosterschelde.

Wilt u een rondleiding, oesters rapen 
of arrangement op maat?

Reserveer op onze website www.touristshopyerseke.nl 
uw uitstap naar Yerseke.

GRATIS

parkeren

Volg een rondleiding langs de Oesterputten in Yerseke Publireportage
Yerseke is een prachtig authentiek vissersdorp en staat be-
kend om de vele oesterputten, mosselkwekerij en visserij. 
Hier proef je de liefde voor de zee. Kom je langs in Yerseke? 
Haal dan alles uit je dagje weg en boek een van de tours bij 
Tourist Shop Yerseke. Want samen met een persoonlijke gids 
ontdek je Yerseke op z’n best.

Wandeling langs de havens van Yerseke
Langs de winkelstraten loop je 
naar de drie indrukwekkende ha-
vens: de Koningin Julianahaven, 
de Willem Alexanderhaven en 
Prinses Beatrixhaven. Deze liggen 
aan de rand van het dorp en ge-
ven je een uniek kijkje in de visserij. 
Je kijkt je ogen uit bij de vele kleur-
rijke mosselkotters en oesterboten. 
Je gids legt je graag alles uit wat 
je moet weten. Daarna vervolg 
je je weg verder naar één van de 
oesterproeverijen. Hier kun je niet 
alleen proeven van allerlei soorten lekkere vis, maar ook le-
vende kreeften aaien en alles over deze schaaldieren leren.

Unieke zoutwaterbaden: de Oesterputten
Wil je zien waar oesters worden gereed gemaakt voor con-
sumptie? Dat kan bij de Oesterputten. Nadat ze zijn schoon-
gemaakt, worden ze opgeslagen in deze speciale zout-

waterbaden. Daarom worden deze putten ook wel ‘natte 
pakhuizen’ genoemd.

Daarna worden ze ingepakt in houten kistjes en geëxpor-
teerd naar heel Europa. Langs de Oesterputten staan alle 
authentieke loodsjes van de verschillende oesterbedrijven. 
Sommige van deze oesterloodsjes zijn half in de dijk ge-
bouwd, om ’s zomers koeler en ’s winters warmer te zijn.

Er zijn drie oestercomplexen met 
daartussenin getijdenhaventjes, 
waar vissersschepen bij hoogwa-
ter kunnen aanleggen om hun la-
ding te lossen. Het oudste oester-
complex ligt vlak naast de haven 
en is ruim 150 jaar oud. De bassins 
staan in verbinding met de Oos-
terschelde en kunnen door middel 
van sluizen bij eb het water lozen 
en bij vloed voorzien worden van 
schoon water.

Als je deze delicatesse nog nooit geproefd hebt, is dit je kans. 
Want na de tour kun je ze proeven in een van de verbouwde 
oesterloodsjes langs de putten. Bij deze trendy eetcafés kun 
je met een heerlijk glas witte wijn genieten van al het goeds 
dat de zee te bieden heeft, vaak met uitzicht op de bedrij-
vigheid van de oesterputten.

Zoekertjes

Kerkplein 14, Yerseke
0031 (0)113 750711

info@touristshopyerseke.nl
www.touristshopyerseke.nl

Tourist Shop Yerseke is gehuisvest midden in het centrum 
van Yerseke. Wij willen alle bezoekers wegwijs maken,    
inspireren, informeren en zeker kennis laten maken met 
de mosselen en oesters in ons levendig en authentiek 
vissersdorp Yerseke aan de Oosterschelde.

Wilt u een rondleiding, oesters rapen 
of arrangement op maat?

Reserveer op onze website www.touristshopyerseke.nl 
uw uitstap naar Yerseke.

GRATIS

parkeren
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Sponsortocht van De Wissel voor Sociale Kruidenier

Sponsortocht voor kinderarmoede 
in Columbia

Wuustwezel
In de Gooreindse scholen Klim Op en Mater Dei werd tij-
dens de vastenperiode gewerkt rond het thema van Broe-
derlijk Delen. De kinderen maakten via verhalen kennis 
met Isis, een Colombiaans meisje. Zo kwamen ze heel wat 
te weten over uitdagingen in het zuiden. 

De twee scholen organiseerden samen een sponsortocht 
om geld op te halen om projecten in Colombia te onder-
steunen. De kinderen van de eerste graad stapten 5 kilo-
meter, de tweede graad 7,5 km en de derde graad wel 
10 km. Samen verzamelden de twee scholen een prachtig 
bedrag van 5705 euro.

Wuustwezel
De Sociale Kruidenier is er voor mensen die financiële steun 
kunnen gebruiken.  Ze bieden voeding en kwalitatieve 
basisproducten aan en dit aan sterk verminderde prijzen. 
Deze buurtwinkel vervult een maatschappelijke rol.  Het is 
ook een ontmoetingsplaats waar mensen terecht kunnen 
voor een luisterend oor, een goed gesprek en bijkomen-
de hulp om zo hun leven weer op de rails te krijgen.  Zo 
bieden ze ook arbeidstrajecten aan in de vorm van vrijwil-
ligerswerk, sociale tewerkstelling, werkervaringsprojecten 
en initiatieven in het kader van de armoedebestrijding die 
een volwaardige sociale integratie op termijn mogelijk ma-
ken. “We wilden tijdens de week voor de paasvakantie de 
Sociale Kruidenier van Wuustwezel bespreekbaar maken 
op school”, vertelt Kim Donckers, directeur van gemeente-
school De Wissel. “Dit deden we aan de hand van een film-
pje waar de kinderen kunnen kennismaken met de werking 
van deze buurtwinkel.” 

1 april ging de sponsortocht door.  Leerlingen en leerkrach-
ten trotseerden wind en koude.  “We hielden halt bij de Sociale 

Kruidenier.  Daar mochten de kinderen een kijkje nemen in 
de ontvangstruimte en de winkel.  We werden verrast met 
een lekker stukje cake. We maakten het bedrag bekend 
aan alle flinke stappers en natuurlijk ook aan de vrijwilligers 
van de Sociale Kruidenier.  Dat was maar liefst een som van 
3800 euro.”

Aprilse grillen met koren Kobra, GoNuts en De Notenkrakers
Wuustwezel
Kobra, GoNuts en De Notenkrakers, drie koren van Braken, 
nodigen uit op hun lenteconcert op 23 en 24 april. Aprilse 
grillen is een mix van diverse muziekgenres.

Het wordt een bruisende voorstelling met zang en ge-
dichten. Katia Hoppenbrouwer van Braken heeft nieuwe 
pareltjes van gedichten gemaakt om de liederen te pre-
senteren. “Beleef het echte lentegevoel bij ons”, klinkt de 
uitnodiging. “En ga daarna weer naar huis met een posi-
tief gevoel.” De koren van Braken bestaan momenteel uit 
De Notenkrakers voor acht jaar en ouder, GoNuts vanaf 14 
jaar en ouder en het Kobra volwassenenkoor. GoNuts bren-
gen meerstemmige stukken. De leden van Kobra beleven 
enorm veel plezier bij de repetities en optredens.

Optredens in GC Kadans op 23 april om 20 u en op 24 april 
om 14.30 u. Toegang 15 euro, kinderen onder 12 jaar gratis. 
Reservatie: wimketeleer@hotmail.com of 03 669 78 55.
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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

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.

UW GEVEL, ONZE ZORG

WWW.ASPGEVELS.BE
RIJKEVORSEL • info@aspgevels.be • Tel. 03 284 25 11

GEVELS

AspergesVIERING 150 JAAR 
PAROCHIE-ACHTERBROEK

TENTOONSTELLING (over de parochie en haar verenigingen)
kerk Achterbroek
24 april 2022 tot en met 1 mei 2022
openingsuren: zondag van 10.00 tot 17.00 uur
alle andere dagen: 13.30 tot 17.00 uur

CONCERT KOBRA
kerk Achterbroek
14 mei 2022 - deuren 19.00 uur - begin 20.00 uur
kaarten 10 euro, 1 consumptie inbegrepen
reservatie kaarten/info: 
03 666 56 36 (Bernadette Van Looveren)
03 666 69 69 (Rene Beyers)
parochieachterbroek@gmail.com
betaling: cash bij Bernadette, Witgoorsebaan 69 of René, Kapelstraat 44
via overschrijving BE23 8637 2393 7991 met de mededeling: 
concert Kobra en het aantal kaarten

CONCERT WHITE COFFEE
kerk Achterbroek
10 september 2022 - deuren 19.00 uur - begin 20.00 uur
kaarten 10 euro, 1 consumptie inbegrepen
reservatie kaarten/info: 
03 666 56 36 (Bernadette Van Looveren)
03 666 69 69 (Rene Beyers)
parochieachterbroek@gmail.com
betaling: cash bij Bernadette, Witgoorsebaan 69 of René, Kapelstraat 44
via overschrijving BE23 8637 2393 7991 met de mededeling: 
concert White Coffee en het aantal kaarten
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1 mei op Deureind: 
Sint-Willibrordusvrienden organiseren fiets- en wandeltochten

  

Inschrijven kan vanaf 8u tot 14u. De bijdrage is 5 euro per 
persoon + gratis consumptie en de routebeschrijving. Ver-
trek in de dorpsherberg bij Paul Aernouts op de hoek St. 
Willebrordusstraat/Westdoorn (Wuustwezel).
De 1 meiviering begint om 10.30u misviering in de kapel 

met kinderzegening. Er is ook een springkasteel. En het 
toeristisch seizoen opent met een stand van toerisme. Een 
gedeelte van de opbrengst gaat dit jaar naar de sociale 
kruidenier Wuustwezel.  Ontvangstname van de cheque 
omstreeks 15u. 

Wuustwezel
Er zijn twee fietstochten 
van 50 en 95 km. 
De wandeltocht is       
ongeveer 6 km lang.

Loenhoutse mei met processie 

Wuustwezel
Na een onderbreking door corona mag de Sint-Quirinus-
processie weer  uitgaan. Dat gebeurt zondag 1 mei. 
Om 10 u. is er de misviering met verering van het relikwie. 
Om 11 u. gaat de processie uit met een bezoek aan de 
Sint-Quirinuskapel. Om 12 u. begint de Loenhoutse mei 
met kermis.

Lentegevoel

Maart, een prachtige maand, heerlijk hoe de eerste war-
me zonnestralen ons opwarmen.

Ook de insecten vinden het geweldig. De bijen komen de 
bloemetjes bezoeken, de vlindertjes fladderen al rond en 
ook de wondermooie lieveheersbeestjes worden wakker 
uit hun winterslaap.

Lieveheersbeestjes zijn toch echt zo schattig, met hun 
perfect rode gladde schild en mooie zwarte stippen. Ze 
geven me telkens een gelukzalig gevoel. Als ik een lieve-
heersbeestje zie in mijn tuin, kan ik niet snel genoeg mijn 
camera binnen gaan halen om het te volgen op zijn pad.  
Echt knap hoe het als een acrobaat over de grassprietjes 
kruipt en af en toe valt, maar zich telkens weer herpakt. 
 
Zo gaat het in het leven ook vaak, met vallen en opstaan.  
Zorg ervoor dat je, telkens als je valt, de moed weer bij-
een raapt om weer op te staan.  Wie vaak gevallen is en 
telkens weer opstaat, wordt hier alleen maar sterker van.  
Soms kan je je wel eens afvragen of je niet sterk genoeg 
gemaakt bent en waarom je weer omstandigheden krijgt 
waardoor je gaat vallen.  Toch, ook dan, is het belangrijk 
om nooit de moed en de hoop op te geven en om altijd in 
jezelf te geloven. Want wie in zichzelf gelooft, maakt dro-
men waar.
     Lieve lentegroetjes, Ingrid

’t Kratje organiseert 
een Open Art Shop

Wuustwezel
Als creatief atelier bieden we graag de kans aan onze 
schilders en kleiers om hun werk eens aan een groter pu-
bliek te tonen en te koop aan te bieden.  Nu we eindelijk 
weer mogen hopen op een terugkeer naar het normale 
leven, organiseren wij dit voorjaar een Open Art Shop. 
Deze “Kijk – Kunst - Koopdagen”  gaan door op zaterdag 
23 en zondag 24 april 2022, telkens van 10.00 tot 17.00 uur 
in onze lokalen. Tevens zal er dat weekend een demon-
stratie zijn van Raku glazuurbak. Een bijzondere Oosterse 
glazuurbak, waar de stukken op hoge temperatuur ( 1.000° 
C ) uit de oven worden genomen om een speciaal effect 
te verkrijgen. Kleine scheurtjes in de glazuur (craquelé).
Atelier ’t Kratje, Gasthuisstraat 7, Gooreind
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uw school
IN DE KIJKER

TUINCENTRUM

OPENDEURDAGOPENDEURDAG
ZATERDAG 23 APRIL VANAF 9.00 UURZATERDAG 23 APRIL VANAF 9.00 UUR

www.dendonk.be

ALLES ALLES -10%-10%

Donkweg 77  - 2910 EssenDonkweg 77  - 2910 Essen
Tel. 03 667 70 98Tel. 03 667 70 98

Wij bieden u met plezier
een glaasje wijn of kopje koffi e aan!

Elke klant ontvangt een kleine attentie

Viergeslacht met Luca

Op 8 februari 2022 is Luca Roelands geboren. Door haar 
geboorte zijn haar mama Kim Goetstouwers, samen met 
haar moeder Kenis Karine en haar grootmoeder Bernaerts 
Eliza een viergeslacht geworden. Daar mogen ze best trots 
op zijn en dat verdient dus een plaatsje in dekijker. 

Van harte proficiat!

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

Bistro Nottebohm

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

Asperge festival
van 25 maart tot 29 mei
5 gangen menu (all-in)

65 e per persoon

Crisis menu
3 gangen keuze menu

30 e per persoon

Elke week - wisselend Weekmenu: 
2 gangen keuze menu + koffie

19.90 e per persoon (ook op zondag)

Elke laatste vrijdag van de maand 

all - in / 5 gangen kreeftenmenu 
65 e per persoon (enkel op reservatie)
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Kraanvogels landen in akkers  tussen Bredabaan en Beersgat

Wuustwezel
In de weide achter zijn tuin bemerkte vogelaar Rik Schrauwen kraanvo-
gels. Fotograaf Luc Poppelaars legde ze vast op de gevoelige plaat.

“Ik kreeg van Rik Schrauwen een belletje dat er achter in zijn tuin twee 
kraanvogels waren geland in de akkers”, getuigt Luc Poppelaars. “Ik 
snelde er meteen naartoe en kon ze fotograferen vanuit de Bredabaan. 
Kraanvogels zijn een koppel voor het leven maar helaas was, denkelijk 
het vrouwtje, nogal zwaar gewond aan de rechterpoot. Ze hinkte vrij hard 
en meed de gekwetste poot. Na een half uurtje werden ze opgeschrikt 
door een landbouwer met een tractor en vlogen ze op, richting militair 
domein. (met dank aan Rik Schrauwen voor de tip en Luc Poppelaars 
voor de mooie foto)

Buurtschap Terbeek uit Loenhout bestaat 50 jaar!

Wuustwezel
In Loenhout vierde buurtschap Terbeek zaterdag 26 maart  zijn 50ste ver-
jaardag. Het begon allemaal in het jaar 1972 met een stoet voor een gou-
den paar. Jarenlang engagement zorgt ervoor dat Terbeek staat voor op-
rechte vriendschap, samenhorigheid en een sterke verbondenheid tussen 
jong en oud. Ieder jaar organiseert het bestuur een reeks aan leuke activi-
teiten. Alles start met een nieuwjaarsdrink in januari. In maart is er een over-
heerlijk ontbijt gekoppeld aan een prachtige lente wandeling. De BBQ en 
de fietstocht vinden plaats in de zomer. Gevolgd door een deelname aan 
het grootste evenement van Loenhout, De Bloemencorso. Met als afsluiter 
van het jaar een ongelofelijk groot bal voor de jeugd, Terbeekkermis.

De receptie van ons 50 jaar bestaan was een groot succes door een talrij-
ke opkomst van zowel jong als oud. Op onze fototentoonstelling keken we 
terug naar de onvergetelijke tijd van meer dan 50 jaar Terbeek. 

Bunker: ontrafel mee het geheim van 
acht opgesloten mensen

Wuustwezel
Durf jij onze Bunker betre-
den? Tien enthousiaste 
collega’s van Stella Ma-
tutina brengen dit the-
aterstuk op de planken 
van Kadans. Oud-colle-
ga’s, oud-studenten en 
alle belangstellenden zijn 
welkom om mee achter 
de schermen te kijken. 
Het team heet je hartelijk 
welkom op 6 of 7 mei in 
CC Kadans! Ze maken er 
twee onvergetelijke avonden van! 
Tickets zijn te verkrijgen via de website www.stella-matutina.be

De teksten zijn zelf aangebracht door de leerkrachten. 
Na uren fantaseren, improviseren, repeteren en regisseren 
kwam Bunker tot stand. Wie zijn die mensen in de Bunker? 
Welke geheimen sneuvelen, welke muziek mag er klinken. 
Het is idee en de regie zijn van Inge Van Winckel. 

Gilde Sint-Sebastiaan 
heeft nieuwe deken

Wuustwezel
Naar jaarlijkse traditie heeft de Sint-Sebastiaansgilde een 
nieuwe deken aangesteld. Het is Luc Van De Locht. De gil-
dezusters moesten hem gaan zoeken en het was Carla Bo-
den die hem vond. Het feest was gepland voor 18 januari 
2022  maar moest worden uitgesteld wegens de corona-
maatregelen. Op de foto: griffier Hendrik Schrauwen, Carla 
Boden, nieuwe deken Luc Van De Locht, hoofdman Frans 
Van Hoydonck en tweede deken Ben Van Looveren. Luc is 
gildebroeder sinds 2003. 
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Nieuw dak voor Ferm kinderopvang, in ‘witte klooster’ van weleer

Sint-Job
Een aannemer sloopte het dak van de kinderopvang in de 
Hogebaan. Sinds 2009 vangt Ferm kindjes op in dit oude 
klooster van de Zusters van de Heilige Familie van Bordeaux. 
Het gebouw van de hand van de bekende interieurarchi-
tecten Claire Bataille en Paul Ibens krijgt zo een heel ander 
uitzicht.

“De werken zijn nodig omdat het niet meer waterdicht was 
en er zich schimmel vormde”, legt schepen van Openbare 
Werken Daan De Veuster (CD&V) uit. “De leien van asbest 
zijn verwijderd. De houten constructie gaat er helemaal af. 
Er komt een nieuw geïsoleerd dak. De patio krijgt een nieuw 
glazen dak met ramen die elektrisch openschuiven.” De 
sloop is goed voor 93.000 euro. Daarnaast wordt de elektri-
citeit en de brandalarminstallatie vernieuwd. Dat komt neer 
op ruim 30.000 euro. “In 2016 is al een gedeelte van het dak 
vernieuwd aan de kapelkoepel. Dat behouden we.”

Kinderopvang
De zestig kinderen die Ferm hier normaal elke dag voor en 
na school opvangt moeten tijdelijk uitwijken. “Beide Sint-Job-
se scholen, Maria Middelares hier naast de deur en De Brug 
wat verderop in de Brugstraat organiseren zelf op school de 

opvang voor en na schooltijd”, legt jeugdschepen Frans Van 
Looveren (CD&V) uit. “Tijdens de schoolvakantie nemen ze 
elk afwisselend die taak op zich. We waarderen deze inspan-
ningen van de scholen.” De werken duren nog tot in mei. 
Voor de opvang tijdens de zomervakantie stelt zich geen 
probleem. De kinderen worden dan opnieuw met open ar-
men ontvangen in het voormalige klooster. 
Het straatbeeld wordt enigszins anders. Het klooster is op-
getrokken door de Zusters van het Arme Kind Jezus uit Bors-
beek. In 1936 kregen ze dit terrein in de Hogebaan in han-
den en twee jaar later bouwen zij er een meisjesschool. In 
1963 houden de Zusters van het Arme Kind Jezus zich niet 
langer met gewoon onderwijs bezig en dragen de school 
in 1964 over aan de Zusters van de Heilige Familie van Bor-
deaux. Zuster Bertha-Maria draagt haar directietaak over 
aan Zuster Leona.

Paul Ibens
De zusters woonden boven de school en verhuisden in 
november 1969 naar het Witte Klooster, zoals dat in de 
volksmond heet. Het is bijzonder, want van de hand van 
de architect Pluys in samenwerking met de interieurarchi-
tecten Claire Bataille en Paul Ibens. Zij gingen aan de slag 
met de plannen van de zusters. Het duo richtte kantoren 
en woningen in en ontwierpen objecten voor bekende 
merken Obumex, Val-Saint-Lambert, Durlet en Bulo. Pluys 
die de Kerk van Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdes in Sint-Job 
realiseerde en tekende ook het klooster in de Hogebaan. 
De zusters verbleven er tot begin 2000, hoewel ze tot 1985 
actief waren in de school. In de legislatuur 2007-2012 ver-
wierf de gemeente het terrein met het klooster, met Vlaam-
se steun om een stukje groen in de dorpskern van Sint-Job 
te vrijwaren voor de toekomst. De kinderen van vrije basis-
school Maria Middelares en buitenschoolse kinderopvang 
genieten daar nu van.

Mezennestje en Dreef pronken met prachtige speelpleintjes

Wuustwezel
In Gooreind werden de speelpleintjes in het Mezennestje 
en de Dreef ingehuldigd. Nadat Josephien het lint knipte, 
konden de kinderen uit de buurt naar hartenlust spelen.
Schepen van Jeugd Kris Van Looveren verwelkomde de 
kinderen uit de buurt en hun ouders. Het inrichten van de 
speelpleintjes startte met een bevraging van de kinderen 
over wat ze het liefste wilde doen op een speelveld. Met 
de wensen van de kinderen trok het gemeentebestuur 
naar drie firma’s die een offerte konden maken. De plan-
nen werden uitgewerkt door Boerplay. “Bij het Mezennestje 
was er vraag naar een avontuurlijk, uitdagend terrein voor 
wat oudere kinderen en tieners. Daar is nu een klimpar-
cours, een hangbank en een trampoline“, zegt schepen  
Van Looveren. “In de wijk rond de Dreef wonen dan weer 
veel jonge gezinnen. Daar hebben we speeltoestellen voor 
peuters en kleuters laten plaatsen. Hier staat nu ook de eer-
ste peuterschommel van Wuustwezel.”
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Scherpenbergsebaan 47 - Schijf  - T. 0031(0)165-342650Privéhuis Dreamgirls

Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom

0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl

PROMO
•Verhuizing v 100* per uur
 verhuiswagen + 2 verhuizers + ladderlift
•Ladderlift huren 
 vanaf v 50* per uur 
 *prijzen excl btw

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

MATTHEEUSEN & ZN

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

Lekker genieten van heerlijke schaduw 

op je terras of een fris huis tijdens 

de zonnige dagen?

Kom langs in onze showroom en stap 

buiten met een zonwering op jouw maat.

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF 
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Algemeen Schrijnwerk 

      Keukens en kasten  op maat 

          Totale binnenhuis renovatie 

JJVVDDKK--IINNTTEERRIIEEUURR  

www.jvdk-interieur.be    Brekelen 4 unit 12  Wuustwezel   

01/15/2022 JVDK-INTERIEUR 1

LANDHUIS TE KOOP IN LOENHOUT  
-deze woning wordt aangeboden via Pre-sale- 

Bezoeken vinden plaats op 
zaterdag en zondag 7 en 8 mei 2022, enkel op afspraak. 
Bij verdere interesse kan je dan een vast en onvoorwaarde-
lijk bod uitbrengen. De vermelde prijs is de minimum biedprijs. 
Uw bod dient ten laatste op zondag 22 mei 2022 om 12u00      
overhandigd te zijn. 

Wens je een afspraak vast te leg-
gen of wens je meer informatie, 
neem dan contact op op vol-
gend nummer 0473 71 15 79.

€ 480.000
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Afscheid van Aloïs Brosens in Lochtenberg: 

“Hij was een ‘wandelende encyclopedie’” 
Sint-Job

Aloïs Brosens overleed op 85-jari-
ge leeftijd na een slepende ziek-
te. Hij was altijd heel actief in tal 
van verenigingen. Zowel leden 
van de partij CD&V als van de cul-
tuurraad en tal van andere ver-
enigingen woonden zijn afscheid 
bij in de kerk Onze-Lieve-Vrouw 
van Lourdes, op Lochtenberg.  

“Aloïs Brosens is in 1936 geboren in een landbouwergezin in 
Minderhout. Na de Tweede Wereldoorlog verhuisde het gezin 
naar Overbroek in Brecht waar ze pachtten op de gronden 
van de familie Nottebohm”, schetst schepen Daan De Veuster 
(CD&V) de levensloop van Aloïs. Hij kende Brosens zeer goed, 
“hij noemde we weleens zijn politieke zoon”, verklapt De Veus-
ter. Aloïs heeft één dochter, Hermine, uit een huwelijk met Ma-
ria Bevers die hij al op 59-jarige leeftijd moest afgeven. 

Kanon Hoessein
Na zijn legerdienst in 1955 en zes maanden verblijf in het Duit-
se Weeze, trok hij naar de douaneschool. Als ‘Ambtenaar der 
Douane en Accijnzen’ belandde hij zo ook in het station van 
Essen. “Zo botste hij op gegeven moment op een superkanon 
van Saddam Hoessein. Het grootste deel van zijn douane- 

carrière zat hij echter ‘in de rijst’, onder meer bij Bosto”, weet 
De Veuster.  Brosens was ook een grote boekenwurm. Die 
kennis vertaalde hij in onder het boek Beelden van Toen en 
in cultuurhistorische wandelingen en huifkartochten die hij or-
ganiseerde en gidste. “Hij was erg belezen, had een enorm 
grote parate kennis van tal van onderwerpen, maar ook in het 
bijzonder van het Brechtse erfgoed.” Die kennis leverde hem 
in 2009 de Cultuurprijs op. Brosens was lid van onder meer de 
raad van bestuur van de gemeentelijke cultuurraad en werk-
groep erfgoed en Kempuseum, van Heemkring ’t Goor en de 
Drie Rozen in ‘s-Gravenwezel en bestuurslid CD&V Brecht.

Duiding
“Aloïs was zeer actief in de cultuurraad”, weet voorzitter Ludo 
Theunissen. “Hij nam graag het woord op vergaderingen en 
vertelde altijd interessante historische details. Hij was erg be-
gaan met mens en cultuur. Hij was een erg aangename man 
en bracht leven in de vergaderingen.” Ook veel leden van 
CD&V Brecht woonden de begrafenis bij. Aloïs was dan ook 
sinds 1976 lid van de partij. Voorzitter Peter Mees noemt hem 
een fenomeen. “Hij zette alles altijd in een ruimer perspectief 
en duidde de achtergrond van bepaalde beslissingen. Ik heb 
veel van hem geleerd”, bekent hij. “Tijdens de coronaperiode 
was het voor hem moeilijker om de vergaderingen digitaal te 
volgen. Het is dus jammer, dat net nu we opnieuw fysiek mo-
gen bijeenkomen, hij er niet meer bij zal zijn.”
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CULTUURPAGINA

De lente is daar. 
Dus ook de artistieke lente in GC Kadans! 
Op zaterdag 30 april verwelkomt Curieus Steven Mahieu.
Met ‘Full Contact Tour’ brengt hij zijn vierde zaalshow. 
Deze toont de comedian op zijn best. In het midden 
van zijn leven denkt Steven Mahieu na over de dood,           
geriatrie en monogamie en put daar heerlijke comedy 
uit. Het is een hilarische en tegelijk keiharde confrontatie 
met ouder worden en de dood. Aanvangsuur is 20u15.

Nu Thomas Smith de 50 gepasseerd 
is, komt hij stilaan bij de jaren van 
verstand. Maar hoe bereik je die en 
heb je daar wel verstand voor no-
dig? Met ‘De Jaren Van Verstand’
omarmt Thomas op zaterdag 28 mei
zijn 50ste levensjaar als een energie-
ke jongeling met hier en daar wat 
grijze haren. Aanvangsuur is 20u15.
Tickets en info: www.curieus-wuustwezel.be 
of via 0477 60 79 81.

Kobra, de GoNuts en De Notenkrakers (kortom “de koren 
van Braken”) heten iedereen van harte welkom op hun 
7de lenteconcert “Aprilse Grillen” in GC Kadans! 
Beleef een bruisende voorstelling met zang, dans en ge-
dichten! Beleef het lentegevoel 2022! 
Er zijn twee voorstellingen gepland: op zaterdag 23 april 
om 20u00 en zondag 24 april om 14u30.
Kaarten kosten €15. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen 
het concert gratis bijwonen.
Meer info en tickets: wimketeleer@hotmail.com of via 03 
669 78 55 / 0497 83 85 94.

Met het project ‘Tour Elentrik’, onder-
steund door Treepack, werden 15 nuts-
kasten voorzien van enkele prachtige 
kunstwerken. Lokaal Bestuur Wuustwezel 
en de Cultuurraad werkten dit kunstpro-
ject samen uit met zowel kunstenaars 
uit eigen gemeente als professionele 
straatartiesten. Vanaf 10 mei kunnen jullie 

allemaal genieten van een uitgestippelde fi etsroute om al 
deze kasten te bezichtigen! Deze folder is binnenkort ver-
krijgbaar via de Dienst Toerisme of via www.wuustwezel.be 
of https://www.treepack.net/tour-elentrik/. 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

Artistieke lente in GC Kadans

Tour Elentrik

Na een fl inke coronapauze gaan we 
terug voluit voor Burendag op dins-
dag 31 mei. Meedoen is heel gemakkelijk. Gewoonweg 
je stoel buitenzetten en een praatje slaan met je buren. 
Iedereen kan wat hapjes en drankjes voorzien en dan 
wordt het al snel een heel gezellige bijeenkomst!

Om Burendag nog gezelliger te maken ontvang je bij 
elke inschrijving een ondersteunend pakket. Deze wordt 
aangeboden door de gemeentelijke Cultuurraad, Be-
weging.net en Oxfam Wereldwinkel. Naast fl yers voor 
de buren bevat dit pakket ook ballonnen die 100% bio-
logisch afbreekbaar zijn en een kortingsbon van Oxfam 
Wereldwinkel. Op deze manier willen we deze dag een 
duurzaam karakter geven. Jij ook? Twijfel dan niet om 
ons te contacteren. Inschrijven kan tot 1 mei via e-mail 
op vrijetijd@wuustwezel.be met de vermelding van jouw 
contactgegevens en het aantal postbussen. Stuur na 
afl oop zeker een foto van jouw burendag door naar         
cultuur@wuustwezel.be! Uit alle inzendingen kiest het 
organiserend team de allerleukste burenfoto. Wie weet 
wint jouw buurt wel een extra prijs?

Burendag 2022

Erfgoeddag is weer helemaal terug! 
Daarom nodigt de Heemkundige Kring 
Wesalia II iedereen uit voor een ten-
toonstelling in het thema onderwijs.

Laat je onderdompelen in ons verleden 
en ontdek ‘De Lagere School In Vroe-
gere Tijden’! Onderwerpen zoals di-
dactisch materiaal en hulpmiddelen voor verschillende 
leervakken komen aan bod.  Wil jij eens kijken hoe lessen 
zoals rekenen, aardrijkskunde, natuurwetenschappen 
en geschiedenis werden onderwezen? Kom dan zeker 
langs op zaterdag 23 en zondag 24 april tussen 13.00u 
en 17.00u naar Huis van het Kind, Gasthuisdreef 6, 2990 
Wuustwezel. Tot dan!

Liever op stap met je vereniging in de week van 25 tot 29 
april? Maak dan een afspraak via wesalia2@belgacom.net

Wuustwezel is 
gestart met het 
inventar i se ren 
van het erfgoed 
in en over de ge-
meente. Het doel 
hiervan is om een 
betere kennis te 
verkrijgen over 
v e r s c h i l l e n d e 
soorten Wuustwezels erfgoed. 
Help ons mee de typerende identiteit van onze gemeen-
te beter te leren kennen en te werken aan een betere 
zorg voor ons erfgoed!
Heb jij een verzameling van oude foto’s? Antieke ge-
bruiksvoorwerpen of een erfstuk van je grootouders? 
Misschien zelfs een verhaal of een echt Wezels lied? Elk 
stukje informatie, groot of klein, kan onze gemeente hel-
pen een beter zicht te krijgen op onze geschiedenis. De 
informatie die jij ons geeft zal enkel toegankelijk zijn voor 
gemeentediensten en leden van de erfgoedraad.
Verdere vragen over dit project? Contacteer ons op 
cultuur@wuustwezel.be of 03 690 46 26.

Tentoonstelling in het teken van Erfgoeddag

Inventarisatie Lokaal Erfgoed

 Meedoen is heel gemakkelijk. Gewoonweg 
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Eerstelijnszone Voorkempen start uniek pilootproject 
voor kwetsbare kinderen in Sint-Rafaël 

Sint-Job
School Sint-Rafaël voor buitengewoon onderwijs in Sint-Job 
krijgt de primeur om te starten met het tandenpoetsproject 
Wees gek op je bek. Het is een pilootproject rond mond-
hygiëne van eerstelijnszone Voorkempen (Brecht, Zoersel, 
Wijnegem, Schilde, Malle, Zandhoven). Serviceclub Rotary 
Westmalle-Kempen schonk 75 elektrische tandenborstels.

Elke dag tandenpoetsen lijkt vooral voor kinderen van 
kwetsbare gezinnen geen evidentie. Nochtans is het enorm 
belangrijk om daar van jongs af aan een gewoonte van te 
maken. Eerstelijnszone Voorkempen lanceert daarom het pi-
lootproject Wees gek op je bek en werkt daarvoor samen 
met de school voor buitengewoon onderwijs Sint-Rafaël in 
de Kerklei in Sint-Job. “De gedreven leerkrachten van deze 
school beslisten na een korte opleiding om poetsbuddie te 
worden”, vertelt voorzitter Vicky Van Camp van eerstelijnszo-
ne Voorkempen. “Tandartsen Christine en Guy uit onze zone 
leidden de leerkrachten op om twee minuten lang op de 
juiste manier te poetsen.” 

Poetskalender
Dat was minder evident dan gedacht, bekennen juffen     
Dorien en Karen. Deze laatste kruipt voor het project in de 
huid van Tuubje, het tandenpoetsmonster. “Voor onze leer-
lingen met een matige tot zeer zware beperking is tanden-
poetsen een opgave. Voor sommigen vormt het geluid van 
een elektrische tandenborstel al een probleem”, weten ze. 

“We moeten het vooral visueel aanpakken met onder meer 
Tuubje en een tandenpoetslied.” Om de kinderen te moti-
veren werkten de juffen een poetskalender uit met een belo-
ningssysteem van stickers. “Wie elke dag een sticker mag kle-
ven, verdient op het einde van de week een gouden sticker. 
Een volle kalender is goed voor een klein geschenkje.”

Tandplak meten
Bij de kinderen uit tien klassen hebben de tandartsen Chris-
tine en Guy de hoeveelheid tandplak gemeten. Eind mei, 
wanneer het pilootproject afloopt, meten ze dat opnieuw. 
“We volgen geregeld op en sturen bij waar nodig. Zo willen 
we een educatief pakket samenstellen dat we aan de an-
dere scholen, ook gewone basisscholen, uit de eerstelijnszo-
ne aanbieden”, verduidelijkt Van Camp. In een later stadium 
ambieert de eerstelijnszone zelfs om het pakket aan ande-
re eerstelijnszones in Vlaanderen aan te bieden. Voor dit pi-
lootproject tastte serviceclub Rotary Westmalle Kempen in 
de buidel en schonk 75 elektrische tandenborstels aan de 
school. “We steunen bij voorkeur lokale projecten en wer-
ken graag mee aan een goede mondhygiëne bij kinderen”, 
leggen voorzitter Bart Muyshondt en bestuurslid Jan Flament 
uit. “We kozen voor elektrische tandenborstels omdat die de 
juiste poetsbewegingen maken.” De serviceclub toont zich 
overigens bereid om extra tandenborstels te sponsoren bij 
uitbreiding van het project in de Voorkempen.

Twee minuten poetsen
Tandartsen Christine en Guy zetten hier mee hun schouders 
onder. “Het is de eerste keer dat er in Vlaanderen een der-
gelijk project voor kwetsbare zes- tot dertienjarigen wordt 
opgezet”, benadrukken ze. “Dit is de beste leeftijd om van 
tandenpoetsen een gewoonte te maken, ook al duurt het 
misschien maanden. Vanaf zes jaar wisselen veel melktan-
den in definitieve tanden. Melktanden goed poetsen bete-
kent meteen een gezonde start van de grote tanden die 
een leven lang mee moeten. Twee minuten poetsen, min-
stens eenmaal per dag, zorgt dan ook voor een comforta-
bele oude dag. Het verkleint effectief het risico op protheses 
en valse gebitten omdat het gebit en de kaakbeenderen 
veel sterker blijven. Daarnaast zijn heel wat ziektes zoals 
Alzheimer en diabetes, maar ook hartproblemen en zelfs 
vroeggeboortes te correleren aan het slecht tandenpoet-
sen”, weten ze.
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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.

Adres:
BRASSCHAATSTEENWEG 134, 2920 KALMTHOUT
GSM 0477.52.80.97 - Liefst op afspraak

Diverse soorten en afmetingen 
WATERTANKS VOOR TUIN
Propere uit voedingsector afkomstige IBC S recente makelij, 
plastieken pallet, alle hulpstukken (teuten-deksels-doppen-re-
ductiekraantjes 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.

Ramen           Deuren         Veranda’s

Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T.+32 (0)3 669 66 25

info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS
Voor uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar extra personeel:

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.

BODEN.BE

0475 25 95 45 - 0472 23 30 44
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be

Voor al uw tuinwerken
ontwerp, aanleg, onderhoud

OPRUIMEN INBOEDEL & LEEGMAKEN 
WONING BIJ PARTICULIEREN EN 

BEDRIJVEN

Wij helpen u graag bij volgende:

• Leegmaken van woningen/appartementen van zolder tot kelder
• Leegmaken van gebouwen en magazijnen
• Allerlei onderhoudswerken (reinigen vloeren, tapijt, ramen, ...)
• Verhuis met chauffeur (wagen van 20M3)
• Kleine afbraakwerken (bv tuinhuis of oude keuken)
• Tuinonderhoud en reinigen van dakgoten

Contacteer ons vrijblijvend op: +32(0)499 767 354 of +31(0)6 12133992
fdgservices@gmail.com              www.fdg-services.be
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Theater
Brechtse heemkring heeft vierde boek klaar: 

Voetspoor 4 belicht Brechtse verwoesting

Brecht
Voetspoor 4 verhaalt hoe Spaanse soldaten Brecht plunder-
den en platbrandden, Peter Benoit in Sint-Job verzeilde, en 
een Brechtenaar in het boek ‘De Witte’ van Ernest Claes te-
rechtkwam. Voor de vierde keer al neemt de Geschied- en 
oudheidkundige kring van Brecht je mee op tocht door het 
Brechtse verleden. 

De Geschied- en Oudheidkundige Kring van Brecht bewijst 
met Voetspoor 4 dat de Brechtse geschiedenis nog lang niet 
is uitverteld. “Een belangrijk kantelmoment daarin is de ver-
woesting van Brecht in het najaar van 1584”, vertelt voor-
zitter Ronny Mattheeussen. Samen met Jan Wouters, Jan 
Koyen, Stef Lambrechts en Jo Konings groef hij daarvoor in 
tal van archieven. “Tijdens het beleg van Antwerpen in 1584 
mochten de Spaanse soldaten, uit pure geldnood, de streek 
rond Antwerpen plunderen. In het najaar vielen ze Brecht 
binnen. Ze hebben de gemeente leeggeroofd en platge-
brand. Daarna is Brecht vijf jaar lang onbewoonbaar ge-
weest. Brecht was voordien een bloeiende gemeente die 
4.000 inwoners telde. Het heeft na de verwoesting tot aan 
het begin van de Eerste Wereldoorlog geduurd vooraleer er 
zich opnieuw 4.000 mensen vestigden.”

Klinkende namen
En daar zaten boeiende inwoners tussen. Wat dacht je van 
pater Fons Hofkens? “Hij zat op kot met Ernest Claes in Aver-
bode. De naam Fons Hofkens komt ook in zijn schelmen-
roman ‘De Witte’ voor.” Dankzij Brechtenaar en trappist           
Edmond Ooms is dan weer de naam ‘trappist’ gepaten-
teerd. “Hij was bestuurder van de Westmalse brouwerij. In 
die periode brouwden de paters de eerste tripel.” Een echt 

klinkende naam is die van com-
ponist Peter Benoit. “Zijn broer                  
August was sassenier aan sas 3 
in Sint-Job. Zo is Peter Benoit hier 
verzeild geraakt. Hij stichtte er 
ook muziekvereniging De Me-
deburgers, later De Ware Vrien-
den die ook majoretten telde. 
Het werd een afdeling van een 
grotere provinciale muziekver-
eniging. Daarvan was ook de 
Brechtse muziekvereniging De 
Jonge Eendracht lid. Vlijt & Een-
dracht bestaat nog steeds.”

Geheim binnenpad
Brecht telde ook rijke kasteelheren zoals burgemeester (van 
1810 tot 1814, red.) en notaris Joseph-François Keysers. Hij 
woonde in het Kasteel van Neut (het huidige gemeentehuis, 
red.). “Zijn vader bouwde in 1848 het kasteel. Jan-Frans kocht 
voor een dochter het pand de Rode Leeuw in het centrum 
(nu bPost, red.). Zijn andere dochter woonde mee op het 
kasteel. Hij bouwde een bruggetje tussen het kasteeldomein 
en de Rode Leeuw. Zo konden zijn dochters elkaar bezoeken 
via een binnenpad zonder zich door het dorp te moeten be-
geven. De brug was redelijk groot, want je kon er met paard 
en kar over. Deze heeft acht jaar dienst gedaan. Toen zijn 
dochter verhuisde van de Rode Leeuw naar het Kasteel Den 
Eester in Sint-Lenaarts had de brug geen nut meer.” Toen de 
gemeente bij de fusie in 1975 het park aankocht, werd de 
brug opgebroken. “Bij de restauratie van de hofmuren later 
herontdekte de gemeente het bruggetje en metste het te-
rug op. In 2001 is het zelfs opnieuw ingehuldigd.”

Geitenkoersen
Brecht is altijd al een landbouwgemeente geweest. “Op 
zeker moment hadden veel inwoners een geit. Zo ontstond 
zelfs een geitenbond. Die organiseerde keuringen en gei-
tenkoersen op de speelplaats van de school. Het groeide 
uit tot een groot dorpsgebeuren”, schetst Mattheeussen. De 
gemeente telt ook vandaag nog veel stoeterijen. In het ver-
leden stonden de Brechtse hengstenboeren bekend om het 
ras te verbeteren. “We belichtten verschillende generaties 
van onder meer de familie Arnouts uit Sint-Lenaarts, de fa-
milie Verheyen uit Overbroek en de weduwe Goossen van 
Eyndoven, uitzonderlijk, want de enige vrouw die zich hier-
mee inliet.”

Verder gaat er in Voetspoor 4 nog aandacht naar de mariale 
eeuw over de Mariaverering, de Mariaboot in Sint-Lenaarts 
en Trees den Boer die driehonderd keer naar Scherpenheu-
vel trok. Dankzij het leger en het tijdschrift Voorwaarts krijgen 
we ook een inkijk in het Brechtse leven in de twintigste eeuw.
Voetspoor 4 kost 30 euro en is te koop bij de toeristische 
dienst of bij de kring zelf.

kempus@hotmail.com, het Kempuseum in Mudaeusstraat 2 
en Gemeenteplaats 1
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Essense boeren pleiten bij gemeente om meer toekomstperspectief

Essen
Twaalf boeren en boerinnen nodigden burgemeester 
Gaston Van Tichelt (CD&V) en schepenen uit op het melk-
veebedrijf van de familie Wouters-Nelen in Essen. Ze uitten 
hun ongerustheid voor de toekomst. “We staan voor grote 
investeringen, maar zijn onzeker”, stellen ze.

De boeren en boerinnen zijn al de vierde, vijfde of zelfs zes-
de generatie landbouwers. “Wij staan als jonge landbou-
wers klaar om de bedrijven van onze (groot)ouders over te 
nemen. Echter, moderniseren vergt forse investeringen. We 
zitten met te veel vragen en durven die stap niet zetten. 
Ook een landbouwbedrijf moet rendabel blijven”, zeggen 
de jonge landbouwers. Het prijskaartje voor een moderne 
stal loopt op tot ruim een miljoen euro. “Zonder melkinstal-
latie kost een nieuwe stal 7.500 per koe. Wil je 150 koeien 
comfort bieden om smaakvolle melk te leveren, dan kom 
je algauw boven het miljoen uit.”

Lokale productie onder druk
Dan is er nog de kwestie van de vergunningen. Het nieuwe 
stikstofakkoord is veel strenger. “Velen van ons zitten dicht 
tegen natuurgebied. Kent de overheid de vergunningen 
nog toe en verlengt het die nog in de toekomst? Een bouw-
vergunning voor een nieuwe stal krijg je alleen als je minder 
dieren houdt en zo mee de veestapel afbouwt. Landbou-
wers komen vaak negatief in het nieuws, maar zijn brood-
nodig. Per dag heb je 1.385 gram basisvoeding nodig: 
groenten, fruit, graanproducten/aardappelen, zuivel, eieren 

en vlees. Voor de ruim 19.000 Essenaren moeten we dus elke 
dag meer dan 26.500 kilogram voedsel produceren”, bere-
kent de jonge landbouwster Carolina Van Opdorp. “Onver-
wachte crisissen zoals de oorlog in Oekraïne tonen eens te 
meer het belang aan van lokale voedselproductie.”

Nationaal Park
De Essense boeren zijn ook bezorgd over het plan van 
Grenspark Kalmthoutse Heide om zich te laten erkennen als 
Nationaal Park. “Een juridisch kader ontbreekt. We vrezen 
onze landbouwgronden in en rond het Grenspark te ver-
liezen. Wil het park stelselmatig uitbreiden voor meer recre-
atie en natuur, dat gaat dit ten koste van onze landbouw-
gronden”, verduidelijkt landbouwer Seppe Somers. “We 
begrijpen hun vraag naar meer rechtszekerheid. Waar we 
kunnen, proberen we die mee te bieden, onder meer met 
ons beleidsplan rond open ruimte”, benadrukt Van Tichelt. 
“Veel uitdagingen voor de landbouw liggen ook bij de ho-
gere overheden. We begrijpen verder de bezorgdheden 
rond het Nationaal Park, ook wij hebben nog veel vragen 
over dit dossier. Essen steunt de kandidatuur niet als er geen 
juridisch kader is. We vragen de boeren om actief deel te 
nemen aan het debat om hun belangen te verdedigen.”

Op het einde van het bedrijfsbezoek overhandigde gast-
vrouw Els Nelen een mand met streekproducten: “Dit is 
geen proevertje, maar een blijvertje. Deze producten ma-
ken wij met hart en ziel, op een eerlijke en duurzame ma-
nier, voor onze en jullie toekomst.”
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Diensthoofd vergunningen 
en ruimtelijke planning
weddeschaal A1-A3 
statutair en voltijds

Het lokale bestuur van Essen zoekt:

i Personeelsdienst | Gemeentebestuur 
Essen | Heuvelplein 23, 2910 Essen |  
personeel@essen.be | tel. 03 670 01 38

Voor beide functies kan je solliciteren 
tot en met  25 april 2022. Alle 
aanwervingsvoorwaarden vind je terug op 
www.essen.be/vacature.

Voorwaarden
• Een masterdiploma bij voorkeur in een 

studierichting waaruit je interesse voor 
stedenbouw, ruimtelijke ordening, ruimtelijke 
planning of milieu blijkt of minstens 5 jaar 
ervaring hebben in een leidinggevende functie en 
aantonen dat je de materie snel kan verwerven.

• Of houder zijn van een bachelordiploma en 5 jaar 
werkervaring in een relevante of leidinggevende 
functie. Je moet dan ook slagen in een 
capaciteitstest voor de functie. 

• Deze functie wordt ook opengesteld voor 
laatstejaarsstudenten.

Toezichter openbaar domein
weddeschaal C1-C3 
statutair en voltijds

Wij zoeken
• Iemand met algemene technische kennis.
• Iemand die zich constant wil bijscholen.
• Iemand die basis computervaardigheden heeft.

Voor deze functies bieden wij
• Maaltijd-, eco-, consumptie- en cadeaucheques.
• Gratis hospitalisatieverzekering.
• Ecovergoeding voor verplaatsing woon-werk.
• 35 verlofdagen per jaar.

Wij zoeken
Een diensthoofd die meebouwt aan de ruimtelijke 
toekomst van Essen en die omgevingsprojecten 
naar een hoger niveau tilt. 

Voorwaarden
• Beschikken over een rijbewijs B.
• Een diploma hoger secundair onderwijs hebben.
• Slagen in bekwaamheidsproeven (mei 2022).

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE

REYNAERS PROFIELEN

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

Wij zoeken een 

BEDIENDE 
om ons team te versterken.

Taakomschrijving:
• Klanten bijstaan bij technische vragen
• Klantencontact via telefoon en mail
• Administratieve taken: aanmaken van facturen, bestellingen, orders, enz
• Ontvangen van klanten en leveranciers
• Klanten assisteren bij afhalingen

Vereisten:
• Perfecte kennis Nederlands (gesproken en geschreven)
• Noties Frans en Engels
• Vriendelijk en sociaal in omgang
• Kunnen werken met Word, Excel en Outlook
• Bereid om full time te werken (40u/week) (deeltijds niet mogelijk)
• Ervaring in de glas/bouwsector is een pluspunt

Aanbod:
• Werken in een familiebedrijf met een collegiale sfeer. 

 

 

 

 

Wij zoeken een bediende om ons team te versterken. 
 
Taakomschrijving: 
Klanten bijstaan bij technische vragen. 
Klantencontact via telefoon en mail. 
Administratieve taken: aanmaken van facturen, bestellingen, orders enz. 
Ontvangen van klanten en leveranciers. 
Klanten assisteren bij afhalingen. 
 
Vereisten: 
Perfecte kennis Nederlands (gesproken en geschreven) 
Noties Frans en Engels. 
Vriendelijk en sociaal in omgang. 
Kunnen werken met Word, Excel en Outlook. 
Bereid om full time te werken (40u/week) (deeltijds niet mogelijk) 
Ervaring in de glas/bouwsector is een pluspunt. 
 
Aanbod: 
Werken in een familiebedrijf met een collegiale sfeer.  
 
Is deze vacature iets voor jou, stuur dan je CV naar inge@nuyens.be 
 Is deze vacature iets voor jou, stuur dan je CV naar inge@nuyens.be
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Leerlingen gemeentelijke basisschool Wigo stappen 
ruim zesduizend euro bijeen voor Oekraïense kinderen

Essen
De leerlingen van de gemeentelijke basisschool Wigo trok-
ken op sponsortocht. Deze leverde bijna 6.300 euro op. 
Hiermee kocht de school teken- en knutselgerief voor de 
kinderen in Oekraïne. Daarnaast zamelde de school ook 
hulpgoederen in.

“We hebben vandaag acht kilometer gewandeld. Elke 
leerling heeft hiervoor geld ingezameld”, leggen Bent Van 
Hemelrijck (9), Julie Loos (9) en Louis Schuybroek (9) van 
het vierde leerjaar A uit. “We zijn heel blij dat we zo kon-
den helpen, ook al blijft het jammer dat het nodig is.” Heel 
trots overhandigden de leerlingen na hun sponsortocht de 
cheque aan Essenaar Kristof Van Deyck en zijn Oekraïen-
se vrouw Khrystyna Smetaniak die de grote hulpactie in de 
gemeente opzetten. 

“We zijn ontzettend blij met deze actie. Het geld gaat vol-
ledig naar de kinderen in Oekraïne. In Bolekhiv wordt een 
dertigtal kinderen in de school opgevangen. Vermits de 
kinderen nu afstandsonderwijs krijgen, staat het schoolge-
bouw quasi leeg. Dat wordt nu als opvangcentrum inge-
richt”, vertellen ze. “In de kerk van Bolekhiv vangen zusters 
tientallen weeskinderen op. Ze hebben er nood aan speel-
goed en teken- en knutselgerief voor de kinderen. We zijn 
blij dat de school hiervoor heeft gezorgd. We zamelen  nu 
vooral droge voeding in”, verduidelijkt Khrystyna. “De im-
port en productie in Oekraïne ligt stil en de voorraden slin-
ken.”

Lokaal doel
“De sponsortocht is een jaarlijkse traditie. Elk jaar kiezen 
we een goed doel met een lokale link”, legt directeur Dirk 
Beyers uit. “Omdat het dochtertje van Kristof en Khrystyna 
hier schoolloopt, was het evident dat dit keer de opbrengst 
naar de Oekraïense vluchtelingen moest gaan.”
“De oorlog in Oekraïne leefde al sterk bij de kinderen. In 
de lessen zedenleer en godsdienst hebben we er al rond 
gewerkt”, vertelt Veronique van de Werkgroep Mondiale 
Vorming van de school. De werkgroep besteedde al 1.200 
euro van het budget aan speelgoed en knutselgerief. “We 
hadden nog meer kunnen kopen, maar weten niet hoe-
veel materiaal ze nodig hebben. De rest van het bedrag 
kunnen ze hier verder voor gebruiken.” Daarnaast zamelde 
de school ook hulpgoederen in. “Omdat het niet voor ie-
dereen evident is om naar Stabroek te rijden, zetten we hier 
een inzamelpunt op”, stelt de directeur. 

Eerste schooldag voor veertig Oekraïense kinderen na paasvakantie: 

Essense scholen zoeken helpende handen

Essen
Op dinsdag 19 april startte in de Essense scholen een veer-
tigtal Oekraïense kinderen en jongeren. Die zoeken hel-
pende handen om hen te helpen bij de opvang van deze 
kinderen. In het wekelijkse Oekraïnecafé gaan vrijwilligers 
creatief aan de slag met de kinderen.

Nu net na de paasvakantie breekt voor veertig kinderen 
en jongeren uit Oekraïne een spannende eerste schooldag 
aan in Essense scholen. Dat is geen evidente opdracht voor 
de scholen. Die kunnen best wat hulp gebruiken om hen 
overdag te ondersteunen. Dat kan voor een halve of hele 
dag, of meerdere dagen, per week zijn. Op het wekelijkse 
Oekraïnecafé in LDC ’t Gasthuis in de Nollekensstraat zor-
gen vrijwilligers voor creatieve activiteiten voor de kinde-
ren. “Zo hoeven zij niet te luisteren naar de verhalen die 
hun ouders vertellen, de bezorgdheden die ze met andere 
vluchtelingen delen en de saaie informatie die ze moeten 
vergaren”, klinkt het. 

Op woensdagen 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni, 6 juli en 3 
augustus organiseert de gemeente ook sessies ‘BackPack: 
trauma ondersteunend communiceren met kinderen’. Op 
deze sessie zijn gastgezinnen, vrijwilligers, organisaties 

en scholen die (Oekraïense) kinderen opvangen uit een 
oorlogssituatie, welkom.

oekraine@essen.be, inschrijven Backpack: 
https://forms.office.com/r/BphEi4pX9z
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Frans Boden bvba 

 

  Grond- afbraak en rioleringswerken 
 

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding  

Administratief bediende 

Arbeiders voor wegenbouw  ( Rijbewijs C ) 

Machinist grondzuigwagen ( Rijbewijs C )  
  Opleiding binnen het bedrijf  

   

Bij interesse gelieve contact op te nemen met  
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be    

     www.fransboden.be 

 

FRANS BODEN BVBA
grond- afbraak en rioleringswerken

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding

ADMINISTRATIEF BEDIENDE

ARBEIDERS 
VOOR WEGENBOUW 

( Rijbewijs C )

MACHINIST GRONDZUIGWAGEN 
( Rijbewijs C )

Opleiding binnen het bedrijf

Bij interesse gelieve contact op te nemen met
0032(0)3/677.10.99 of tom@fransboden.be

WWW.FRANSBODEN.BE

Word jij onze nieuwe collega?

Check onze website voor de volledige vacature
www.keukensvasco.be

AFWERKING & NA-SERVICE
Ben je een professional in het monteren van keukenkasten en werkbladen?
Keukentoestellen plaatsen en sanitair aansluiten is voor jou een handigheid? 
Beschik je over een technische achtergrond en een basiskennis van elektriciteit?

Dan ben jij de persoon die we zoeken!  

 
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? 
 

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 

 
 

Interesse?
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
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Karrenmuseum 

Essen
Voor de laatste keer heropende het Karrenmuseum op 1 
april. Voortaan blijft het langer open. Er is dan ook meer 
te zien. De wagenmakerij en het koetshuis zijn vernieuwd. 
Tot eind augustus loopt er ook de duo-tentoonstelling Over 
water, over land. Een samenwerking met het Tongerlohuys 
in Roosendaal. Burgemeesters Gaston Van Tichelt (CD&V) 
en Han van Midden gaven het officiële startschot van het 
openingsweekend.

“Traditioneel openen we op 1 april het seizoen dat loopt tot 
september. Dit keer doen we dat voor het laatst. We willen 
meer maanden open zijn”, maakt directeur Pieter Verhoe-
ven de ambities bekend op de openingsavond. “Recent 
hebben we het koetshuis vernieuwd. Hierin blijven de rijtui-
gen beter bewaard. Het oudste tuig dateert van de acht-
tiende eeuw, verder zijn er uit de negentiende en twintigste 
eeuw. We maakten de toegang ook rolstoelvriendelijker.”

Wagenmakerij
Daarnaast krijgt de wagenmakerij meer aandacht. Niet 
alleen werd het atelier vernieuwd, maar hierover loopt nu 
ook een buitenexpo. Dat heeft alles van doen met het so-
cio-economische onderzoek van het Centrum voor Agrari-
sche Geschiedenis (CAG) naar de wagenmakerij in Vlaan-
deren. “Wagenmakers waren vaak spilfiguren in een dorp. 
Alle vervoer gebeurde met paard en kar. In hun atelier her-
stelden ze ook ploegen en tuigen, en maakten het perfect 
ronde wiel. Die kennis en dat vakmanschap mag niet ver-
loren gaan. Zo onderhouden en restaureren we onze eigen 
wagencollectie, maar ook de wagens van de Reuzestoet 
in Borgerhout en recent nog de wielen van het War Herita-
ge Institute in Brussel.”

Verbinding
“We zijn met het onderzoek ook lokaal mee aan de slag 
gegaan. Op heel wat invalswegen in de regio waren wa-
genmakers en smeden gevestigd.” Die gedachte zette het 
Karrenmuseum aan om het voertuig in een bredere con-
text te zien. “Een kar is veel meer dan een tuig, het verbindt 
ook mensen en regio’s. Wij vertellen over het wegvervoer 
en in Roosendaal is de haven in volle ontwikkeling. Dit was 
de uitgelezen kans om samen te werken.” De grensover-
schrijdende tentoonstelling Over water, over land’, is hier-
van het resultaat. “Hiervoor werkten we samen met het 
Tongerlohuys in Roosendaal dat duikt in het verleden van 
de haven en de binnenvaart”, legt Verhoeven uit. 

Burgemeester Gaston Van Tichelt van Essen en burgemees-
ter Han van Midden van Roosendaal hadden de eer om 
de expo officieel te openen. “Deze tentoonstelling toont 
de verbinding tussen beide gemeenten. We hebben altijd 
al veel aan elkaar gehad, hebben dit nog steeds en zullen 
dit ook in de toekomst hebben. Hier werken we op cultureel 
vlak samen. Laten we nog meer landsgrenzen wegwerken 
en op nog meer vlakken samenwerken”, benadrukt Van   
Tichelt. “De grens doet er helemaal niet toe”, beaamt van 
Midden. “Verbinding tussen musea, betekent een verbin-
ding tussen mensen en dus ook tussen landen.”

Impact vervoer regio
De expo beperkt zich overigens niet alleen tot het Karren-
museum en het Tongerlohuys. “Via een verbindende fiets-
tocht tussen Essen en Roosendaal kom je op acht plaatsen 
infoborden tegen. Hierop lees je wat de impact was van 
transport tussen de beide grensgemeenten en bij uitbrei-
ding de regio.” 
Het Karrenmuseum plant in de toekomst dit thema nog 
verder uit te zoomen. “Vervoer heeft tussen de havens van 
Rotterdam en Antwerpen een belangrijke rol gespeeld. 
Dat gebeurde vroeger met een kar of een vaartuig. Het 
transportmiddel is misschien wel veranderd, maar de im-
pact van het transport blijft groot. We vinden het evident 
dat onze pakjes van eender waar thuis worden geleverd. 
Eigenlijk is dat niet zo. Wij willen daar door de eeuwen heen 
bij stilstaan”, licht de directeur al een tip van de sluier. 
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Putsesteenweg 52
2920 Kalmthout

03 644 14 15

Sauna Espace
uw plaats om te relaxen …

www.sauna-espace.be

OPEN: ma-do-vrij 11-22u 
za 12-22u • zo 12-21u

di-woe gesloten

Wij zoeken 
HORECAPERSONEEL

afwas en bediening in de zaal op vrijdagavond, 
zaterdag (dag en avondwerkuren)  

ervaring is niet noodzakelijk

Interesse?  
kom langs voor een gesprek op maandag, 

donderdag of zaterdag tussen 17u en 21 uur.

Peepolderlaan 11 - 2910 Essen

GSM 0478 20 05 62

Gevraagd voor onmiddellijke indiensttreding:

GEMOTIVEERDE
METSER/METSER-DIENDER

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

Garden passion bv • Bosduinstraat 188 • 2990 Wuustwezel 

Garden passion bvba zoekt:

TUINARBEIDERS ( M/V )    
voor aanleg/onderhoud van privétuinen – bedrijfsgroen.

Interesse in een leuke job in de buitenlucht? info@gardenpassion.be

Wat bieden wij:
•	 Een	contract	van	onbepaalde	duur	na	een	proefperiode
•	 Een	goede	verloning	
•	 Toffe	werksfeer	
•	 Doorgroei	mogelijkheden

Profiel:
•	 Je	beheerst	de	nederlandse	taal	
•	 Bezit	van	een	B	rijbewijs	
•	 Bezit	van	een	Fytolicentie/BE	rijbewijs	
	 zijn	pluspunten.
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• Bezit van een B rijbewijs 
• Bezit van een Fytolicentie/BE rijbewijs zijn pluspunten

Wat bieden wij:
• Een contract van onbepaalde duur
• Een goede verloning 
• Toffe werksfeer 
• Doorgroei mogelijkheden

Interesse in een leuke job in de buitenlucht? 
info@gardenpassion.be
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Heemkring Essen stelt nieuw jaarboek voor 
en onthult mysterie cirkel aan kleine Aa 

Essen
De Koninklijke Heemkundi-
ge Kring Essen heeft een nieuw 
jaarboek klaar. Op paasmaan-
dag stelde het ‘De Spyker 2022’ 
voor in de raadzaal van het ge-
meentehuis. Twee jaar later dan 
verwacht, door de pandemie, is 
het boek te koop.

In het nieuwe jaarboek schuwt 
de heemkring corona niet. 
“Door de aanhoudende cri-
sis zagen we ons verplicht om 
burgemeester Gaston Van              

Tichelt te vragen aan de reeks ‘De burgemeester 
getuigt’ een tweede editie te breien”, stelt hoofdredac-
teur Guy Van den Broek. “2021 stond helemaal in het teken 
van het virus. Het bestuur moest een jojo van maatregelen 
doorvoeren die het culturele en sociale leven in Essen be-
paalden. De vierde golf, die nog voortwoekert in 2022 en 
door de onzekerheid over de omikron-variant, vereist zeker 
nog een derde editie.”

100 jaar socialisme
Gelukkig brengt de kring ook nieuwe verhalen, zoals de 
geschiedenis van de Essense tabaks- en sigarenindustrie. 
“Deze sector was in het begin van de vorige eeuw veruit de 
belangrijkste in Essen. Rudi Smout stelde vast dat die sector 
mee de sociale beweging in Essen in gang zette. We blijven 
ook voortborduren op 100 jaar socialisme in Essen. In deze 
derde aflevering van Robert Alaers komt Sooi Noldus op-
nieuw naar voor als één van sterkste figuren om de bewe-
ging gestalte te geven. Ook vanuit katholieken huize bleven 
ze niet stilzitten. Zoveel blijkt uit het tweede deel van Rudi 
Smout en Leo Costermans over ‘Van Katholieke School tot  
’t Gildenhuys’. Daar richtte huisarts Alfons Janssens in 1922 
ook de oudste turnkring ‘Door Eendracht Sterk’ op.”

Essen carnaval ontbreekt zeker niet in De Spycker 2022 met 
de vierde aflevering van de reeks ‘5 x 11 jaar Essens carna-
val’. Hierin staat prins Dirk Lambrechts centraal. Hij was liefst 
12 jaar prins, het langste ooit. Ludo Pockelé en Patrick Rossen 
zaten toen ‘De Raad van Elf’ of de Ossekoppen voor.

Houten burcht
Essen telt amper grote oude villa’s of domeinen. “We kun-
nen alleen maar dromen van een kasteel. De straatnaam 
Kasteelbeemd moet toch iets betekenen dachten oud-
heidkundigen als Gerard Meeusen, Alfons Tireliren, Robert 
Havermans en zelfs Jef Goossenaerts. Leo Suykerbuyk zette 
alle hypotheses in De Spycker 1988 op een rijtje. In de droge 
zomer van 2018 ontdekte Thomas Dekkers met een drone 
toevallig een cirkelvormige aftekening in een weide aan 
de kleine Aa en de weg Kasteelbeemd. Na drie jaar intens 
archeologisch onderzoek ontdekte hij dat daar een houten 
burcht met ringwal en een tiendenschuur stond. Eigenaar 
was de familie Van Rijsbergen, toenmalige heersers van de 
streek. De houten burcht vlakbij de kleine Aa symboliseerde 
hun macht. Essen was ruim 900 jaar geleden al een cen-
trum van de Noorderkempen.”

In memoriam
Roger Suykerbuyk, een zeer actieve auteur de laatste ja-
ren, stierf op 18 mei 2021. De kring eert hem in De Spycker 
2022. “Een In memoriam voor deze man uit Wildert is op zijn 
plaats in dit nummer. Hij schreef voor ons over de vele wiel-
renners van Essen en richtte mee de supportersclub ‘Het 
Viegend Wiel’ op.”
De Spycker 2022 telt 216 bladzijden, bevat 16 artikels van 11 
auteurs met 172 illustraties. Het boek kost 20 euro en is onder 
meer te koop bij VVV Tasberg, Moerkantsebaan 50 in Essen. 

Gezocht: kleine en grote fietsen voor Oekraïense vluchtelingen
Essen
Essen vangt zo’n honderd Oekraïense vluchtelingen op. Zij 
hebben geen vervoermiddel. Daarom zoekt de gemeen-
te naar fietsen. Exemplaren die nog in goede staat zijn, zijn 
welkom. Kleine herstellingen kan de gemeente zelf uitvoe-
ren. Het fietsherstelpunt in Wildert is er klaar voor.
Veel vluchtelingen uit Oekraïen die haar aankomen, heb-
ben geen manier om zich snel te verplaatsen. De ge-
meente zoeken daarom fietsen, zowel voor volwassenen 
als kinderen. Ze moeten wel nog in goede staat zijn. 

Moet er nog wat aan hersteld worden? Dat is geen pro-
bleem. Kleine herstellingen kan de technische dienst zelf 
uitvoeren. Die dienst maakte overigens het fietsherstelpunt 
langs de fietsostrade in Wildert opnieuw tiptop in orde. Dat 
was onlangs het mikpunt van vandalen. 
Fietsen zijn welkom in het gemeentemagazijn, gelegen 
tussen de Heuvelhal en de brandweerkazerne. Dit is geo-
pend van maandag tot vrijdag tussen 8 en 16u.
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Rijkmakerlaan 24 D | 2910 Essen
03 236 01 56 | info@kovoconstruct.be

Om ons team te versterken zijn wij opzoek naar volgende vacatures

functie:
Je zorgt voor een tijdige en correcte uitvoering van de projecten.
Je communiceert met onderaannemers, architecten, ingenieurs,…
Bijwonen van werfvergaderingen.
Je controleert ook vorderingsstaten en facturen van de aannemers.

Profiel:
Vlot en doordacht communiceren zit in jouw bloed. Je bent zowel 
communicatief als assertief.
Je kan prioriteiten stellen en denkt proactief na over geschikte
oplossingen.
Ervaring of diploma bouwkunde zijn een pluspunt.

Aanbod:
Naast een interessant loon, gsm, maaltijdcheques,… biedt 
Kovo Construct je graag een warme plek binnen een groeiend bedrijf. 
Onder het motto: “Wat je graag doet, doe je goed”. 
Een prettige werksfeer en fijne collega’s staan je alvast op te wachten.

PROJECTLEIDER PLOEGBAAS

METSERS

DIENDERS

Solliciteren via
email met CV naar email met CV naar email met CV naar info@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.beinfo@kovoconstruct.be
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Om ons team te versterken zijn wij opzoek naar volgende vacatures

PROJECTLEIDER

Rijkmakerlaan 24 D | 2910 EssenRijkmakerlaan 24 D | 2910 Essen
03 236 01 56 | info@kovoconstruct.be

Om ons team te versterken zijn wij opzoek naar volgende vacatures

functie:
Je zorgt voor een tijdige en correcte uitvoering van de projecten.
Je communiceert met onderaannemers, architecten, ingenieurs,…
Bijwonen van werfvergaderingen.
Je controleert ook vorderingsstaten en facturen van de aannemers.

Profiel:
Vlot en doordacht communiceren zit in jouw bloed. Je bent zowel 
communicatief als assertief.
Je kan prioriteiten stellen en denkt proactief na over geschikte
oplossingen.
Ervaring of diploma bouwkunde zijn een pluspunt.

Aanbod:
Naast een interessant loon, gsm, maaltijdcheques,… biedt 
Kovo Construct je graag een warme plek binnen een groeiend bedrijf. 
Onder het motto: “Wat je graag doet, doe je goed”. 
Een prettige werksfeer en fijne collega’s staan je alvast op te wachten.

PROJECTLEIDER PLOEGBAAS

METSERS

DIENDERS

Solliciteren via
email met CV naar info@kovoconstruct.be

of telefonisch op het nummer 0478 74 69 44 
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Geïnteresseerden 
kunnen hun CV 
zenden naar: 
 
HENS NV  
t.a.v. Els Bertels 
(personeelsdienst) 
Bredabaan 54 
2990 Wuustwezel 
Tel: 03/669 95 55 
Els.bertels@hensnv.be 
 

De groep HENS is een dynamische familieonderneming gevestigd 
te Wuustwezel. De onderneming is gespecialiseerd in 
grondwerken, afbraakwerken, het aanleggen van wegen, 
parkings en rioleringen.  
 
Wij zijn dringend op zoek voor onmiddellijke indiensttreding (m/v):  

 

Mecanieker (M/V/X) 
 

Functieomschrijving:  
• Je hebt interesse in machines, personenwagens en/of 

vrachtwagens. 
• Je bent bereid om de handen uit de mouwen te steken. 
• Je voert zelfstandig het onderhoud en de reparaties uit 
• Je spoort storingen op aan de voertuigen/machines, en 

gaat hiervoor technische oplossingen zoeken om het 
voertuig te herstellen  

• Je rapporteert en registreert onderhoud 
Uw profiel: 

• Je beschikt over de nodige kennis in automechanica en 
elektronica 

• Belangrijk is dat je de functie zelfstandig kan uitvoeren 
• Je werkt graag nauw samen met collega's om 

problemen op te sporen en op te lossen. 
Ons aanbod: 

• Aangename werksfeer binnen familieonderneming 
• Werkzekerheid 
• Ingeschreven in Paritair comité Bouw 

 

MACHINIST BANDENKRAAN voor infra-en 
rioleringswerken (M/V/X) 

Werven regio Antwerpen/ Noorderkempen 
 
Functieomschrijving:  

• Je voert diverse graafwerken uit met de bandenkraan 
in functie van de wegenis- en rioleringswerken. 

Uw profiel: 
• Je hebt reeds ervaring met een bandenkraan  
• Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld 
• Je kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands. 
• Je hebt een VCA-attest of wenst dit te behalen 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B 
• Je woont in de regio: Noorderkempen/ Antwerpen 
Ons aanbod: 
• Loon in overeenstemming met de functie + 

maaltijdcheques 
• Ingeschreven in paritair comité transport 

 
 

MECANIEKER (M/V/X)

Functieomschrijving:
• Je hebt interesse in machines, personenwagens 
   en/of vrachtwagens.
• Je bent bereid om de handen uit de mouwen 
    te steken.
• Je voert zelfstandig het onderhoud en de reparaties uit
• Je spoort storingen op aan de voertuigen/machines, 
   en gaat hiervoor technische oplossingen zoeken
   om het voertuig te herstellen
• Je rapporteert en registreert onderhoud

Uw profiel:
• Je beschikt over de nodige kennis in automechanica
   en elektronica
• Belangrijk is dat je de functie zelfstandig kan uitvoeren
• Je werkt graag nauw samen met collega’s om
   problemen op te sporen en op te lossen. 

Ons aanbod:
• Aangename werksfeer binnen familieonderneming
• Werkzekerheid
• Ingeschreven in Paritair comité Bouw

De groep HENS is een dynamische familieonderneming gevestigd te Wuustwezel. 
De onderneming is gespecialiseerd in grondwerken, afbraakwerken, 

het aanleggen van wegen, parkings en rioleringen.

Wij zijn dringend op zoek voor onmiddellijke indiensttreding (m/v/x): 

MACHINIST BANDENKRAAN
VOOR INFRA-EN RIOLERINGSWERKEN 
(M/V/X) 

Werven regio Antwerpen/ Noorderkempen

Functieomschrijving:
• Je voert diverse graafwerken uit met de 
    bandenkraan in functie van de wegenis- en 
    rioleringswerken. 

Uw profiel:
• Je hebt reeds ervaring met een bandenkraan 
• Je bent stressbestendig en flexibel ingesteld
• Je kunt je vlot uitdrukken in het Nederlands.
• Je hebt een VCA-attest of wenst dit te behalen 
• Je bent in het bezit van een rijbewijs B
• Je woont in de regio: Noorderkempen/ Antwerpen 

Ons aanbod:
• Loon in overeenstemming met de functie +
   maaltijdcheques
• Ingeschreven in paritair comité transport

Geïnteresseerden
kunnen hun CV
zenden naar:

HENS NV
t.a.v. Els Bertels
(personeelsdienst)
Bredabaan 54
2990 Wuustwezel
03 669 95 55
els.bertels@hensnv.be

www.hensnv.be



32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

www.immopoint.be                             Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel – 03 240 11 99 – wuustwezel@immopoint.be       GRATIS SCHATTING 

U mist hier de panden TE KOOP? 

Deze advertentieruimte is al lang te klein voor ons volledige 
aanbod. Neem hiervoor een kijkje op 

IMMOPOINT.BE 

Wilt u uw pand echter binnenkort in de volgende 
uitgave van De KIJKER zien? 

Dat kan en profiteer van onze sterkte groei! 
Correcte waardebepaling, service van A-Z en 

succesvolle verkoop. 

03 240 11 99 

 

IMMO POINT LAHUIS
Bredabaan 391 - 2990 Wuustwezel

03 240 11 99
ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be

 

BRECHT BRECHT GOOREIND

GOOREIND WUUSTWEZEL WUUSTWEZEL

HANDELSPAND MET WOONST IN CEN-
TRUM BRECHT op 644m²: handelsruimte 
ca. 88m², woonst met living ca. 48m², 
kkn, bureau, wasplaats, 3 slpk, 2 badk, 2 
garages, terras en tuin. EPC: 270 KWh/m²
Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg           E 645 000

RUIME WONING OP RIANT PER-
CEEL VOOR GEMENGD GEBRUIK op 
1.491m²: living ca. 84m², open kkn, 
bureau, 3 slpk, badk, 2 garages, maga-
zijn en tuin. EPC: 77 KWh/m²
Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg         E 789 000

HANDELSWOONST IN HET CENTRUM VAN 
GOOREIND op 311m²: handelsruimte met 
kkn, berging, wasplaats, sanitair en magazijn, 
woonst met living ca. 40m², kkn, bureau, ber-
ging, 3 slpk, badk, veranda en terras. EPC: 135 
KWH/M²   Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg  E 644 000

OVERNAME HANDELSFONDS: Goed draai-
ende horecazaak in het centrum van Goor-
eind, geen lease of afnameverplichtingen. 
 EPC: 525 KWh/m²           

	 											IN AANVRAAG

GOEDGELEGEN HANDELSPAND IN 
HET CENTRUM VAN WUUSTWEZEL op 
267m²: grote handelsruimte, aparte 
keuken, 3 extra ruimtes, omheinde 
koer/private parking. EPC: 471 KWh/
m² Vg. Gmo Gvkr. Gvv. Wg   E 254 000

WONING EN BEDRIJFSGEBOUW/
MAGAZIJN MET DIVERSE MOGELIJK-
HEDEN op 1.126m²: woonst/kantoor/
winkel met achteraan een magazijn ca. 
500m². Vg. Gmo Gvkr. Vv. Wg 
                                                 E 620 000  

OOK VOOR 
BIJZONDER VASTGOED 

BENT U BIJ ONS 
AAN 

HET JUISTE ADRES!
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U mist hier de panden TE KOOP?

Deze advertentieruimte is al lang te klein voor ons volledige 
aanbod. Neem hiervoor een kijkje op

IMMOPOINT.BE

Wilt u uw pand echter binnenkort in de volgende 
uitgave van “dekijker” zien?

Dat kan en profiteer van onze sterke groei! 
Correcte waardebepaling, service van A-Z 
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03 240 11 99
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BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

Snelle en stipte leveringen !

huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets

BESTEL VANDAAG NOG !
Bredabaan 497a - Wuustwezel
03 361 04 05 - www.optiva.be

Gezocht:

VASTGOEDMAKELAAR
 Heb je een passie voor vastgoed, 
zit verkopen/verhuren in je bloed 

en wil je graag werken 
in Wuustwezel en omgeving, 

dan ben jij misschien wel 
de man of vrouw 

waarnaar we op zoek zijn.
 

Stuur je cv en motivatiebrief naar ingrid@optiva.be 
en wie weet kom jij binnenkort ons team wel versterken !


