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Gymhal Kalmthout: geothermie als alternatief voor fossiele brandstoffen
Kalmthout

De gemeente Kalmthout maakt verder werk van een meer
duurzame gemeente. Daarbij willen we zelf het goede voorbeeld geven. Dat doen we bijvoorbeeld door te investeren
in nieuwe technieken met hernieuwbare energie. Na investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen in
de sporthal Achterbroek… zetten we nu een volgende stap
bij de nieuwe gymhal op Sportpark Heikant.
Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30

e-mail:
wweyts@flitsgrafiek.be
info@flitsgrafiek.be
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De putten die de komende weken worden geboord – 36
stuks van 125 meter diep – zorgen via een warmtepomp
voor die verwarming en koeling van het gebouw. Geen
aardgas of andere fossiele brandstoffen dus, maar enkel
hernieuwbare energie. Deze techniek is niet zo heel bekend, maar 100% duurzaam. Ook het nieuwe gemeentehuis zal van dezelfde techniek voorzien worden.
De nieuwe gymhal biedt onderdak aan een nieuwe, eengemaakte Kalmthoutse turnvereniging. Die vereniging
staat ook in voor de uitbouw van de eigen werking én de
uitbating van de turnhal. Met deze gymhal is de invulling
van sportpark Heikant compleet.
foto’s: gemeente Kalmthout
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Vaste tuinplanten

Marc Raats

Extra Groot Herfstassortiment !
Violen, Heide, Chrysanten etc. etc.
Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941
www.plantenkwekerijmarcraats.nl

LAHUIS

Voor Verkoop
en Verhuur
bent u op het
juiste adres

Lahuis Vastgoed
Bredabaan 391, 2990 Wuustwezel
03 240 11 99

www.immopoint.be

e-mail:

–––––––––––––––––––––––––––––––––
Drukkerij Flitsgrafiek - Klooste

Nu de funderingswerken aan de gymhal zijn afgerond, start
de aannemer met de grondboringen voor de ‘geothermie’. Dat is een techniek waarbij de temperatuur van de
aarde wordt gebruikt om te verwarmen en te koelen. In de
winter geeft de aarde warmte aan het gebouw, in de zomer onttrekt het systeem warmte uit het gebouw en geeft
die terug aan de aarde.

Plantenkwekerij

Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December

Deelnemer Open Bedrijvendag

zondag 2 oktober
van 10.00u – 17.00u
zie pag 9

347 jonge Europese ministers vergaderen in Kalmthout

Europa Direct trekt dit schooljaar opnieuw langs 10 locaties met EUropa Xpert workshops

Kalmthout
Van 5 tot 16 september was Europa Direct met haar EUropa Xpert-workshop te gast in het Suske en Wiske Museum in
Kalmthout. Hierbij combineerden de leerlingen de EU met
strips: het ene dagdeel leerden ze bij over de EU en kropen ze zelf in de huid van een Europese minister, het andere
dagdeel gingen ze op Striptoer en namen ze deel aan het
Eurovisiestripfestival. De deelnemende scholen kwamen
uit Stabroek, Schoten, Hoevenen, Kapellen, Brasschaat,
Wuustwezel, Essen, Kalmthout en Antwerpen. Na Kalmthout
streken deze workshops dit schooljaar nog op negen andere locaties neer.

Strips en boeken vs. Laptops en tablets
EUropa Xpert is een interactieve workshop waarbij de jongeren in twee uur tijd alles over de Europese Unie leren én zelf
aan de slag gaan als Europees minister en Europarlementariër. Ze stemmen over het volgend wetsvoorstel: “Moet de
EU het gebruik van strips en leesboeken in de klas verplichten of moet ze eerder het gebruik van laptops en tablets
stimuleren?”. “De workshop die Europa Direct ontwikkelde,
combineert kennis over de EU met sociale vaardigheden
zoals het formuleren van een eigen mening, luisteren naar
anderen en samen een akkoord bereiken. Deze rollenspelen maken de werking van de Europese Unie concreet voor
deze jonge doelgroep.” licht Kathleen Helsen, gedeputeerde voor Europese samenwerking, toe.

Rondreis langs 10 locaties
Het Suske en Wiske Museum was de eerste halte van de
rondreizende EUropa Xpert workshops dit schooljaar. Later
schooljaar strijken de workshops nog neer in het PIME in Lier,
de Warande in Turnhout, Kasteel d’Ursel in Hingene, De Averegten in Heist-op-den-berg, het Havenhuis in Antwerpen,
Kamp C in Westerlo, het Provinciehuis in Antwerpen, het
Vrijbroekpark in Mechelen en de Hooibeekhoeve in Geel.
De deelnemende klassen combineren steeds de EUropa
Xpert-workshop met een aanbod op maat van de gastlocatie. Ook dit jaar zaten alle plaatsen snel vol. Als alternatief kunnen leerkrachten die geen plekje konden bemachtigen met de handleiding ‘Europa, hoe leg ik dat uit?’ en
ondersteunende webinars ook zelf met EUropa Xpert aan
de slag in hun klas.

Striptoer en Eurovisiestripfestival
Het thema van de Raad van Ministers sluit naadloos aan bij
het programma van het Suske en Wiske Museum. De leerlingen gaan met niemand minder dan Willy Vandersteen zélf
op Striptoer in zijn oude villa en verzamelen de ingrediënten
voor een goed stripverhaal. Uiteraard ontmoeten ze ook
zijn bekendste slechteriken én mag een tijdreisje niet aan
het bezoek ontbreken. Nadien nemen de leerlingen deel
aan het Eurovisiestripfestival. Welke inwoner van welk Europees land wordt de winnaar van deze zesde editie en krijgt
hiermee eeuwige roem…?
￼

Klas IPOS De Tuimelaar van school Schoten in actie tijdens de EUropa
Xpert-workshop –Copyright: Provincie Antwerpen

Jan Gotink wint Heikneuter
voor jarenlange inzet
bij visclub De Maatjes
Kalmthout

2

Op zaterdag 10 september reikte de gemeente Kalmthout de
tweejaarlijkse prijs De Heikneuter uit. Die beloont een persoon,
vereniging of instelling die een grote verdienste heeft in de ontplooiing van het socio-culturele leven in Kalmthout. Dit jaar viel
de eer te beurt aan Jan Gotink, bezieler en drijvende kracht
achter visclub De Maatjes op Nieuwmoer. Een uitgebreid gesprek met Jan Gotink vind je eind september in het magazine
Tussen Hei en Maatjes.
Proficiat Jan!
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Oud en Nieuw

Guido Gezellelaan Kalmthout
Kalmthout

Straat genoemd naar priester-dichter Guido Gezelle.
In 1830 werd Guido Gezelle geboren in Brugge. Van zijn vader, die
hovenier was, erfde hij zijn liefde voor de natuur. Van zijn zeer gelovige moeder erfde hij zijn liefde voor god. In 1854 werd Guido
Gezelle tot priester gewijd.
Gedurende de eerste tien jaren van zijn priesterschap was Guido
Gezelle leraar aan verschillende scholen: het Klein Seminarie van
Roeselare (1854 - 1860), het Engels College in Brugge (1860 - 1861)
en het Seminarium Anglo-Belgicum (1861 - 1865).
De langste periode van zijn priesterschap was Guido Gezelle onderpastoor. Eerst was hij een aantal jaar onderpastoor van de
Sint-Walburgakerk in Brugge (1865 - 1872). Daarna werkte hij als onderpastoor van de O.L. Vrouwekerk te Kortwijk (1872 - 1889). Naast
zijn taken als onderpastoor zou hij in deze periode ook veel publiceren en richtte hij een nieuw tijdschrift op ‘Rond den Heerd’.
In 1890 richtte Guido Gezelle nog een tijdschrift op: Biekorf.
Aan het eind van zijn leven trok Guido Gezelle zich steeds meer
terug uit het maatschappelijk leven. Hij stierf op 27 november 1899.
Bron: https://www.poezieverrijkt.nl/dichters/guido-gezelle/

Festivalletje Easywood aan Café De Zoeten Inval is al toe aan 8ste editie

“Elke band heeft een Kalmthoutse link”
Kalmthout
Café De Zoeten Inval en de Kalmthoutse coverband The Eggs
slaan al voor de achtste maal de handen in elkaar voor het organiseren van het gratis festivalletje Easywood. Op vrijdag 23 en
zaterdag 24 september kan u aan het Kerkeneind in het centrum
van de heidegemeente heel wat bands en DJ’s aan het werk
zien. “Net als alle vorige keren hebben nu ook alle groepen en
DJ’s een heel stevige link met Kalmthout”, vertelt Koen Van Saet,
uitbater van Café De Zoeten Inval.

Jong talent
“Acht jaar geleden smeedden de leden van de Kalmthoutse
coverband The Eggs na een repetitie bij mij aan de toog plannen voor een festivalletje aan De Zoeten Inval”, blikt Koen Van
Saet terug. “Hun idee was om een podium te geven aan jong,
lokaal talent en daarna zelf af te sluiten. The Eggs brengen
steeds een grote groep trouwe fans op de been. Dat bleek van
in het begin een geslaagde formule. De eerste vier jaar hielden
we het op één dag, maar ter gelegenheid van de vijfde editie
programmeerden we ook bands en DJ’s op vrijdagavond. De
naam ‘Easywood’ is een knipoog naar een slechte Engelse vertaling van Kalm (t) hout.”

Basement Bastards

4

“Op vrijdag 23 september kan je drie bands aan het werk zien.
The Yuccas, een 5-koppige jazzy rockband die eerder dit jaar al
in Jeugdhuis Govio speelde tijdens Bandnight, mag deze editie
openen. Daarna komt Pink Cadillac. Zij brengen aanstekelijke
rock & roll van de jaren ’40, ’50 en ’60 en speelden al verschillende keren op Easywood. Basement Bastards mogen de eerste avond buiten afsluiten. Dit is een relatief nieuwe groep rond
frontman Jef Broes. Muziekliefhebbers uit onze regio kennen hem
zeker ook als zanger van Barking Bruce. Jef verhuisde enkele jaren

geleden naar Kalmthout, wat ook de thuisbasis is van twee andere muzikanten van Basement Bastards: Hannes Cassiers en Joris Simons. Na de live optredens verzorgt DJ-duo Funkrund een
afterparty in het zaaltje van Café De Zoeten Inval.”

Hannahills opent en sluit af
“Zaterdag is er een bijzondere rol weggelegd voor zangeres
Hannelore Hillesum. ’s Middags om 14u mag zij solo als Hannahills de tweede dag van Easywood 2022 openen. En op het einde van de avond kan je haar nog zien bij The Eggs. Clayroad
Company is de groep rond Dave Van Ginderen. De zingende
agent stond al verscheidene keren op ons podium, maar telkens
met een andere band. Daarna is het de beurt aan de Antwerpse rockcoverband The Frontbrakes. Hun Kalmthoutse link is hun
geluidsman Herman Van Vlasselaer”, licht Koen toe. “Ook The
Sweepers komen terug. Vorig jaar viel een groot deel van hun set
in het water door een elektriciteitspanne, maar ze staan te popelen om die slechte herinnering uit te vegen. Zoals elke editie
zijn The Eggs de laatste liveband op Easywood. De groep rond
zanger Dirk Van Alphen stond de afgelopen 33 jaar al op heel
veel podia. Als zij hun laatste nood gespeeld hebben, neemt DJ
Wafels het buiten over. Om 2u trekken we naar binnen en draait
DJ Stick nog plaatjes tot in de vroege uurtjes”, geeft Koen Van
Saet mee. (tekst: Stijn By Me)

Praktisch
Easywood vindt plaats op het autovrije Kerkeneind. Treinstation
Kijkuit (Kalmthout) ligt op wandelafstand. Voor het podium staat
een groot afdak, dus een beetje regen houdt u niet tegen. De
organisatie voorziet een foodtruck en kinderanimatie.
Vrij 23/9, open vanaf 19u – Zat 24/9, open vanaf 14u
Inkom: gratis
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10 jaar Esthetiq, 10 jaar expert in schoonheid

de nieuwste inzichten en ontwikkelingen op schoonheidsvlak. Zo bieden
we nu ook vetbevriezing aan waarbij we vetophopingen
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dekken hoe je vet op een natuurlijke manier afbreekt en komaf maakt Op de opendeurdag op 1 oktober, tussen 10 en 16u, kom je er alles
www.esthetiq.be over te weten. Ontdek daarnaast alle andere behandelingen, zoals
met een te droge of vette huid.
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Ik moest toen zelf veel uitzoeken en sinds tien jaar deel ik die kennis met
mijn klanten. Je kan hier gratis je huid laten analyseren”, legt ze uit.

Annie Witjes

speciale feestweek

STAPELKORTINGEN

Dat bood Annie eerst in een salon aan huis. Maar Esthetiq groeide
explosief en verhuisde in januari 2020 - vlak voor corona toesloeg -5% van Jenthe.
-10%
naar het centrum van Essen. Sindsdien krijgt ze versterking
“Tijdens de lockdowns schakelde ik over op een actieve webshop om
bij aankoop
aankoop
klanten verder te begeleiden thuis. Dat gebeurdebij
met
een videocall
en
vanaf
vanaf
€150
telefonisch. Ik belde mijn klanten geregeld op om ze niet aan hun lot
over €250
te laten en dat hebben ze erg gewaardeerd.” Sindsdien blijft Esthetiq op
afspraak werken. Klanten maken die eenvoudig zelf online.
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DI 13 OKT: MAKE-UP WORKSHO
met max. 4 kandidaten (€25)
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bij aankoop
vanaf €350
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WO 14 OKT: DR MURAD EXPER

met camera die de huid scant - incl. Quick fit f

VR 16 OKT: DERMALOGICA EXPERT HUID

incl. Quick fit facials - hierna wordt de klant o

ZA 17 OKT: PERMANENTE MAKE-UP SP

webshop € 12,50
10
KORTING

met live demo - start 13u30

Van Roosendaal tot Brasschaat weten klanten Esthetiq te ?
vinden.lancering in augustus
“We scholen ons geregeld bij zodat we vinger aan de pols houden van

OP 19 OKT. -10% OP PERMANENTE MAKE
JARIG BESTAAN !

bij een gelaatsverzorging van 60 min.

Annie Witjes

NP €70,50 - €12,50 = €58,-

Opendeurdag

Oude Baan 12, 2910 Essen
03 296 82 60
www.esthetiq.be

Enkel geldig bij afgifte bon t/m 30/11/2020.
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ZATERDAG 1 OKT 10:00-16:00
Wij verwelkomen iedereen
met een hapje en een drankje
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GRATIS INTAKES: HUIDVERBETERING, DEFINITIEVE ONTHARING, CRYOLIPOLYSE
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behandeling van

-10%
op een TREATMENT BY

bij het afrekenen
van
met camera
dieeen
de huid scant - incl. Quick fit facial (€15)
bij aankoop bij aankoop bij aankoop
vetbevriezing van
ESTHETIQ behandeling*
kuur
vetbevriezing
bestaande
vanaf €150 vanaf €250 vanaf €350
VR 16 OKT: DERMALOGICA EXPERT HUIDANALYSE
2 zones (€220).

uit 3 behandelingen.
> €91,80
incl. Quick fit facials - hierna wordt€102
de klant
opgemaakt

ACTIE GELDIG T/M
01/10/22
ZA
17 OKT:

ACTIE
GELDIG T/M
15/11/22
PERMANENTE
MAKE-UP
SPECIALIST

* ALLE BEHANDELINGEN WORDEN
AFGESTEMD
OP- DE
PERSOONLIJKHEID
VAN DE HUID
met
live demo
start
13u30

webshop
?
19 OKT.
-10%
OP PERMANENTE
lancering in augustus
Annie Witjes
Kerkeneind 3a,OP
2910
Essen
- 03
663 09 72 ofMAKE-UP
0468 30 95 68
HUIDADVIES · GELAATSVERZORGINGEN · HUIDVERBETERING · MANICURE/ GELNAGELS/ GELLAK · PEDICURE
BROWS · ONTHARINGEN · MAKE UP · PERMANENTE MAKE UP · DEFINITIEVE ONTHARING

ANNIE WITJES
KERKENEIND 3 - 2910 ESSEN

0032 (0)3 663 09 72 - 0032 (0)468 30 95 68
www.esthetiq.be
WWW.ESTHETIQ.BE
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COLUMN
MARIA GOMMEREN

Afbraakwerken
oude brandweerkazerne gestart
Kalmthout

Eerste stap naar bouw nieuw gemeentehuis

Over .t..oeen
n nu
101. Voetschrapers
Je zou denken dat ze niet meer bestaan, die kleine praktische nisjes of beugels naast de voordeur die “voetschrapers” worden genoemd. Het zijn vaak kunstwerkjes in fraai
gevormd smeedijzer. Tot in het begin van de 20e eeuw waren ze standaard aanwezig, vooral aan de huizen van de
rijkere mensen. Voetschrapers werden geplaatst ter hoogte
van de drempel. Ze hadden een praktische functie, namelijk
het slijk of zand van de schoenen of de klompen te verwijderen zonder dat men zich te moest bukken. Dit deed men
om de tapijten en de vloeren in de hal van het huis niet te
bevuilen. In die tijd waren de straten vaak nog onverhard
of waren er geen betegelde voetpaden. Zand, slijk, maar
ook paardenuitwerpselen lagen overal verspreid. Later,
toen de wegen heraangelegd werden met kasseien, waren voetschraper overbodig en verdwenen ze uit de gevels.
Ze werden vervangen door een voetmat, zowel buiten als
binnen in de inkomhal. De eerste verharde weg in Essen
kwam er in 1848. De Nieuwstraat werd een kasseiweg van
3 meter breed. In 1904 werd deze weg heraangelegd met
voetpaden en riolering. Ook in Essen zijn er nog meer dan 45
voetschrapers terug te vinden, verspreid over alle wijken. Ze
zitten soms verborgen achter een klimplant en worden ze
bewoond door wat spinnen. Maar het blijven pareltjes die
de moeite waard zijn om te herontdekken, of in navolging
van een Antwerpse kunstenares, ze te versieren en te bewaren als erfgoed.
M.G.

Met de afbraakwerken van de oude brandweerkazerne is de
start gegeven van de heraanleg van de ganse omgeving en
de bouw van het nieuwe gemeentehuis in 2023. De afbraak
van de oude kazerne, die de voorbije weken binnenin werd
ontmanteld, zal drie weken in beslag nemen. Aansluitend volgen de graafwerken voor de sanering van de grond aan het
gebouw. Op die plek
stond vroeger immers
een gasfabriek, waardoor de ondergrond
moet gesaneerd worden. Die werken duren
ongeveer anderhalve
maand.

45 jaar kazerne

foto: gemeente Kalmthout

De oude brandweerkazerne werd in 1968 voor het eerst in gebruik genomen door de brandweer Kalmthout. Het was gedurende 45 jaar de uitvalsbasis van de vrijwillige brandweermannen. Niet alleen de brandweer was er gehuisvest. Ook de
ziekenwagendienst van de gemeente had er hun stek en in
de beginjaren deelden ze het gebouw nog met de gemeentepolitie. In 2012 verhuisde brandweer Kalmthout naar hun
nieuwe kazerne, achteraan de site aan het Kerkeneind.

Verhuis
Tijdens de coronaperiode passeerden veel mensen uit de
regio nog met de auto door het gebouw voor het afnemen
van een PCR-test. Het gebouw deed vroeger ook dienst voor
uiteenlopende socio-culturele activiteiten zoals bals, tentoonstellingen, koers op rollen, enz.
De voorbije jaren waren lokalen van de oude brandweerkazerne ingenomen door Twinkeltje met tweedehands kinderkledij en de sociale kruidenier, voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Zij kregen recent hun nieuwe stek in de
voormalige voetbalkantine van Bezemheide Sport in de Gomarus Van Geelstraat. De medewerkers van de administratie
openbare werken en mobiliteit, die op de eerste verdieping
werkten, zijn nu tijdelijk gehuisvest in lokalen van ontmoetingscentrum Zonnedauw.

Nieuw gemeentehuis
De effectieve bouwwerken van het nieuwe gemeentehuis
starten volgens de planning in het voorjaar van 2023. Het oude
gedeelte met de raadzaal wordt gerenoveerd met respect
voor de erfgoedwaarde. De kantoren worden afgebroken en
vervangen door een volledige nieuwbouw. Daar komen alle
gemeentelijke diensten samen die nu werken vanuit 5 verschillende gebouwen, waaronder ook het OCMW.
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Voor het nieuwe gemeentehuis komt een groen belevingsplein.
Achteraan komt de nieuwe parking, die bereikbaar wordt vanuit het Kerkeneind en Rozeneind. De administratieve diensten
van het gemeentehuis verhuizen tijdens de werken naar een
kantoorgebouw vlakbij in de Driehoekstraat. Samen met de omgevingswerken duren deze werkzaamheden alles samen 2 jaar.

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

verkocht kalmthout

verkocht essen

verkocht wuustwezel

verkocht essen

Gratis schatting van uw woning
T. 0479 35 34 37

0497 45 94 10
info@lefevervastgoed.be
www.lefevervastgoed.be
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Brechtse hardstyle gaat internationaal: dj-producer Bassbrain scheert hoge toppen
Brecht
Binnenkort lanceert Bassbrain samen met dj-producer Mark
With a K een nieuw nummer. Voor liefhebbers van het muziekgenre hardstyle is dj-producer Bassbrain, alias Glenn Brughmans uit Brecht (28), geen onbekende meer. Hij tourt al jaren met het Noorse dj-producerduo Da Tweekaz. Deze zomer
draaide hij op Tomorrowland.

hij goed met ‘Shotjee’, een nummer dat hij maakte met het
Noorse dj-producerduo Da Tweekaz. “Ik maakte al tien nummers, maar de laatste vier vallen goed in de smaak. Ik schakelde ook over op het Engels om een internationaal publiek aan
te spreken”, bekent hij. Hij krijgt daarbij steun van een mentor
uit de hardstylescene. “Die zag iets in mij en heeft me al goed
geholpen met onder meer de marketing en de juiste keuze van
zangers voor mijn nummers. Dat maakt een verschil. Ik heb er al
veel van opgestoken.”

Reverze

Het gaat hard voor Glenn Brughmans. Hij kan het zelf nauwelijks
geloven. Stond hij zeven jaar geleden nog voor drieduizend
jongeren uit de regio te draaien op Aspibal van Chiro Brecht,
dan lokken zijn dj-sets vandaag pakweg tienduizend liefhebbers van hardstyle van ver buiten de landsgrenzen. Hardstyle is
populair in de Kempen. Voor de fans hier is Bassbrain ‘ene van
ons’. Het is een zotte zomer geweest voor Bassbrain. Hij speelde
op festivals in Hongarije, Zwitserland, Duitsland en Kroatië. In eigen land trad hij twee weekends aan op Tomorrowland. “Daar
stond ik als beginner redelijk vroeg in de line-up genoteerd. Ik
had dus geen hoge verwachtingen, maar tot mijn grote verbazing stond het podium vol”, vertelt hij. “Helemaal straf was
dat het publiek mijn muziek kende en zelfs mijn T-shirt droeg.”
Hij wordt ook al herkend op straat. “Onlangs was ik met mijn
vriend op de Waaifeesten van KLJ Essen-Hoek. Mijn vriend is
ook van daar afkomstig. Plots wilden jongeren een selfie met
mij. Het gebeurt ook al dat ze met mijn vriend op de foto willen”, lacht hij.

Stoere heterowereld
Zijn vriend maakt dan ook het voorwerp uit van zijn hit ‘ A Million Stars’. Daar had hij samen met een animator een animatiefilmpje bij gemaakt. Dat was overigens een grote gok. “De
hardstylewereld is een stoere heterowereld. Het was dus niet
zo evident om er openlijk voor uit te komen dat ik homo ben.
Toch heb ik het gedaan en het nummer sloeg ook aan. Toegegeven, er zijn volgers die zijn afgehaakt, maar daar lig ik niet
echt wakker van.” Dat hoeft ook niet met 10.000 volgers op
Instagram. Dat aantal groeit nog elke dag aan. Intussen scoort
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En dan te bedenken dat het allemaal eerder toevallig begon.
“Toen ik film studeerde aan het Ritcs in Brussel, was op een
avond de televisie stuk. Samen met een kotgenoot maakte ik
voor de fun een trailer voor het festival Reverze dat elk jaar
plaatsvindt in het Sportpaleis en in de Lotto Arena. Die clip is
opgepikt door de organisatie van Reverze. Daarin zat toen
ook iemand van het management van Da Tweekaz.” Voor
Da Tweekaz begon hij videoclips te maken. Glenn verzorgde
tijdens de pandemie ook de livestream Tweeka-TV. Plaatste
hij eerst gewoon de camera, dan begonnen de leden hem
er ook bij te betrekken. “Opzet was dat kijkers betaalden om
de leden live iets te laten doen of zeggen terwijl Da Tweekaz
muziek draait. Op gegeven moment vroegen ze aan mij om
shotjes te drinken tegen betaling. De kijkers vonden dit hilarisch
en zagen me steeds meer dronken worden. Het was een hit.”
Intussen tourt hij al enkele jaren met de deejays mee als cameraman. Da Tweekaz reist de wereld rond, naar festivals in de
VS, Mexico en Australië en clubs in Azië. Ze staan ook steevast
op de mainstage van Tomorrowland. “We zijn goede vrienden
geworden. Ik hou echt wel van dat touren. Maar steeds vaker
kriebelde het bij mij om meer en begon het me te dagen dat ik
liever voor dan achter de camera stond. Ik ben wel een aandachtshoertje”, zegt hij van zichzelf.

Omgekeerde wereld
Toen de tournees stil vielen tijdens de pandemie, gebruikte
Glenn zijn tijd om muziek te maken. En de rest is geschiedenis.
De helft van de tijd treedt hij zelf op als dj Bassbrain. Da Tweekaz
steunt hem daarin ook. “Ze zijn nu wel hun cameraman kwijt”,
lacht hij. Nu neemt hij zelf cameramannen mee voor zijn clips
en heeft hij een bookingsagent. “Binnen dit en twee jaar wil ik
graag voltijds dj zijn. Nu speel ik vooral tijdens het weekend, en
maak ik muziek en monteer clips tijdens de week. De tijd dat je
als dj plaatjes van een ander oplegt, is voorbij. Als deejay maak
je nu zelf muziek.” En daar is hij nu steeds professioneler mee
bezig. Je kan hem volgen op Facebook en Instagram.
info@code-16.be, djbassbrainofficial op Instagram

UITNODIGING OPEN BEDRIJVENDAG.
WERP EEN BLIK ACHTER DE SCHERMEN EN ONTDEK
DE GLOEDNIEUWE BMW X1 OP 2 OKTOBER.
Bij Meeusen

Milieu-informatie (KB 19/03/04) : bmw.be

4,8-7,2 L/100 KM • 125-163 G/KM CO2 (WLTP)

Meeusen Kalmthout
Brasschaatsteenweg 318
2920 Kalmthout
Tel. 03 620 21 10
www.meeusen.bmw.be

Meeusen
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Geboortefeest Unizo Groot Brecht : “Samen nog sterker groeien”
Brecht
De drie aparte Unizo-afdelingen van Brecht, Sint-Job en
Sint-Lenaarts smelten samen tot Unizo Groot Brecht. Eerder
bundelden ze al hun krachten bij bepaalde acties. “Samen
kunnen we sterkere acties voeren”, meent voorzitter Patrick
Anthonissen.

foto: pdg

Patrick Anthonissen zal de kar trekken van Unizo Groot Brecht.
Hij legt de ambities uit: “We hebben de voorbije jaren gemerkt dat het loont om samen te werken. Met meer leden
kunnen we nog betere en sterkere acties organiseren die zowel de handelaars als de klanten ten goede komen.” Door
de fusie van Unizo Brecht, Sint-Job en Sint-Lenaarts telt de
middenstandsvereniging nu ruim 200 leden en een twintig-

koppig bestuur. “Ambitie is wel om de kleine en middelgrote
ondernemingen in de hele gemeente warm te krijgen om lid
te worden van Unizo Groot Brecht.”

Unieke eindejaarsactie
“Dat we unieke acties kunnen organiseren is nu al duidelijk.
Want het lukt heel wat middenstandsverenigingen in andere
gemeenten nog steeds heel moeilijk om onze eindejaarsactie waarbij je een auto kan winnen, over te nemen.” In Brecht
is dit al jaren een succes. De laatste twee jaar namen ook
de middenstanders uit Sint-Job en Sint-Lenaarts hieraan deel.
“Sindsdien krijgen winnaars de kans om te kiezen uit wagens
uit zes verschillende garages in de hele gemeente.”
Zo mocht de familie De Vos ook hun wagen officieel in ontvangst nemen. Zij kozen voor Mazda. “Het heeft even geduurd, maar ze hebben nu wel een wagen op maat”, lacht
de voorzitter.
“We zijn in alle garages heel goed onthaald, maar gezien
de wagen voor onze zoon en twee dochters is, moesten we
met hen rekening houden. Onze zoon meet bijna twee meter
lang en dus is niet elke wagen even comfortabel voor hem”,
legt papa Mark De Vos uit. “Ze gingen ook voor een sportief
model en bij Mazda Sint-Job kregen we de kans om een aantal opties te kiezen.”

Brecht is regionaal koploper betaalbaar wonen en start met wooncoach
Brecht
De afgelopen jaren kwamen er in Brecht 218 extra sociale
huurwoningen bij, goed voor 114% van het Bindend Sociaal
Objectief. Dat is wat Wonen Vlaanderen oplegt. Brecht is
daarmee koploper tegenover de buurgemeenten. De gemeente start ook met een mobiele wooncoach voor een
goede samenleving.
Volgens de tweejaarlijkse
voortgangstoets van Wonen Vlaanderen is Brecht
koploper in de regio en
scoort beter dan onder
meer Rijkevorsel (54,19%),
Zoersel (53,85%) Schoten
(47,74%), Schilde (38,10%)
en Wuustwezel (22,69%),
“Hiermee bewijzen we dat het kan. Ongeacht hun welstand
moeten mensen veilig en gezond kunnen wonen”, verduidelijkt Daan De Veuster (CD&V), schepen van Wonen en ondervoorzitter van S.H.M. De Voorkempen H.E. “Dit is het resultaat
van een goede basis die we legden in de twee vorige legislaturen, onder leiding van toenmalig burgemeester Luc Aerts
(CD&V). Maar er was ook een goede samenwerking binnen
het lokaal woonoverleg, tussen de huisvestingsmaatschappijen, Wonen Vlaanderen, het lokaal bestuur en de andere
betrokken partijen.”

Oog voor open ruimte
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“We hebben ons echt vastgebeten in de dossiers. Waar mogelijk hebben we gewerkt aan een goede mix met huur- en

koopwoningen en betaalbare kavels. Niet alles volbouwen,
maar wel groene en open ruimte creëren. Het park op de
Leeuwerik is daar een goed voorbeeld van, dat was tegelijkertijd een doelstelling.” De Veuster benadrukt dat Brechtenaren
op deze manier meer kansen krijgen om in hun thuisgemeente, dicht bij familie en vrienden te blijven wonen. “Nog voor
de eerste schop in de grond ging, beschikten we al over een
toewijzingsreglement. Daarin wordt bepaald dat mensen die
in onze gemeente wonen of hebben gewoond, voorrang krijgen op zo’n sociale woning.”

Mobiele wooncoach
Een goed woonbeleid is echter volgens de schepen veel meer
dan het target behalen. “Ook de samenlevingsproblemen
waar nodig gecoördineerd aanpakken is van belang. Daarom dienden we een subsidieaanvraag in bij Leader om van
start te gaan met een mobiele wooncoach. “Deze persoon
heeft een coördinerende rol tussen de betrokken burger(s),
diensten en organisaties om zo mensen in contact te brengen
met de juiste hulpverlening. Van belang is ook bewoners zelf
aan te moedigen om verantwoordelijkheid op te nemen voor
hun buurt”, meent de schepen. In dat kader startte de sociale
woonmaatchappij S.H.M. De Voorkempen met twee participatieprojecten rond samenleven in nieuwe Brechtse wijken. “Hopelijk krijgen ook de nieuwe woonmaatschappijen meer mogelijkheden om in woonbegeleiding te voorzien.” Brecht heeft
een ruim sociaal woningaanbod, maar De Veuster wil nu nog
werk maken van bescheiden woonprojecten voor een ruimere
doelgroep dan het sociale huurstelsel. “Elke Brechtenaar die
wil, én hun kinderen, moeten in Brecht kunnen wonen.”

Het zijn weer

Open Bloes Dagen
bij Iris Lingerie in Kalmthout!

Van maandag 19/9 tot en met zaterdag 24/9
geniet je van 10% korting op je aankopen.
Je bent welkom in onze winkel
voor een ruime keuze aan lingerie, badmode & homewear.
We staan je graag bij met persoonlijk advies tijdens je aankopen.

Altijd welkom
Pastoor Weytslaan 28 - 2920 Kalmthout - 03 666 51 52 - info@iris-lingerie.be

Reuze-kaartnamiddag
Regio
Op zaterdag 15 oktober 2022 heeft er weer een reuze-kaartnamiddag plaats in de zaal van het Sterrenhuis, Augustijnslei
78 in Brasschaat.
We spelen “om het meeste slagen halen”, voor een prijzenpot
van 500 euro!!
Je kan inschrijven vanaf 13.00 uur aan 5 euro per persoon.
De eerste ronde start om 14.00 uur.
Dit alles ten voordele van de Oudervereniging Rotonde die
hiermee de werking van Rotonde ondersteunt. We hopen op
een massale opkomst van zowel jong als oud.
Meer info via 0499 230 630

Colofon dekijker !
week 38, 21 september 2022
Verantwoordelijke uitgever:
Jiri Weyts
Spijker 29, 2910 Essen
tel. 03 667 57 65
www.primaprint.be

Publiciteit en nieuws:

dekijker@primaprint.be

Lingerie Iris

Bezoek onze webshop: www.iris-lingerie.be

Diverse soorten en afmetingen
WATERTANKS VOOR TUIN
Propere uit voedingsector afkomstige IBC S recente makelij,
plastieken pallet, alle hulpstukken (teuten-deksels-doppen-reductiekraantjes enz) verkrijgbaar
ophoogpallets in zwarte kunststof aan 17 per stuk
IBC s transparant 1000 liter gespoeld 75 1mB
IBC s wit en zwart 1000 liter ondoorschijnend
nieuwstaat 119 1mB
IBC s 650 liter transparant nieuwstaat 119 80cmB
Uw adres in de Noorderkempen voor IBC s.
Heel het jaar door nieuwe aanvoer.
Adres:
BRASSCHAATSTEENWEG 134, 2920 KALMTHOUT
GSM 0477.52.80.97 - Liefst op afspraak

NIEUW

Volgend nummer:
week 40 - 5 oktober 2022
Wordt bedeeld in Essen, Wildert,
Essen-Hoek, Horendonk, Kalmthout,
Achterbroek, Nieuwmoer, Heide,
Wuustwezel, Gooreind, Loenhout,
Brecht, Overbroek, St. Lenaarts,
St.-Job-in-’t Goor, op 33000 ex.

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

ONLINE
WEBSHOP
PRIMAPRINT.BE
Bestel vanaf nu ook je producten online via www.primaprint.be.
Goedkoop, snel en top kwaliteit.
Uitgebreid assortiment.
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Brecht krijgt opnieuw label Hartveilige gemeente van Rode Kruis Vlaanderen
Brecht
In Brecht prijkt al sinds 2015 het label
Hartveilig aan de muur van LDC Het
Sluisken. Ook nu blijft de gemeente
zich engageren om de bevolking op te
leiden voor reanimatie en zo levens te
redden. Het Rode Kruis Vlaanderen reikt
dit label elke vier jaar uit aan verschillende gemeenten en steden.
Normaal moest het label Hartveilig in
2021 vervangen worden, maar door corona viel alles stil. Maar intussen heeft het Rode Kruis de opleidingen opnieuw opgestart. Het sensibiliseren en opleiden van
Brechtenaren en gemeentepersoneel in reanimatie en EHBO
zijn, naast het plaatsen van de automatische externe defibrillatoren, voorwaarden om het label te mogen dragen. “Tien
procent van het gemeentepersoneel wordt elke twee jaar opnieuw opgeleid door het Rode Kruis”, weet voorzitter Ludo Wouters van de afdeling Sint-Lenaarts. Hij overhandigde overigens
in 2015 officieel het bord aan het toenmalige gemeentebestuur. Dat hangt sindsdien aan lokaal dienstencentrum Het Sluisken, op de welzijnscampus. Daar hangt ook een automatische
externe defibrillator (AED-toestel). “Dat is een bewuste keuze,
want hier verblijven veel senioren die meer risico lopen op hartfalen”, verduidelijkt burgemeester Sven Deckers (N-VA).

Vier toestellen
Brecht telt in totaal vier defibrillatoren. De andere drie hangen
in Sint-Lenaarts aan de Leonardusschool in de Dorpsstraat, in
Sint-Job aan het administratief centrum in de Kerklei en in Overbroek aan de parochiezaal over de Sint-Willebrorduskerk in
de Sint-Willebrordusstraat 12. “In elke dorpskern hangt er een
AED-toestel en zo is het grondgebied goed gedekt. Het toestel
in Sint-Job werd al drie dagen na plaatsing gebruikt. Daarnaast
installeren heel wat bedrijven er een en we stimuleren ook sportclubs om dit te doen. Het vergt een investering van zowel

middelen als mensen, maar bij elk leven
dat ermee wordt gered is dit dubbel en
dik vergoed.” En hij spreekt uit ervaring.
“Ik heb zelf het toestel gebruikt om een
bezoeker op het recyclagepark te reanimeren. Het is eenvoudig te gebruiken, want het toestel zegt wat je moet
doen.” Kris Van Dijck van de dienst welzijn vult aan: “ Het analyseert zelf het
hartritme van het slachtoffer en geeft
indien nodig een elektrische schok. De
AED zal nooit onnodig schokken. Het zijn mobiele toestellen, je
kan ze op die plaatsen halen om elders iemand te reanimeren.
Belangrijk is wel dat dit gebeurt binnen de drie tot vijf minuten
om de overlevingskans van het slachtoffer met zeventig procent te vergroten.”

Drie afdelingen
Inwoners kunnen hiervoor een opleiding genieten. Daarvoor
zorgt het Rode Kruis. Brecht heeft in elke deelgemeente een
afdeling. “Het is de enige gemeente die drie aparte afdelingen
op het grondgebied heeft”, weet Wouters. De drie afdelingen
werken wel nauw samen en zijn goed vertegenwoordigd en
verjongen ook. Sint-Lenaarts heeft een sterke jeugdwerking en
ook Rode Kruis Sint-Job weet jongeren hiervoor warm te maken. Ondervoorzitter Demi Lens en adjunct vorming Tinne Van
Bouwel zijn daar het sprekende voorbeeld van. “Ik ontdekte het
Rode Kruis toen ik bloed ging geven. het sloot ook aan bij mijn
opleiding van maatschappelijk werk”, legt Demi uit. Zij groeide
al snel door naar een verantwoordelijke functie. “Ik leerde het
Rode Kruis kennen via mijn zus. Zo weten we wel vaker jongeren
aan te trekken”, legt Tinne uit.
Het Rode Kruis Sint-Job organiseert van 4 oktober tot 13 december op dinsdagavond al een volledige cursus EHBO inclusief reanimatie met het AED-toestel.
www.rodekruis.be

Arthur Boel wordt blijvend herdacht met gedenkplaat
Wuustwezel
Exact op de dag van het Verzet, zondag 4 september, werd
op de hoek van de naar hem genoemde straat en de Bredabaan een gedenkplaat onthuld voor verzetsstrijder Arthur Boel.
De wachtmeester bij de toenmalige gendarmerie verzamelde
informatie tegen de bezetter maar moest het met de dood bekopen.
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Jeff Koyen van de Nationale Strijdersbond Gooreind speechte op de plechtigheid en had een bijzonder woord van welkom voor luitenant-generaal Guido Andries en André Mens, die
aanwezig waren namens de vereniging Fort V in Edegem. Daar
stierf de verzetsheld. Mens schreef ook een boek over het verzet, waar het verhaal van Boel in aan bod komt.
Guido Van Wassenhove, auteur van boeken over beide wereldoorlogen in Wuustwezel, belichtte de historische betekenis
van Arthur Boel. Die werd geboren in Ravels op 20 april 1871. Hij
was bij de gendarmerie en verbleef als wachtmeester op rust
in Gooreind. Zodra België in augustus 1914 werd bezet door
de Duitsers, trad hij toe tot een verzetsgroep. Hij verzamelde

inlichtingen over de bezetter, smokkelde info over de
grens en wierf ook mannen
voor het Belgische Leger
aan.
In januari 1917 werd hij verraden en gevangen gehouden in Fort V in Edegem. Daar werd
hij gefolterd maar hij loste niet. Door de Duitsers werd hij er op
3 september van dat jaar geëxecuteerd. In 1920 plaatste het
toenmalige gemeentebestuur een gedenkplaat ter ere van
Boel in de gevel van café-hotel Op den Hoek. Die plaat werd
door de Duitsers tijdens de bezetting van de Tweede Wereldoorlog verwijderd.
Burgemeester Dieter Wouters loofde iedereen voor het in stand
houden van oorlogsgerelateerd erfgoed, en bijzonder dankte
hij Mia Bernaerts voor de vlotte organisatie van tal van herdenkingen. “Jullie verzetten je ook”, wist Wouters.“ Jullie verzetten je
tegen de onwetendheid over oorlogsgebeurtenissen, tegen het
vergeten worden van feiten die onze geschiedenis bepalen.”
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Sonnet

Kijkend naar koppeltjesgedrag ervaar ik
plots twee vormen van verlies; zelf- en tijd-,
het laatste is moeilijk meetbaar met een blik,
zo’n eerste derving leidt geheid tot spijt.
Dit tafereel is om te janken, zo sneu,
je gelooft je ogen niet, wat een klucht;
elkaar niks te vertellen, mekaar kotsbeu
maar elkander toch malkanderen (zucht).

Goddank schudt niemand ‘Wonderwall’ uit z’n mouw
want dat iemand voelt wat ik nu voel voor jou
(ergernis) dat kan ik niet geloven.
Toch wou ik soms dat ik iemand tegenkwam
die daar de vonk van inzag, een nieuwe vlam
om bij te waken tegen het doven.
Sam Wauters

Kunst ter gelegenheid van
Kruiswegkermis
Wuustwezel
Ter gelegenheid van Kruiswegkermis
organiseerde
de cultuurraad de jaarlijkse kunsttentoonstelling in
cc Blommaert. De jury, de
deelnemende kunstenaars
en het publiek kozen elk
hun laureaat.
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Het was over de koppen lopen tijdens Kruiswegkermis. De
foor lokte een massa feestvierders. Ook de andere activiteiten met muziekoptredens, dansavonden en volksspelen
kenden een groot succes. En dat ondervonden ook de organisatoren van de kunsttentoonstelling. Cultuurcentrum
Blommaert staat in het gemeentepark waar ook de foor
staat opgesteld. Honderden bezoekers genoten van de
kunstwerken van plaatselijke kunstenaars. “Met deze expo
willen bij de kunstenaars een forum aanbieden om met hun
werk naar buiten te komen”, zegt schepen voor Cultuur Katrin Kempenaers. “Het is zo’n groot succes dat elke kunstenaar slechts één werk kan ophangen. Maar we bieden de
kunstenaars ook andere mogelijkheden zoals het exposeren
in de hal van het gemeentehuis.” De cultuurraad koos Marc
Beeckmans met het werk ‘Intiem’ tot laureaat. De prijs van
de deelnemende kunstenaars ging naar ‘Oogenblik’ van Ingrid van de Locht.
Voorzitster van de cultuurraad, Lilianne Van Hove, maakte de
laureaat van het publiek bekend. Het werd het werk van Erik
Proost.

DE 70STE BLOEMENCORSO
VAN LOENHOUT
In het mooie dorpje Loenhout,
had, op 11-09-2022, de Bloemencorso plaats, zonder fout.
En het was een hele eer.
Want, dit jaar, ging de Bloemencorso uit, voor de 70ste keer !
In 1952, ter ere van de vernieuwde weg
van Brecht naar Loenhout,
is de Bloemencorso van Loenhout geboren.
En nu op haar 70ste editie, weet de Bloemencorso,
nog steeds, iedereen te bekoren.
De voorbereidingen duren wel een jaar lang.
Ze zijn dus 12 maanden aan de gang.
De laatste 2 dagen voor de stoet, nog de Dahlia’s steken.
Een resultaat volgt, waar men nog lang van zal spreken.
En, deze 70ste editie, was er los op !
Het was gewoonweg TOP !!!
Er waren wel 33 verschillende wagens, wondermooi.
Het was een waar Dahlia-getooi !
Er waren meerdere fanfares en sketches,
waaronder een kegelaar op een grote bal.
Die vond ik het strafst van al.
Aan de wagen, “Klant is Koning”, van Buurtschap Westhoek,
werd de eerste prijs uitgeloofd.
Een grote orang-oetan met een gouden kroon op het hoofd.
En zo paradeerde de Bloemencorso voor de 70ste keer,
door de Loenhoutse straten.
Een feest editie,
waar men alweer lang over na zal praten.
“Beste bouwers van de Bloemenstoet,
wat zijn jullie toch super goed !
Blijf ons ieder jaar, op de 2de zondag van september,
deze fenomenale bloemenpracht schenken.
Want, de Bloemencorso van Loenhout, wijd & zijd bekend,
is niet meer uit zijn traditie weg te denken !
Aan alle medewerkers, een dikke proficiat !!!
Want, die Bloemencorso, dat is mij altijd nogal wat !!! “
Peggy Verboven

MATTHEEUSEN & ZN

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Lekker genieten van heerlijke schaduw
op je terras of een fris huis tijdens
de zonnige dagen?
Kom langs in onze showroom en stap
buiten met een zonwering op jouw maat.

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

03/272 59 00

VOOR DE ACTUELE OPENINGSTIJDEN KAN U EEN KIJKJE NEMEN OP ONZE FB PAGINA MATTHEEUSEN EN ZN BV.

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be

03/272 59 00

IEDEREEN HELD, IEDEREEN TELT!

AUTOVRIJE ZONDAG IN DORPSCENTRUM
Op 25 september 2022 organiseert de gemeente een autovrije zondag.
De Stationsstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer van 10.00
tot 17.00 uur vanaf Molenakkersstraat tot aan de kerk en ook de Nieuwstraat vanaf de kerk tot aan het Heuvelplein. In plaats van motorlawaai en
uitlaatgassen willen we dat gebabbel, gelach, muziek en belgerinkel de
boventoon voert. Dat doet deugd aan oren, longen en hart!
Je kan er dus heel de dag naar hartenlust op straat spelen, fietsen, steppen,
gocarten, wandelen,...
!
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Neem deel aan leuke activiteiten

Tussen 10.00 en 14.00 uur kan je ook deelnemen aan tal van duurzame
activiteiten en workshops. Doe mee met de straattekenwedstrijd, maak
elpleivnelplein
v
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Deelname aan al deze activiteiten is gratis,
maar voor een aantal workshops schrijf je je best vooraf in.
Dat kan via www.essen.be/zondag.
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School Klim Op start het schooljaar met ‘Hoedje op, petje af’’
Wuustwezel
1 September! Weer een spannende start van een nieuw schooljaar voor de kinderen, hun ouders, de juffen en meesters. Omdat we in onze school garant staan voor elk individueel kind,
met zijn kennen en kunnen, trapten we de eerste schooldag af
met een kleurrijk jaarthema : ‘Hoedje op, petje af’. Alle juffen en
meesters droegen een hoedje en ieder kind kreeg een partyhoedje als welkom.

toiletten, het bezoek aan het bureau van onze directeur enz.
Leren aan elkaar en zorgen voor elkaar, dat begint bij ons al
van jongs af aan.
1 september, de eerste fantastische schooldag, één van de
vele leuke en leerrijke dagen die nog gaan komen. We dragen
ons hoedje met de nodige trots en doen ons petje af voor iedereen die onze boodschap mee wil uitdragen.

Elk kind, elke leerkracht draagt zijn eigen hoedje, want iedereen is anders, met zijn vaardigheden, talenten en werkpunten.
Elk hoedje is anders, en daarom niet minder goed. We kunnen
immers leren van elkaar en aan elkaar. Voor de toffe dingen die
we in elkaar zien, doen we ons petje af. We reageren met complimenten, zoeken samen naar oplossingen en leven onszelf in
de ander in. Een belangrijke, mooie boodschap voor iedereen
in Klim Op.
Onze zesdeklassers, die symbolisch peter en meter zijn van de
eersteklassers, konden deze boodschap al uitdragen aan de
jongsten van onze school. Ze leidden hen rond en vertelden
belangrijke afspraken over de speelplaats, het gebruik van de

101-jarige Bertha blijft lachen: Zo word je oud.
Wuustwezel
Bertha Leenaerts werd 101 jaar. Een
afvaardiging van het schepencollege bracht een grote snoepmand en
bloemen. “Blijven lachen is de boodschap”, geeft ze mee als tip om oud te
worden.

NIEUW

Bertha woonde tot haar 100ste verjaardag in haar huis op de Kleinenberg. Ze woonde er naast haar zoon
en schoondochter. Maar kort na haar
verjaardag verhuisde ze omdat de
ongemakken zich toch wat opstapelden. Eerst trok ze naar de
Onzenaar
aanpak.
Mick in Brasschaat, daarna
WZC Amandina in Gooreind.
Social Media is niet meer weg te denken, het is dus van groot belang dat u zichtbaar bent met uw bedrijf.
Daar verblijft ze
nu
nog.
“Ik
ben
hier graag”, zegt Bertha. “Er
Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?
wordt goed
voor
mij
gezorgd.
iksocial
kan
met
veel mensen
Wij zorgen
ervoor dat
u meer
naamsbekendheid En
krijgt op
mediahier
door goede
content,
meer interactie en de juiste advertenties.
buurten.” Om oud te
worden moet je volgens Bertha blijven laHeel eenvoudig, maar met de juiste strategie.
chen. “Zuur Overleg.
kijkende mensen leven niet lang”, zegt ze. Bertha
Content creatie.
Strategie.
trakteerde met taart. Ook het personeel en de bewoners van
Amandina zetten haar in de bloemetjes. Bertha Leenaerts werd
Planning.
Resultaten.
Controle.
10 september 1921 op de Kleinenberg geboren. Ze is de dochter van Jaak Leenaerts en van Maria Peeters. Ze stamt uit een
gezin van 11 kinderen
Bertha&was
de derde jongste. Ze ging
Meeren
informatie
prijzen.
Meernaar
informatieSterbos
en prijzen zijn terug
vinden via www.socialgraﬁx.be
of via Prima-Print.
op school
ente daarna
naar Opwijk.

Wij creëren aandacht rond
uw bedrijf op Social Media.

by primaprint.be

socialgraﬁx.be
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Ook in ’s Gravenwezel kreeg ze een
opleiding. “Ik denk dat ze van mij een
nonneke wilden maken”, lacht Bertha.
Na het onderwijs werkte ze thuis op de
boerderij. “We trokken al zingend naar
het veld. In de lente was het vooral onkruid wieden. Bij de oogst was het rapen plukken, haver en koren maaien en
in schoven zetten.” Na de oorlog huwde ze met Jan Godrie. Ze kregen zeven
kinderen, vier meisjes en drie jongens.
Bertha was erg actief in het verenigingsleven. “Bij de boerinnenjeugd speelde ik toneel. Ik kreeg altijd de hoofdrol. Als ik meespeelde kwamen ze uit Essen naar ons toneel kijken.” Daarna
was Bertha ook altijd aanwezig bij activiteiten van de KVLV en
van Okra. Kaarten en fietsen deed ze erg graag. En er werd ook
gereisd. Jan en Bertha bezochten hun familielid Jan Simons in
Brazilië toen ze al ouder dan 80 jaar waren. Bertha trok ook veel
op bedevaart naar Lourdes, naar Banneux en ook naar Fatima.
Samen met haar man mocht ze haar gouden en diamanten
huwelijksjubileum vieren. Bertha is ook een trouwe gildezuster bij
de Sint-Sebastiaansgilde. Ze is er lid sinds 14 februari 1971. En ze
deed mee aan alle activiteiten.

NIEUW

Wij creëren aandacht rond
uw bedrijf op Social Media.
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,

v

EEN HYBRIDE VOOR
DE PRIJS VAN EEN BENZINE*
DA’S NORMAAL

YARIS CROSS HYBRIDE
TOYOTA C-HR HYBRIDE

ONZE HYBRIDES VERBRUIKEN GEMIDDELD
25% MINDER BENZINE.**

TOYOTA.
THINK ABOUT IT.

TOYOTA VAN DIJCK

Ringlaan 2 - 2960 BRECHT
Tel.: 03 313 05 79

4,4-5,3 L / 100 KM |

100-120 G / KM (WLTP)

Milieu-informatie (K.B. 19.03.2004): toyota.be

Afgebeeld voertuig met opties of accessoires. Raadpleeg toyota.be of contacteer je concessiehouder voor alle informatie over het aanbod, de voorwaarden, de
gemeten waarden/het verbruik of de fiscaliteit van je voertuig. *Aanbieding geldig op bepaalde modellen van 01.06.2022 tot en met 30.06.2022 zolang de voorraad
strekt. Yaris Cross – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt overeen met een korting van € 1.250 op de hybride versies van de Yaris Cross; dit
bedrag van € 1.250 stemt overeen met het prijsverschil tussen de Hybride versie (referentiemodel: Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic Plus, € 31.660 BTWin) en de
vergelijkbare benzine versie (Yaris Cross 1.5 Petrol Dynamic Plus CVT, € 30.410 BTWin). Toyota C-HR – de hybride versie aan de prijs van de benzine versie: stemt
overeen met een korting van € 2.990 op de hybride versies van de Toyota C-HR (referentiemodel – vergelijkbaar in termen van prijs, grootte, uitrusting en motor –
gebruikt om het prijsverschil tussen hybride versie en benzine versie te schatten: Corolla TS 1.8 Hybrid Dynamic (€ 31.750 BTWin) en de vergelijkbare benzine versie
Corolla TS 1.2 Dynamic (€ 28.760 BTWin). **Een vergelijking van het benzineverbruik (WLTP) van hybride en corresponderende niet-hybride voertuigen binnen het
Toyota-gamma toont een gemiddeld positief verschil van 25% in het voordeel van hybride. Positief verschil per voertuig: RAV4 - 20%, Yaris, Yaris Cross, Toyota C-HR
- 25%, Corolla - 27%.
5 jaar gratis waarborg, Toyota Eurocare wegbijstand tot 10 jaar mits jaarlijks onderhoud in het erkende Toyota-netwerk. Verlengde
dekking van de Hybride batterij tot 10 jaar mits jaarlijks gratis check-up in het erkende Toyota-netwerk: aanbiedingen onder
voorwaarden. Meer info op toyota.be of bij uw erkend Toyota-verkooppunt in België.
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Hoog bezoek
Wij hadden geluk: onder de nok van elke gevel van onze
stulp hebben huiszwaluwen een nest gebouwd. Kunstig
en met veel beroepsernst ineen geknutseld met droog
gras en modder. Droog gras vonden ze genoeg, maar
modder bleek wel een probleem te zijn in deze tropische
tijden. Na lang zwoegen en ploeteren hadden ze hun loft
klaar. De vrouw klaagde wel over de vuiligheid dat beide slordige koppels achterlieten op raamdorpels en de
begane grond, maar de vogels hielden van hun nestje
en het broeden kon beginnen. In feite hadden we het
nog niet in de gaten, maar op zeker moment begonnen
ze aan en af te vliegen wat voor ons het sein was dat er
jonge huiszwaluwen waren geboren. Prachtig om aan te
zien. Het heen en weer vliegen als volleerde jachtvliegers,
in volle vlucht de nodige insecten te vergaren en af te
geven aan een stel wijd opengesperde bekjes.
In samenwerking met het stel vleermuisjes dat eveneens
elke avond rond ons huis op jacht gaat, zijn het als het
ware stofzuigers die honderden, neen duizenden muggen, vliegen en ander insectengedoe in onze buurt opkuist. Hoeveel het nest heeft opgeleverd, weten we niet,
maar op een dag vlogen er aanzienlijk veel rond het huis
waarvan een achttal van kleiner formaat. Tijd om de
opkuis te doen tot de vrouw zegde om nog maar even
te wachten, want een nest was terug bewoond en niet
lang daarna ook het andere. Wij veronderstellen dat ze
opnieuw zitten te broeden. Het is wondermooi om ze bij
valavond met dolle capriolen door de lucht te zien scheren terwijl de grote zanglijster zijn avondlied presenteert.
We kijken sowieso te weinig naar de lucht. ’s Morgens om
HERSTELLINGSATELIER KLOKKEN:
(afhalen en terugbrengen) en
uurwerken. GSM 0476 63 54 38
Van Engeland J., 		
Hendrik Consciencelaan 4,
Essen, jvanengeland@skynet.be

“Als vrijwilliger bij de gezinsbond van Sint-Job-in-’t-Goor
zoek ik voor het jaar 2022-2023
of meerdere jaren een kok(kin) / hobbykok(kin) of laatstejaars kok(kin) om 2 avonden in
de maand startende oktober
2022 en eindigend maart 2023
kooklessen te verzorgen aan
een 15-tal mannen per groep.
Bedoeling is om zelf de inkopen te doen en een 3-gangen
menu uit te werken per les. De
inkopen worden uiteraard terug betaald en u ontvangt een
leuke bijdrage per les. Bij interesse en meer info gelieve contact op te nemen met Geert
Claes op nummer 0479998269.”

TE KOOP GEVRAAGD: Schilderijen, strips, LP’s, oude postkaarten, tin, beelden, klokken, oud speelgoed, spullen
van zolder, curiosa, enz.
03 663 65 70
POOLS SCHILDERSBEDRIJF: voor al
uw kwaliteitsvol binnenschilderwerk aan scherpe prijzen. Poolsschildersbedrijf.be - tel. 0032 485
64 19 65
Massage-salon PON WANPHEN
Beukendreef 32, 2990 Gooreind-Wuustwezel. 		
Tel. +32 479 02 16 16. Thai massage - Hotstone - Aroma therapie
en Erotische massage. 3 Nieuwe
meisjes.

GEZOCHT: Wie heeft nog een
doosje of potje met oude munten
liggen? Ik neem dit graag van je
over. Tel. 0499 28 92 68.
GEZOCHT: chauffeurs rijbewijs D,
op zaterdag met oldtimerbus-

sen voor huwelijken rijden. Tel.

MOOIE BLONDINE komt naar je 0475.950.467 – info@tlcb.be –
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toe… 0474 56 52 37.

regio Kapellen

nr. 272

te zien wat voor een weer het zal worden, maar daar blijft
het gewoonlijk bij. Net nu wanneer er bijna dagelijks zowel adembenemende zonsopgangen als -ondergangen
in alle mogelijke kleuren te bewonderen zijn. Jawel, roze
luchten bestaan wel degelijk en dreigende regen- of onweerswolken met achtergrondlicht zijn al even schoon.
Sommigen zijn intensieve wolkenkijkers en zien in de formaties de gekste figuren. Zo’n fervente kijker legde mij
eens uit wat er allemaal te zien is in de lucht en inderdaad
met een ferme portie fantasie kon ik onwaarschijnlijke figuren determineren.
Wanneer de Loenhoutse corso zijn jaarlijkse ommegang
heeft gemaakt, het zijn daar toch bewonderenswaardige
inwoners, en klein en groot weer eens met verbazing van
hun ultieme artistieke creaties hebben laten smullen, zit
de herfst op de deurdorpel en komt Koning Winter weer
uit zijn ijspaleis. Met de thans geldende energieprijzen kijkt
zowat iedereen die geen miljonair is angstig naar die seizoenen. De kranten staan er vol van, de nieuwsberichten
klinken alsmaar onheilspellender, ne mens zou er nog depressief van worden. De verwarming enkele graden lager
en de dikke truien en zachte dekentjes binnen handbereik en we zullen het wel overleven. Een ding is
zeker: nadat Koning Winter zijn ijskunsten uit zijne
frigo heeft gehaald, is de lente weer in aantocht
en dat is wel een zekerheid en iets om naar uit
te kijken.

				 E. Vanmeir

Zoekertjes

OPGELET!! September actie
bij Gerorent! Bij elke huur van
een knikmops of een graafkraan: gratis een lekkere fles
cava !Laat het smaken! GERORENT MACHINEVERHUUR TE AMBACHTSSTRAAT 20 WESTMALLE.
Sleuvengraver-StronkenfrezenKnikmopsen-Stellingen-Motorculteurs-Doorzaaier-Graafkranen tot 9 ton- Hoogwerkers tot
23m-Hakselaars-Aanhangwagens enz. Zie www.gerorent.be
Mail: info@gerorent.be 		
Tel 0475/466721 en 0495/254361
en 03/7893875.

Hier had uw zoekertje
kunnen staan !

TE HUUR: Prosionele parketschuurmachines
met
alle
schuurmaterialen, per dag of
per weekend ! Tevens onderhouds- en behandelingsproducten voor parketvloeren. Te
bevragen: GUVA PARKET, Postbaan 72, 2910 Essen, 		
tel. 03 677 10 26. www.guva.be
TE KOOP voor houtkachel:
Complete 9-delige afvoerbuizen (inox), totale lengte 6,70m,
lengte buizen 1m + volledig
geïsoleerd en toebehoren. Zo
goed als nieuw! Direct monteerbaar, moet weg wegens renovatie huis, 0473 26 72 01.

7e Dorpsdag
in Wuustwezel
kraanverhuur - landbouwmachines

Bredabaan autovrij voor 118 standhouders
Wuustwezel maakt zich op voor de zevende Dorpsdag
op zondag 25 september. Net zoals andere jaren
is er weer de nodige aandacht voor beleving.

Feest
Dvoor
E BIE
groot en klein

R
en er is een rommelmarkt
FEEST VOO weekend
Laat de auto thuis! Tijdens de dorpsdag zijn
op het Achter d’ Hovenplein.
N
I
E
L
er meerdere bewaakte fietsenstallingen. Iedere
K
Verder is er kinderanimatie en zijn
GROOT EN
fietser krijgt een gezond presentje.
er demonstraties door verenigingen.
KRAANVERHUUR - LANDBOUWMACHINES

Op zondag 25 september organiseert
het lokaal bestuur in samenwerking
met het dorpsdagcomité en Koop
in Wuustwezel een dorpsdag op de
Bredabaan in Wuustwezel-centrum.

Van 12 tot 18 uur is de Bredabaan verkeersvrij vanaf de Biest tot en met de
Slijkstraat. Hier stellen ondernemers,
handelaars en verenigingen uit de hele
gemeente hun activiteiten voor. In
totaal zijn er 118 deelnemers.

Sint Willebrordusstraat 64

Er zijn drie bewaakte fietsenstallingen en elke fietser ontvangt
een gratis attentie.
WIN EEN BALLONVAART
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2990 Wuustwezel
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info@kranendebie.be
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meer dan 100 standhouders.
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6 Uren van de Noorderkempen
afterparty gehouden. In de Irish Pub kan je
om een exclusieve ballonvaart te winondermeer een lekkere Guiness drinken of
nen
boven
je
eigen
regio.
Vul
het
bon&
405
Op verschillende podia geven
netje in op deze pagina en leverBredabaan
het in
een2990
hamburger eten.
Kempenrit
artiesten het beste van zichzelf.
Wuustwezel
bij het secretariaat van de dorpsdag
ter

een mooie prijs aan het standje van
hoogte van de Bredabaan 421. woensdag t/mWin
vrijdag:
Koop
Wuustwezel.
9.30-12.30 en 13.30 –in
16.30
Dienst economie– 03 690 46 13 – economie@wuustwezel.be
zaterdag doorlopend
9.30 – 16.30

De handelaars houden opendeur-

Live muziek op twee podia

Win een
ballonvaart

DEELNEMER DORPSDAG 25 SEPTEMBER

Jaaah, ik wil kans
maken op een gratis
ballonvaart
15 oktober
2022voor
twee personen en andere prijzen.
Wuustwezel

Tijdens de Dorpsdag
PARKING DELHAIZE
zijn er verschillende
13u
- 14uwijntje
Nexus
Komtegenieten
van een héérlijk
(of iets anders)
optredens
bewonderen
15u - 16u
Wasda!
terrasje.
op twee podia langs de op ons zonnig
17u - 18u
Back in Time
Bredabaan. Hiernaast
Leuke attractie voor de kinderen
vindDoe
je een
overzicht
van wedstrijd
PARKING
HUBO
mee
aan GRATIS
en win
cadeaubon van 25€
alles wat er te beleven valt.
13u - 14u
Kitten & Cat

NAAM .................................................................

Oriëntatierit voor beginners (Kempenrit)
GSM/TEL.NR
of gevorderden
(6................................................
Uren)
Voor oldtimers, youngtimers of recente wagens

Start en finish: PC De Ark, Wuustwezel
Meer info

6 uren Noorderkempen crrt.be/6uNoorderkempen
Kempenrit crrt.be/Kempenrit

dekijker_dorpsdag_v1.indd 1
CRRT_Pub.indd 1

Koop een KOFFIEVERWENPAKKET aan promotieprijs!
14u - 14u45 modeshow
Oxfam zet al meer dan 50 jaar
in op eerlijke handel. Handel
15u - 16u
Sound Supply
die ten dienste staat van mens
en milieu,
niet omgekeerd.
16u - 16u45
modeshow
Met de tientallen producenten-partners
wereldwijd
17u - 18u
Mad Weazel
18u
21u
Afterparty
met En
onderhouden we hartelijke en duurzame relaties.
DJ’s Dirt Brothers
producten met een hart voor iedereen, smaken gewoon
beter!

TIJDENS DE DORPSDAG
DUBBELE STEMPELS
op klantenkaart

14/09/2022 14:37:09
23/08/2022 13:31:46
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Sterke Peer en Bar Woest overhandigen cheque aan AFH Revalidatieweide
Wuustwezel
Door een goede samenwerking tussen zomerbar Bar Woest
en de organisatoren van de Sterke Peer Triatlon kan een
stevige steun gegeven worden voor de revalidatieweide
van Athletes for Hope.
De 16e editie van de Sterke Peer Triatlon lokte meer dan
duizend deelnemers die zwommen, fietsten en liepen in en

door Wuustwezel. De jeugdatleten vulden het voormiddagprogramma en ‘s namiddags was er het gebruikelijke programma met de Trio Triatlon, de Kidsrun en de individuele
sprinttriatlon. In extreem warme temperaturen vonden de
deelnemers verkoeling door sproeiers die door buurtbewoners en organisatie voorzien werden. Duizenden bezoekers
moedigden hen aan. Adrien Deharre en Hannelore Willen
grepen naar de winst in de individuele
triatlon.
Na de sportieve prestaties mochten de
deelnemers en toeschouwers bij Bar Sterke Peer genieten van een leuke muzikale afsluiter. Muzikaal talent en enkele dj’s
uit de regio maakten er een lange nacht
van.
“De hele dag en nacht stonden in het teken van sport en plezier en de volledige
opbrengst ging naar het goede doel”,
zegt mede-organisator Lars Andries. “Door
een goede samenwerking tussen de organisatie van de Sterke Peer Triatlon en
de Wuustwezelse zomerbar Bar Woest
kon in totaal een cheque van 25.000
euro geschonken worden aan de Athletes For Hope Revalidatieweide van Marc
Herremans.”

Zakdoekenbox Confort
Zakdoekenbox Confort
110 st.
110
st.10 €
Bij aankoop van
min.
Bij aankoop van min. 10 €

Carrefour Market Gooreind
Bredabaan
972 Market Gooreind
Carrefour

972
Enkel geldigBredabaan
tegen afgifte van
deze originele bon en op vertoon van je Carrefour
Bonus Card. 1 bon per klant. Niet geldig op leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke
Enkeltelefoon-,
geldig tegen
afgifte van
deze originele
bon en op vertoon
van je Carrefour
vuilniszakken,
herlaad-,
geschenken
vervoerskaarten,
postzegels,
Bonus Card.
per klant.en
Niet
geldigwettelijke
op leeggoed,
tabak, sigaretten,
betalingsmethoden
(type:1 bon
Paysafecard)
andere
uitzonderingen.
Zolang gemeentelijke
telefoon-, V.U.:
herlaad-,
geschenken
vervoerskaarten,
de voorraadvuilniszakken,
strekt. Niet cumuleerbaar.
H. Appermont
- Carrefour
Belgium N.V. - postzegels,
Olympiadenlaan
20 - 1140 Evere -(type:
BE 0448.826.918.
betalingsmethoden
Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen. Zolang
de voorraad strekt. Niet cumuleerbaar. V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere - BE 0448.826.918.

0 422521 700007

0 422521 700007

Gooreind
Gooreind
Bredabaan
972

KORTINGSBON

BON GRATIS
BON GRATIS

Geldig
van 23/9
t.e.m.t.e.m.
29/9/2022
Geldig
van 23/9
29/9/2022

KORTINGSBON

Wij
vieren
dede
1ste
VERJAARDAG
Wij
vieren
1ste
VERJAARDAG
van
onze
nieuwe
winkel!
van
onze
nieuwe
winkel!
Weekend
van de klant
met
Weekend
van de
klant met
extra attenties
voor
onze
klanten!
extra attenties voor onze klanten!
Geldig van 30/9 t.e.m. 2/10/2022
Geldig van 30/9 t.e.m. 2/10/2022

-10
-10€€
Bij aankoop van min. 100 €
Bij aankoop van min. 100 €

Carrefour Market Gooreind
Bredabaan 972
Carrefour Market Gooreind

Bredabaan
972
Enkel geldig tegen
afgifte van deze
originele bon en op vertoon van je Carrefour
Bonus Card. 1 bon per klant. Niet geldig op leeggoed, tabak, sigaretten, gemeentelijke
Enkel geldig
tegen afgifte
van dezevervoerskaarten,
originele bon enpostzegels,
op vertoon van je Carrefour
vuilniszakken, telefoon-,
herlaad-,
geschenken
1 bon per klant.
Niet geldig
op leeggoed,
tabak, sigaretten,
gemeentelijke
betalingsmethodenBonus
(type:Card.
Paysafecard)
en andere
wettelijke
uitzonderingen.
Niet
herlaad-,
postzegels,
cumuleerbaar. V.U.:vuilniszakken,
H. Appermont - telefoon-,
Carrefour Belgium
N.V. - geschenken
Olympiadenlaanvervoerskaarten,
20 - 1140
Evere - BE 0448.826.918.
betalingsmethoden (type: Paysafecard) en andere wettelijke uitzonderingen. Niet
cumuleerbaar. V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. - Olympiadenlaan 20 - 1140
Evere - BE 0448.826.918.

0 422521 800004

0 422521 800004

OPENINGSUREN
OPEN
OPENINGSUREN
OPEN
Maandag: 13u - 19u

7/7
7/7

Maandag:
13u8u
- 19u
Dinsdag
> zaterdag:
- 19u
> zaterdag:
Zon- &Dinsdag
feestdagen:
8u - 13u8u - 19u
Zon- & feestdagen: 8u - 13u
V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. - Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere - BE 0448.826.918.
Bredabaan 972
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V.U.: H. Appermont - Carrefour Belgium N.V. - Olympiadenlaan 20 - 1140 Evere - BE 0448.826.918.
CAR6384_market_Gooreind_publibox_138x100_03.indd 1
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W I N W I N W I N W I NWasmachine
W I N Bauknecht
WIN WIN
8kg
Wasmachine
Bauknecht
8kg
twv
€899
Wasmachine
8kg
twv Bauknecht
€899
twv €899

HOE DEELNEMEN ?

Kom langs tijdens de dorpsdag 25/9
en waag uw kans op onze stand
of
Soundbar
met
Soundbar
met draadloze
draadloze
ga naar
onze facebookpagina
subwoofer
Philips
twv
Soundbar
met
draadloze
neem
deel aan
de actie:
subwoofer
Philips
twv €369
€369
facebook.com/Electrojochems
subwoofer Philips twv €369
of
kom langs in de winkel
bij elke aankoop maakte u kans
op Soundbar
1 van deze met
mooie
prijzen
draadloze

Wasmachine Bauknecht 8kg
twv €899

BEWEGEN VAN BINNENUIT

Bewegingsacademie @ Gooreind
SPORTEN ZONDER DRUK - BEWEGEN OP EIGEN TEMPO.

Uitgebreid aanbod bewegingslessen
voor peuters (vanaf 18 mnd), kleuters, kinderen en tieners,
G-sporters en volwassenen (tot 55+).
Turnen, dansen, hip hop, cardio, ontspanning en beweging !

subwoofer Philips twv €369

Hoe
Hoe deelnemen:
deelnemen:
Hoe deelnemen:

WIN

Kom
tijdens
op
Soundbar
met draadloze
Kom langs
langs
tijdens de
de dorpsdag
dorpsdag
op 23/9
23/9 en
en waag
waag uw
uw kans
kans op
op onze
onze stand
stand
of
of b
subwoofer
Philips
twv
369
Kom
langs
tijdens
de
dorpsdag
op
23/9
en
waag
uw
kans
op
onze stand
Ga
naar
onze
facebookpagina
en
neem
deel
aan
de
actie:
facebook.com/ElectroJochems
Ga naar onze facebookpagina en neem deelofaan de actie: facebook.com/ElectroJochems
of
GaKom
naarlangs
onze in
facebookpagina
en neem
deelofmaakt
aan deuactie:
de winkel.
winkel. Bij
Bij elke
elke
aankoop
kans facebook.com/ElectroJochems
op 1
1 van
van deze
deze mooie
mooie prijzen
prijzen
Kom langs
in de
aankoop
maakt u
kans
op
of
Kom langs in de winkel. Bij elke aankoop maakt u kans op 1 van deze mooie prijzen

www.otmsport.be

Hoe deelnemen:

Kom langs tijdens de dorpsdag op 23/9 en waag uw kans op onze stand
of

Ga naar onze facebookpagina en neem deel aan de actie: facebook.com/ElectroJochems
of

Kom langs in de winkel. Bij elke aankoop maakt u kans op 1 van deze mooie prijzen

Find us on
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Curieus Wuustwezel

in GC Kadans
Programma najaar 2022

Zaterdag 29 oktober 2022 20u15 (16 euro)

Claptonite

Tribute to Eric Clapton (concert)

Eric Clapton behoeft geen introductie.
Claptonite is niet het origineel, maar wel
'the next best thing'. De band speelt
magistraal de songs van de Meester.
i.s.m. Loenhout Zomert

Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten

Zaterdag 10 december 2022 20u15 (15 euro)

Guga Baul & Jonas Van Thielen (try-out)
Badje vol met stroop (comedy)

Guga Baul en Jonas Van Thielen nemen je mee naar de beste Vlaamse
fictie van de jaren 80 en 90. Spilfiguur
is de oppergod van de Vlaamse
Vlaamse comedy: Urbanus.
Die erfenis moet worden doorgegeven aan het nageslacht.

• Telkens 1 kaart kopen + 1 vrijkaart.
• E-mail naar info@curieus-wuustwezel.be
Indien geen internet, sms naar 0478 03 72 55,
Vermelding: Claptonite/de Kijker/naam/adres/gsm/e-mail.

Zaterdag 17 december 2022 20u15 (16 euro)

Vrijdag 25 november 2022 20u15 (16 euro)

African Reggae for Mwembe

Bas Birker In blijde verachting

'In blijde verachting’ gaat over de zoektocht naar Bassies diepste binnenste.
Een roadtrip om de schoonheid te vinden in een grote berg lelijkheid.

(comedy)

i.s.m. Sociale Kruidenier Wuustwezel

Heartwash

(concert)

Heartwash met centraal zanger King
Sillah Ishagha staat voor authentieke
Roots-Reggae uit hartje Borgerhout,
met een Afrikaanse saus en een
boodschap van hoop en vriendschap.
Benefietconcert t.v.v. van het dorp Mwembe in Congo.

Info en tickets: www.curieus-wuustwezel.be / geen internet: sms 0478 03 72 55
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Programma
Programma
voorjaar 2023

voorjaa

Vrij.Vrij.
13 jan 202313Stijn
jan
Meuris
2023

Stijn Meuris

28Amelie
jan Albrecht
2023
Zat.Zat.
28 jan 2023
Zwaar leven comedy

Amelie Albrecht

Over songteksten van Noordkaap Over
conférence
songteksten va
Zwaar leven

Zat.Zat.
11 feb 2023
11Augustijn
feb 2023
Augustijn
Kweethetnie concert t.v.v CodaKweethetnie
Wuustwezel

comedy

concert t.v

25Filip
feb
Jordens
2023
Zat.Zat.
25 feb 2023
Hommage à Brel concert

Filip Jordens

Vrij.Vrij.
31 ma 202331Ierse
ma
Avond
2023
dubbelconcert

Ierse Avond

Hommage à Brel

conce

dubbelc

The True Gods of
The True Gods of Sound & Stone
Songs from the Emerald Isle

Brian Brody

Irish Ballads for the World

Zat.Zat.
22 apr 2023
22LeNoise
apr 2023

Celebrating Neil Young

Songs from the Eme

Brian Brody

Irish Ballads for the

LeNoise

concert
Celebrating

Neil Young

Vrij.Vrij.
12 mei 2023
12Jan
mei
Geysen
2023
& Band
Jan Geysen &
The Silver Lining concert CD-voorstelling
The Silver Lining
Zat.Zat.
27 mei 2023
27Jasper
meiPosson
2023
Vastbenoemd comedy

Ban

conce

Jasper Posson
Vastbenoemd

Zat.Zat.
17 juni 2023
17Rock-it
juni (voor
2023
50-plussers) (20
Rock-it
jaar Curieus)

comedy

(voor 50-plus

Robert Van Yper
Robert Van Yper
Race met de duivel muzikale lezing Race met de duivel
Three Cool Cats
Three Cool Cats
Rock ‘n Roll is good for your soul concert
Rock ‘n Roll is good

Info
Info en tickets:
en
www.curieus-wuustwezel.be
tickets: www.curieus-wuustwe
/ geen internet: sms 0478 03 72 55
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Zandbergrun werd toporganisatie
Wuustwezel
Dank zij de overname van organisatie van de Zandbergrun
door Nick Schrijvers en An Meeusen kon dit evenement weer
plaats hebben. De run reed door de Noorderkempen en vertrok
aan de evenementenweide in de Korte Gasthuisdreef.
De organisatoren konden weer rekenen op een grote groep
vrijwilligers, op de chauffeurs van zijspannen, motoren en oldtimers. Daardoor kregen meer dan tweehonderd mensen met
een beperking de dag van hun leven. Overal stonden toeschouwers om hen aan te moedigen.
Proficiat aan organisatoren en de grote groep vrijwilligers, de
begeleiders en vooral alle bestuurders van motoren, zijspannen
en oldtimers.

Vastgoed en Verzekeringen

Dorpsdag Wuustwezel 25 september 2022
Wij verwelkomen u graag aan onze stand op de Dorpsdag in Wuustwezel:
Kom langs voor een hapje en een drankje
Maak kennis met onze Janssen en Janssen
Durf jij onze bibberspiraal aan?
Ontvang een leuke attentie!

www.janssenenjanssen.be
24

03 663 44 44

Voor meer info
bel naar
03 663 44 44

info@janssenenjanssen.be

OOK ZO WARM IN HUIS?
Wĳ houden uw binnentemperatuur onder controle.





VERLENGDE ZOMERACTIE tot en met 30/9 WIJ STAAN TER HOOGTE VAN
BREDABAAN 436-440
T/M 31 JULI 2022
ivm ZOMERACTIES
DORPSDAG WUUSTWEZEL

SOLAR
SCREENS
7 jaar
garantie

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

WAAROM SCREENS?
BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW
RAMEN GEMONTEERD
■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
Een erg groot verschil met gordĳnen.
■ Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn.
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen, zowel voor de hitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter.
■ Screens zorgen voor minder reflectie op uw schermen met
thuiswerken of televisie.

WAT DOEN WĲ NOG?
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s,
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

RENO SOLAR SCREENS
Danny Konings: 0497 711 976
Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be | www.rs-screens.be
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7e Dorpsdag
in Wuustwezel
Bredabaan autovrij voor 118 standhouders
Wuustwezel maakt zich op voor de zevende Dorpsdag
op zondag 25 september. Net zoals andere jaren
is er weer de nodige aandacht voor beleving.
Op zondag 25 september organiseert
het lokaal bestuur in samenwerking
met het dorpsdagcomité en Koop
in Wuustwezel een dorpsdag op de
Bredabaan in Wuustwezel-centrum.
Van 12 tot 18 uur is de Bredabaan verkeersvrij vanaf de Biest tot en met de
Slijkstraat. Hier stellen ondernemers,
handelaars en verenigingen uit de hele
gemeente hun activiteiten voor. In
totaal zijn er 118 deelnemers.
Op verschillende podia geven
artiesten het beste van zichzelf.
De handelaars houden opendeur-

weekend en er is een rommelmarkt
op het Achter d’ Hovenplein.
Verder is er kinderanimatie en zijn
er demonstraties door verenigingen.
Er zijn drie bewaakte fietsenstallingen en elke fietser ontvangt
een gratis attentie.
WIN EEN BALLONVAART

Tijdens dit evenement maak je kans
om een exclusieve ballonvaart te winnen boven je eigen regio. Vul het bonnetje in op deze pagina en lever het in
bij het secretariaat van de dorpsdag ter
hoogte van de Bredabaan 421.

Feest voor
groot en klein
Laat de auto thuis! Tijdens de dorpsdag zijn
er meerdere bewaakte fietsenstallingen. Iedere
fietser krijgt een gezond presentje.
Aan het Achter d’Hovenplein is een grote
rommelmarkt vanaf 9 uur en tot 18 uur met
meer dan 100 standhouders.
Aan het podium van de Hubo wordt een
afterparty gehouden. In de Irish Pub kan je
ondermeer een lekkere Guiness drinken of
een hamburger eten.
Win een mooie prijs aan het standje van
Koop in Wuustwezel.

Dienst economie– 03 690 46 13 – economie@wuustwezel.be

Win een
ballonvaart
Jaaah, ik wil kans
maken op een gratis
ballonvaart voor
twee personen en andere prijzen.
NAAM .................................................................
GSM/TEL.NR ................................................
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Live muziek op twee podia
Tijdens de Dorpsdag
zijn er verschillende
optredens te bewonderen
op twee podia langs de
Bredabaan. Hiernaast
vind je een overzicht van
alles wat er te beleven valt.

PARKING DELHAIZE

13u - 14u
15u - 16u
17u - 18u

Nexus
Wasda!
Back in Time

PARKING HUBO

13u - 14u
14u - 14u45
15u - 16u
16u - 16u45
17u - 18u
18u - 21u

Kitten & Cat
modeshow
Sound Supply
modeshow
Mad Weazel
Afterparty met
DJ’s Dirt Brothers

14/09/2022 14:37:09

elite
DORPSDAG
25 SEPTEMBER
OPEN VAN 11 TOT 17U

VAN 20/09
T.E.M. 1/10/2022

-10%

*

KORTING

OP ALLES
Bredabaan 462 - 2990 Wuustwezel
tel. 03 669 72 29 - www.huiselite.be

*behalve op reeds afgeprijsde artikelen

e
afgeprijsd
tent met
buiten
artikelen
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OPENDEUR

VAN DIJCK

23 - 24 - 25
SEPTEMBER

schoenen & lederwaren & sport

Dit weekend

10% korting

Nero Giardini

Zondag 25/09 open
van 9 tot 18 uur
Tango
Gabor

Andrea Conti

Replay
Sun 68

www.vandijckschoenen.be
VAN DIJCK • Dorpsstraat 4 - 2990 Wuustwezel - T. 03 669 96 63
Ruime parking achter de winkel.
Onze openingsuren: maandag: 13.00 - 18.30 • dinsdag t.e.m. vrijdag 9.00 - 18.30 • zaterdag 9.00 - 17.30 • zondag 9.00 - 12.00
28

Kunstgebit stuk?

Snelle herstelling binnen het uur!

Bel 0471/74 85 03

NIEUW

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

J V D K - I N T E Raandacht
I EUR
Wij creëren
rond
Algemeen Schrijnwerk
uw bedrijf
op Social Media.
Keukens en kasten op maat

Nu ook in bouwpakket
voor
de handige zelfplaatser.
Onze
aanpak.

www.jvdk-interieur.be

Brekelen 4 unit 12 Wuustwezel

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?

Gebit thuis afhalen en brengen mogelijk!

www.Tandlabovdb.be
Valkstraat 35 - 2910 Essen

Alle herstellingen aan kunstgebitten &
anti-allergische tandprotheses.
Glimlach gegarandeerd !

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

NIEUW
Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg.

Planning.

Strategie.

Content creatie.

Resultaten.

Controle.

Wij creëren aandacht rond
uw bedrijf op Social Media.
Meer informatie & prijzen.

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

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

PROMO

•Verhuizing v 100* per uur

verhuiswagen + 2 verhuizers + ladderlift

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

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.

by primaprint.be

Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Overleg.

Planning.

socialgraﬁx.be
Strategie.

Content creatie.

Resultaten.

Controle.

GARAGE

Meer informatie & prijzen.

OOSTVOGELS

Meer informatie en prijzen zijn terug te vinden via www.socialgraﬁx.be of via Prima-Print.
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

MERCEDES
VOOR ACTUELE STOCKWAGENS

WWW.OOSTVOGELS.BE
• Specialist in uw buurt
voor jonge Mercedes wagens

Privéhuis Dreamgirls
Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom
0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl

• Herstellingen alle Mercedes
personenwagens en lichte vracht

JVDK-INTERIEUR

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
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NIEUW
ONLINE
WEBSHOP
PRIMAPRINT.BE
Bestel vanaf nu ook je producten online via www.primaprint.be.
Goedkoop, snel en top kwaliteit.
Uitgebreid assortiment.
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CULTUURPAGINA
Maand van de geestelijke gezondheid

Reveil

Op 10 oktober vindt de ‘Werelddag
Geestelijke Gezondheid’ plaats. Daarom willen we de hele maand oktober
de aandacht vestigen op geestelijke
gezondheid.

Vrijdag 28 oktober om 19u00 is iedereen welkom op het
kerkhof van Loenhout om samen te komen en onze dierbaren te herdenken. We brengen tijdens de Reveil een
sereen eerbetoon aan niet te vergeten graven. Ontroerende verhalen, intieme luistermuziek door Smout & Reuzel en samenzijn als herdenking voor onze dierbaren staan
op het programma tijdens de schemerzone van de dag.
Graag verwelkomen we jou met een kom hartverwarmende soep want: herinneren is mooier dan ‘niet vergeten’.

Heb je ook al gemerkt dat we meestal
pas over mentale gezondheid spreken als het niet goed gaat? Daarom
is het belangrijk én nodig om te werken aan geestelijke gezondheid nog voor er zich problemen
stellen. En dat doen we in oktober. Door op een positieve
manier geestelijke gezondheid aandacht te geven, creëren we tegelijkertijd meer begrip voor mensen die psychisch
kwetsbaar zijn.
Op zaterdag 1 oktober gaat het verhaal van start: samen
met Lotte Vanwezemael en Warme William, de mascotte
van de campagne vieren we het lanceringsmoment ‘Warme Noorderkempen’. Ontdek de andere talloze activiteiten die georganiseerd
worden in onze brochure. De
brochure kan je ophalen op
volgende plaatsen: Sociaal
Huis, Huis van het Kind, de
Dienstencentra, Gemeentehuis en bibliotheken in Wuustwezel. Via dienst Welzijn kan je
ook een online versie vragen.
Meer info: dienst Welzijn 03 690 46 14

Kruiswegkermistentoonstelling
We blikken terug op een succesvolle editie van de jaarlijkse Kruiswegkermistentoonstelling. Bijna 700 bezoekers bezochten deze
kunsttentoonstelling en brachten hun stem uit op hun 3 favoriete
werken.
Erik Proost was de grote lieveling van het publiek met zijn uniek
schaakbord vervaardigd uit zijn beukenhaag. Ingrid Van De
Locht wist de deelnemende kunstenaars te bekoren met haar
bijzonder schilderwerkje ‘Oogenblik’. Ook Marc Beeckmans verdiende een prijs geselecteerd door de Cultuurraad met ‘Intiem’,
een gevoelig schilderwerk met een mooie compositie dat tederheid, vrijheid en mysterie oproept. De winnende werken zijn nog
t.e.m. einde oktober 2022 te bewonderen in de inkomhal van het
gemeentehuis. Kom een kijkje nemen en spaar nog een extra
UiTPAS-punt! Meer info: cultuur@wuustwezel.be of 03 690 46 26

Heb je iemand verloren en wil je jouw verhaal kwijt?
Surf naar www.reveil.org/verhalenbank. Hier worden afscheidsverhalen en herinneringen verzameld van personen die men liefhad. Het is een platform om je gemis een
plaats te geven in de vorm van een verhaal.
Vergeet je UiTPAS niet, want ook
hier spaar je een punt!
Meer info: cultuur@wuustwezel.be
of 03 690 46 26. Dit is een project
van de Cultuurraad i.s.m.
Erfgoedraad Wuustwezel.

Op stap met je UiTPAS!
UiT-wat? De UiTPAS is je voordeelkaart voor vrijetijdsactiviteiten. Spaar punten bij heel wat activiteiten en ruil ze om
voor leuke voordelen. Mensen met een beperkt budget
krijgen met een UiTPAS aan kansentarief straffe kortingen
op allerhande activiteiten.
Graag een UiTPAS? Een UiTPAS kost € 5 en blijft je leven
lang geldig. Als je jonger bent dan 18 jaar kost je UiTPAS
€ 2 en wie recht heeft op een kansentarief betaalt € 1.
In Wuustwezel kan je een
UiTPAS kopen op volgende
plaatsen: Bib (Dorpsstraat
36), Dienstencentrum Ter
Wezel (Achter d’Hoven
65), Dienstencentrum Wijkhuis (Brechtseweg 29),
Sociaal Huis (Bredabaan 735), Dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis (Gemeentepark 1).
Hoe en waar punten sparen? Je kan een punt sparen bij
elke UiTPAS-activiteit waaraan je deelneemt. Surf naar
www.uitinvlaanderen.be en ontdek waar je je UiTPAS kan
bovenhalen (zoek naar het UiTPAS logo) of vraag ernaar
in de bib, het gemeentehuis of de dienstencentra.
Hoe en waar punten ruilen? Er is altijd wel iets leuks te
vinden voor jouw aantal punten, of je er nu 5 of 500 bij
elkaar gespaard hebt. Bekijk het overzicht van alle omruilvoordelen in regio/gemeente op www.vanpoldertotkempen.be of vraag aan een baliemedewerker of je er
punten kan omruilen.
Heb je nog vragen?
Contacteer dan uitpas@wuustwezel.be of 03 690 46 39.

Een uitgebreid overzicht van alle activiteiten in Wuustwezel kan je terugvinden via UiT in Wuustwezel: www.wuustwezel.be/uit-wuustwezel.
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Benefietweekend voor zeldzame ziekte van Gorham-Stout,
Nathan Van Hooydonck wordt peter van de vzw
Wuustwezel
Wielrenner Nathan Van Hooydonck
heeft het peterschap aanvaard
van de vzw LGD Alliance Belgium.
Die ijvert voor de verbetering van
wie aan Gorham-Stout lijdt. Sete
Braspenning uit Loenhout is één
van hen. 23 en 24 september is er
een benefietweekend.
“De peter van onze organisatie
is Jim Aernouts, voormalig veldrijder uit Essen”, vertelt Mireille
Vorsselmans, de mama van Sete
Braspenning. “Jim heeft tot op
heden het peterschap geweldig opgenomen. Hij heeft dat uitstekend gedaan en we zijn hem daar heel dankbaar voor. Hij
heeft zijn fiets intussen echter aan de haak gehangen en is nu
maitre d’hôtel in De Kiekenhoeve in Essen, die hij samen met
zijn vrouw Jill uitbaat. Door zijn carrièreswitch, zijn wij op zoek
gegaan naar een nieuwe peter voor onze vzw.” De supportersclub van Nathan Van Hooydonck heeft in het verleden meermaals de vzw gesteund. De familie van Sete is dan ook erg blij
dat Nathan peter wil zijn.
Ook Sete is in zijn nopjes. Hij stelt zich graag zelf voor. “Mijn
naam is Sete Braspenning en in oktober word ik al 11 jaar. Jaja,
volgens mijn mama en papa ben ik een puber. Wist je dat het
van 2018 geleden is, dat ik mijn laatste ziektefeestje heb georganiseerd? Er is sindsdien héél veel gebeurd. Te veel om het
hier te vertellen. Binnenkort geef ik opnieuw een ziektefeestje.
Dan gaan we eindelijk terug een fijne avond kunnen organiseren en jullie alles vertellen over de afgelopen jaren. Volgens de
dokters en mama en papa lijd ik aan Generalized Lymphatic
Anomaly (GLA). Een moeilijk woord, net zoals de ziekte van Gorham-Stout (GSD). In wezen dezelfde ziekten, maar afhankelijk
van hoe de botafbraak gebeurt, gebruikt men de naam GSD of
GLA. Op mijn vorige ziektefeestjes heeft mama het verhaal van
de speciale ballonnetjes verteld. Intussen ben ik al een tiener
en kan ik het verhaal van mijn gezwellen, zieke rug en slechte
botten zelf vertellen aan mijn vrienden.”
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In 2016 heeft de familie Vorsselmans de vzw LGD Alliance Belgium opgericht onder de vleugels van de Europese organisatie
LGD Alliance Europe. Er zijn twee belangrijke doelstellingen. Het
gaat over het verbeteren van de levenskwaliteit en medische
zorg voor patiënten met GLA/GSD. Dat kan door het stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek voor het
vinden van de oorzaak, het effectief behandelen en uiteindelijk het genezen van deze ziekte, alles in de ruimste zin van het
woord. Een tweede doelstelling is ondersteunen van patiënten
en het verbinden van patiënten onderling en hun omgeving,
het informeren van de betrokken gemeenschap, de medische
professionals en het bredere publiek over deze ziekte.

Benefietweekend
Om dit alles te realiseren,
kan de vzw alle steun
gebruiken en daarom organiseert de familie op
vrijdag 23 en zaterdag
24 september 2022 een
voorstelling in zaal Kadans
te Wuustwezel, met vanaf 18.30 u een receptie,
en daarna een muzikaal
akoestisch voorprogramma door Muzus, de presentatie van verhaal van
Sete en vzw LGD Alliance
Belgium en een comedy optreden van Trio Con Brio op vrijdag
en Ann Helena Kenis op zaterdag. De vzw is in 2016 opgestart
en in dat jaar hebben we onze eerste editie gehouden van
het benefietweekend. Dit hebben we dan herhaald in 2017 en
2018. In 2019 is dit event niet kunnen doorgaan. Sete heeft toen
vlak voor de zomervakantie een hele zware rugoperatie ondergaan en we wisten toen niet hoe snel hij daarvan zou revalideren. De edities van 2020 en 2021 zijn dan omwille van corona
niet kunnen doorgaan.
Op sociale media via FB en Instagram
@SeteGorhamDisease, mireille@vorsselmans.net
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Nieuwsbrief September – december 2022
Wuustwezel
Onze ateliers gaan na 2 hectische
maar toch geslaagde jaren terug
aan een nieuw werkjaar beginnen
op 20 september 2022.

Voor deze cursussen wordt een maximum van 10 cursisten per
reeks gehandhaafd.

Voor meer–info
en prijzen raadpleeg
onze website
Nieuwsbrief September
december
2022

www.kratje.be
We hebben het hoofdstuk corona in schoonheid kunnen afsluiten
met in april een Kijk-Kunst-Koop Inschrijven
Onze en
ate
liegeslaagd
rs gaat nOpena 2 hectische maar toch geslaagde jaren
weekend
ons
deurweekend.
Na
een
welkome
terug aan een nieuw werkjaa- rBijbvoorkeur
eginnenvia
oponze
20 website
septem: bwww.kratje.be/inschrijven/
er 2022
rust en ontspanning staan we in september dus klaar voor een - Via e-mail: atelier@kratje.be
- Via telefoon: Secretaris 03-663.37.14 of GSM; 0473 25 04 62
nieuwe start.

We hebben het hoofdstuk corona in schoonheid kunnen afsluiten met in april een
• Ons Klei-atelier
start op weekend
dinsdag 20
2022
Kijk-Kunst-Koop
enseptember
ons geslaagd
Opendeurweekend.
de kleiateliers is geen inschrijving nodig en de onkost wordt
- dinsdagavond
van
19u30
tot
22u00
Na een welkome rust en ontspanning staan we Voor
on september
dus klaar voor een
ter
plaatse
betaald.
- woensdagvoormiddag van 9u00 tot 11u30
nieuwe
start.
- donderdag
morgen
van 10u00 tot12u30
en namiddag van 13u30 tot 16u00

Voor de cursussen vragen we de deelnemers om vooraf in

Ons Klei-atelier start op dinsdag 20 septembeter schrijven
2022 en te betalen op rekening IBAN: BE11 7331 6109
• Onze afdeling
schilderen
9448,
BIC-code: KREDBEBB - Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw,
- dinsdagavond van 19u30 tot 22u00
Gasthuisstraat
7, 2990 Gooreind-Wuustwezel.
start ook op dinsdag 20 september 2022
- woensdagvoormiddag van 9u00 tot 11u30
Zoals gewoonlijk laten we de 2 cursussen naast elkaar lopen, Bij overschrijving noteert u :
morgen
van 10u00 tot12u30 uw
en naam,
namiddag
vanvan
13u30
tot 16u00
- donderdag
start dag
de cursus,
naam van de cursus
een groep aquarel
en een groep
olieverf/acryl.

Door

Bijdrage in onkosten worden vanaf september ( na 15 jaar ) opgetrokken naar 7,00 € per
sessie. Daar er nu een andere kleileverancier is, wordt ook de prijs van klei aangepast
een
naar
gestuurd…
2,00 € p
er pakons
van 10
kg
naar 1lezer

14 dagen geleden reden we naar Stavenisse in Zeeland. OnOnze awe
fdedit
linplaatje
g schilgeschoten
deren sta“in
rt the
ookmiddle
op dinof
sdag 20 september 2022
derweg hebben
Zoals
gewoonlijk
laten
we
de
2
cursussen
naast
elkaar
lopen, een groep aquarel en een groep
nowhere”.
Voor van
dezede
cursussen
wordt
een maximum van 10 cursisten per reeks gehandhaafd.
Het stondolieverf/acryl.
aan beide kanten
weg, vlakbij
Stavenisse.
Ook
hier
zijn
we
genoodzaakt
de
prijs
per
les
met 1,00 € te verhogen.
Duidelijk een grapje, denken wij....
Elke reeks schilderen komt zo op 55,00 € per 6 lessen
Betaling geldt als volgorde van inschrijving.

Voor meer info raadpleeg onze website; www.kratje.be
Inschrijven
- Bij voorkeur via onze website : www.kratje.be/inschrijven/
- Via e-mail: atelier@kratje.be
- Via telefoon:
Secretaris 03-663.37.14 of GSM; 0473 25 04 62

Voor de kleiateliers is geen inschrijving nodig en de 7,- € wordt ter plaatse betaald.
Voor de cursussen vragen we de deelnemers om vooraf in te schrijven en te betalen op
rekening
IBAN: BE11 7331 6109 9448,
BIC-code: KREDBEBB
Van : Volwassenenatelier 't KRATJE vzw,
Gasthuisstraat 7
2990 Gooreind-Wuustwezel.
Bij overschrijving noteert u :
uw naam,
start dag van de cursus
naam van de cursus
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KORTING OP ALLES!
*ENKEL TIJDENS DE OPENDEURDAGEN EN UITGEZONDERD OP
‘BUY MORE GET MORE’-ACTIES / LOPENDE PROMO’S /
SPECIALE NETTO PRIJZEN / …

BOOM

 7 OKTOBER IN BRECHT

 14 OKTOBER IN BOOM
Shop
online

BUY MORE! GET MORE!
VAN 1 T.E.M. 22 OKTOBER 2022

KIES ZELF UW CADEAU
#

TER WAARDE VAN HET VERMELDE BEDRAG

Actie geldig op de deelnemende DEWALT producten

Voordelen webshop
- Eenvoudig navigeren door de shop
dankzij productgroepen en filters
- Aanmelden voor herstelling/retour
via de klantenzone
- Administratief inzicht (status bestelling,
factureren, betalingen, ...)
- Snel bestellen a.d.h.v. artikelcode,
fabrikantcode en meer
- Er is een dagelijkse levering
(vaste route voor vaste klanten)
- via een mobiel toestel kan je a.d.h.v je
camera ook effectieve barcodes scannen
om zo een product te vinden op de
webshop (wel een coole feature)
- Bestellen en laten leveren of afhalen
in 2 winkels (Boom of Brecht)

www.vostools.be

Heiken 17, 2960 Brecht , 03 330 10 10
Colonel Silvertopstraat 25, 2850 Boom, 03 888 16 72
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In ‘Tot aan de maan en terug’ danst Sofie met dochter Fien
voor Kom op tegen Kanker
Essen
Sofie De Clerck (52) en haar dochter Fien (14) dansen op
1 en 2 oktober samen de intieme dansvoorstelling ‘Tot aan
de maan en terug’. In het Volkshuis krijgen ze de steun van
neef en professioneel danser-choreograaf Pjotr Nuyts (22).
De voorstelling toont hoe een kankerdiagnose en -behandeling je leven overhoop haalt. De opbrengst gaat naar
Kom op tegen Kanker.
Met de dansvoorstelling wil Sofie De
Clerck, zelf kankerpatiënte, meer bewustwording rond
kanker
teweegbrengen. “Heel wat
mensen kennen wel
iemand die kanker heeft of heeft
gehad, maar als je
zelf de diagnose
krijgt, beland je in
een rollercoaster”,
weet ze. “Weinigen
beseffen dat je vandaag, mede dankzij
de behandelingen
en medicatie, kan leven met kanker. Mensen denken ‘van
kanker ga je dood of genees je’, maar dat het mogelijk
is er een tijd mee te leven, of dat je kan genezen en er
toch nog vele jaren last van kan hebben, is veel minder
bekend. Tegelijkertijd groeit daarmee de onzekerheid over
de toekomst. Zowel voor de kankerpatiënten zelf als voor
de artsen die nu meer moeten nadenken over de langetermijngevolgen van behandelingen. Eerst is er de mokerslag
en daarna krabbel je weer recht. Angst en pijn, en het achteruitgaan van een eens goed functionerend lijf overvallen
je enerzijds. Maar anderzijds gaan we ook de positieve gevolgen niet uit de weg. Zo wordt de band met je kinderen
hechter en intenser. Je moet je leven opnieuw opnemen
en nog zo veel mogelijk herinneringen maken.”

Samen genieten
‘Ook al weet je niet hoe
je leven loopt, maak er
het beste van’, is het
motto van Sofie. Zij is
mama van drie kinderen. Één dochter, Fien,
danst al van jongs af.
“Ze danst onder meer
bij Muzarto in Essen
en Studio To Move in
Kalmthout. Het is heerlijk om te zien hoe ze ervan geniet om samen
met mij te dansen.” Hoewel Sofie altijd wel fysiek actief geweest is, is ze totaal geen danser. “Dit project is een hele uitdaging, want mijn benen willen niet altijd even goed mee,
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en ligt buiten mijn comfortzone. Ik leg me toe op de intiemere stukken in de choreografie”, bekent ze. “De grootste
beproeving is het onthouden van alle dansfiguren, maar
daarvoor heb ik woorden verzonnen als ezelsbruggetjes.
Pjotr leert me ook relativeren. Hij is een enorme steun en
blijft erg geduldig. Ik ben blij dat hij mee in het project wilde
stappen, want hij is erg druk bezet.” Pjotr Nuyts danst bij het
gezelschap van de vermaarde Belgische danser en choreograaf Wim Van de Keybus. Pjotr staat deze maand nog
op het podium van NT Gent met Action Zoo Humain in de
voorstelling Flemish Primitives, in het kader van de wereldexpo in Dubai, en werkt aan een breakdance-voorstelling.
“Fien leert ook veel van Pjotr. Ze is een hevige danser. De
trage stukken in de voorstelling zijn voor haar een uitdaging. Daarin neem ik haar mee, terwijl zij mij dan weer meetroont in het meer actieve gedeelte van de choreografie”,
lacht ze.

Goed doel
Met ‘Tot aan de maan en terug’ wil Sofie het publiek ook
ontroeren. “We willen de mensen laten genieten van een
mooie en kwalitatieve voorstelling. De proefrepetitie werd
alvast heel positief onthaald.”
Sofie, Fien en Pjotr dansen tweemaal, op zaterdag 1 oktober om 20u en op zondag om 14u in het Volkshuis, Stationsstraat 136. Een ticket kost 15 euro. Voor 10 euro kan je de
voorstelling later online bekijken. De opbrengst gaat naar
Kom op tegen Kanker.

www.totaandemaanenterug.be
www.komoptegenkanker.be/acties/tot-aan-de-maan-en-terug

Vacatures
GEZOCHT
STUDENTEN, FLEXY
EN VAST PERSONEEL
VOOR NIEUWE BAKKERIJ/ BROODJESZAAK
&VERNIEUWDE CREMERIE BISTRO.
INTERESSE ?
WHATSAPP NAAR BART +32 493 88 85 48
VOOR EEN AFSPRAAK
OF MAIL NAAR INFO@BISTROMONIDA.BE

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

info@vanlooverenramen.be
www.vanlooverenramen.be

gezocht:

ERVAREN
PLAATSER

aluminium
ramen en deuren

- LEUK TEAM/ ALLES VOLLEDIG NIEUW -

Verschijnt u ook graag
in ons infoblad dekijker ?

ALUMINIUM RAMEN EN DEUREN
NIEUWBOUW EN RENOVATIE
REYNAERS PROFIELEN

Wij verschijnen in 33.000 bussen !

een jobadvertentie
een zoekertje
een opendeurdag
bekendmakingen …

Vraag meer info
03 667 57 65
dekijker@primaprint.be

Oktober - Nareka wandelingen
Kalmthout
Za 01.10.2022 -Grenspark: Kriekelareduinen - Start: 14u tot
17u - parking Hazeduinen, 1ste Verdelingsweg 6, 4654 RT
Putte NL
Thema: Wandelen van top naar top.- Gids: Fred Severin
Zo 09.10.2022 -Grenspark: Withoefse Heide- Start: 10u parking De Vroente Putsesteenweg 129, 2920 Kalmthout
Thema: Herfst in het bos.- Gids: Hilde Balbaert
Za 15.10.2022 -Grenspark: Ravenhof-Moretusbos, Start: 14u
tot 17u - Kasteel Ravenhof, Oud Broek 4, 2940 Stabroek
Gids: Fred Severin
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids, duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is gratis.
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41 - chrisvandersypt@skynet.be
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Honderden Essenaren smaken opendeurdag gemeentehuis,
brandweer en magazijn
Essen
Enkele honderden Essenaren ondernamen een ontdekkingstocht door het gemeentehuis, met heemkundig
museum in de nok, en het gemeentemagazijn. Die waren
voor één dag open voor het
publiek. Het recept met zoektocht, demonstraties van de
brandweer en kinderanimatie
werd goed gesmaakt.
“Het is van 2016 geleden dat
we de deuren nog eens wijd
open gooiden”, weet Nathalie
Claessens, diensthoofd Communicatie & Onthaal. “Normaal moest dit al zijn gebeurd,
maar toen kwam corona. Heel wat mensen kennen het gemeentehuis enkel van de diensten die ze eens nodig hebben. Maar uiteraard gebeurt hier veel meer. Dat proberen
we op een ludieke manier te tonen.” Een zoektocht leidde
bezoekers langs de verschillende diensten. Wie deelnam,
kon een zweefvlucht winnen. “Hieraan namen ruim honderdvijftig gezinnen deel. Ze stelden heel wat interessante
vragen. Overal plaatsten we infoborden met uitleg. Daarnaast sprak het bureau van de burgemeester tot de verbeelding, in een oude bibliotheek gaf Muzarto een concert
en er was ook een fotohoek op de dienst communicatie
waarmee je op de cover van Essen Info belandt.”

blokken gelegd, zodat de kinderen die eresteen opnieuw
samen leggen vandaag”, legt Claessens uit. In de nok van
het gemeentehuis is ook een heemkundig museum verscholen, met een volwaardige kapel, Essens café van weleer en authentieke klederdracht. Schatten op zolder noemen ze dat. Het parcours loodste de bezoekers ook naar
buiten, waar de brandweer verschillende demonstraties
gaf, en gunde hen een unieke blik achter de schermen
van het gemeentemagazijn waar kinderen een bijenhotel
leerden maken. Achter de brandweerkazerne mochten
kinderen dan weer zelf een brand blussen. “Heel leuk voor
onze twee jongens”, merken mama Jennifer en papa Tim
op. “Tim is geboren en getogen in Essen, maar toch is het
een leuke manier om met de gemeente kennis te maken.”
Buiten had Puur Lokaal de kramen opgesteld waar bezoekers gezellig langs kuierden.

Eresteen
En precies vandaag, zeventig jaar geleden, werd hier de
eresteen gelegd van het gemeentehuis. Het gebouw werd
in de Tweede Wereldoorlog , op 6 maart 1945, vernield en
in 1952 heropgebouwd. “Daarom hebben we hier grote

Winkelen doe je bij voorkeur met de fiets of te voet
in Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel
Regio
Nog tot half oktober kunnen shoppers uit Essen, Kalmthout,
Stabroek en Wuustwezel met Gerinkel naar de winkel.
De vier gemeenten werken samen voor deze actie om
mensen te overtuigen om te voet of met de fiets lokaal
te winkelen.
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Net als bij voorgaande edities werkt de actie met een
spaarkaartensysteem. Kom je met de fiets of te voet naar
een handelszaak, dan krijg je een stempel op de spaarkaart. Een volle spaarkaart kan je bij de deelnemende
handelszaken inleveren. Zo maak je kans op verschillende tombolaprijzen. Half oktober worden alle spaarkaarten verzameld en begin november worden de prijzen
uitgereikt.

Vacatures

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

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

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding:

WIJ ZOEKEN:

METSERS
METSERS
PLOEGBAAS
METSERSPLOEG

Interesse?
Mail uw CV naar bart@pcscomputers.be

METSERSPLOEG

Neem een kijkje op onze vernieuwde website:

www.venm.be

Ramen

Deuren

Veranda’s

Je komt terecht in een familiaal en vooruitstrevend KMO.
Een competitief loon en aantrekkelijke extralegale voordelen
Misschien staat jouw realisatie er binnenkort ook op !
zijn uiteraard voorzien, net als de mogelijkheid om door te groeien.

ü
ü
ü
ü

ü Goede verloning naar werken.
Goede
verloning
ü Extra legale voordelen.
Extra
legale
voordelen
ü U komt terecht in een KMO met familiaal karakter.
Schoolverlaters
welkom
ü Schoolverlaters
welkom.
Onze
werven
bevinden
de provincie
provincieAntwerpen.
Antwerpen
ü Onze
werven
bevindenzich
zich in de

Telefonisch solliciteren op onderstaand nummer of
ADMINISTRATIEF
BEDIENDE
via e-mail naar annelies@venm.be

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS

Als administratief bediende kan je vlot met computer werken,
Kwade Weide 6 - 2920 Kalmthout - Tel. 03 685 21 11
outlook, word en excel zijn u wel bekend. Je houdt van variatie en
info@venm.be
neemt snel nieuwe zaken op. Als teamplayer werk je vlot en communicatief. Basiskennis of toch enige ervaring met inboeken van
facturen of verwerken van loongegevens zijn een pluspunt. Daar we
een bouwbedrijf zijn is enige interesse in de bouwwereld uiteraard
VDAB-vacaturenummer: 65147123
meegenomen.

Solliciteren via e-mail met cv naar info@venm.be
of telefonisch op het nummer 03 685 21 11
Kalmthoutsesteenweg 197 • 2990 Wuustwezel
T.+32 (0)3 669 66 25
info@jefleonard.be • www.jefleonard.be

Kwade Weide 6 • 2920 Kalmthout
info@venm.be • www.venm.be
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Essen trekt half miljoen euro uit voor nieuwe en veiliger voetpaden
Essen
De voetpaden in de Kalmthoutsesteenweg, Hofstraat en
Heikantstraat worden vernieuwd en een wijk in Essen-Statie wordt ook onthard. Essen trekt hiervoor een half miljoen
euro uit. De gemeenteraad zette het licht op groen.

Nieuwstraat, wordt vernieuwd aansluitend op de Hofstraat.
“De oostzijde van de Nieuwstraat voorzien we in een latere
fase, aangezien grote bouwwerken in de nabije toekomst
voorzien zijn.”

“We willen een duurzame gemeente zijn met toekomstgerichte mobiliteit. Een van de actieplannen om dit te bereiken is de aanleg en verbetering van voetpaden”, stelt
schepen van Mobiliteit Brigitte Quick (CD&V). “Voornamelijk in de wijk Heikant werden aanzienlijke verbeteringen en
vernieuwingen aangebracht de afgelopen jaren.” Voor dit
jaar keurde de gemeenteraad voor het centrum een volledige vernieuwing van de Hofstraat, een gedeelte Nieuwstraat, een nieuw aansluitend voetpad in de Heikantstraat
en de vernieuwing van het Smeyerspad goed.

Smeyerspad

Hofstraat

De Heikantstraat, vanaf nummer 24 tot de Oude Baan,
behoort tot wijk Centrum en is de laatste jaren serieus veranderd. Er zijn veel nieuwbouwontwikkelingen en ook de
nieuwe insteekweg Martha Bataillestraat geeft nu uit op de
Heikantstraat. “De voetpaden daar creëren een trage verbinding richting Deken Verbiststraat en Oude Baan.” Deze
werken worden op ruim 94.000 euro geraamd. Het laatste
onderdeel is de fietsverbinding van het Smeyerspad naar
Nieuwstraat. “Deze bestaande trage weg is een belangrijke ontsluiting voor het centrum. Die willen we optimaliseren.” De gemeente voorziet hiervoor ruim 45.000 euro.

“In eerste instantie komen de voetpaden van de Kalmthoutsesteenweg aan bod, op het gedeelte vanaf het viaduct
tot aan de lichten. We starten ook een onthardingstraject
voor een wijk op Statie. Als we mensen willen stimuleren om
meer te wandelen, moeten de voetpaden er ook veilig en
netjes bijliggen”, meent de schepen. Voor deze voetpaden
trekt de gemeente zo’n 516.000 euro uit. Het leeuwendeel
daarvan, ruim 308.000 euro, gaat naar de Hofstraat. “Dit
is een belangrijke centrumstraat . De voetpaden worden
langs beide zijden van de straat volledig vernieuwd. In de
straat bevinden zich namelijk twee scholen en een kinderdagverblijf. De Hofstraat sluit ook aan op het kernwinkelgebied.” Een andere belangrijke centrumstraat, de

Huis van het Kind trapt nieuw werkjaar af met familiepicknick
Essen
Het Huis van het Kind Essen en de gemeente organiseerden een
gezellige familiepicknick op het domein van de Oude Pastorij.
Tal van (groot)ouders en kinderen genoten van tal van activiteiten. Het was een leuke manier om een nieuw werkjaar in te
zetten.
Onder meer 1Gezin1Plan, de jeugddienst en de Opvoedingswinkel hadden leuke activiteiten voor de kinderen in petto. Terwijl de
kleintjes speelden kregen ouders uitleg over de dienstverlening
van het Huis van het Kind. Die maakte ook van de gelegenheid
gebruik om het programma van het najaar bekend te maken.
Schepen van Jeugd Arno Aerden (Vooruit) blikt tevreden terug
op de picknick: “Het Huis van het Kind biedt antwoorden op vragen over opvoeden, zwangerschap, mentale gezondheid bij
jongeren, verslaving en nog veel meer. Vaak weten ouders en
jongeren niet waar zij terecht kunnen met hun vragen. Met deze
picknick konden we toch weer heel wat mensen informeren hierover.”
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Huis van het Kind Essen is een lokaal samenwerkingsverband van
verschillende organisaties die zich inzetten voor (aanstaande)
gezinnen, kinderen en jongeren. Samen zorgen ze voor een toegankelijk multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod.

bedtime-vacatures-RAST.indd 1

16/09/2022 10:27
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Ruim 70 Oekraïense vluchtelingen in Essen zijn aan het werk
Essen
Essen telt vandaag 126 Oekraïense vluchtelingen. Meer dan de helft daarvan is aan
het werk. Zoveel blijkt uit een vraag van
raadslid Jan Suykerbuyk (CD&V) aan burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) op
de jongste gemeenteraad.
In Essen verblijven momenteel 126 Oekraïense volwassenen en kinderen. De
voorbije maanden keerden achttien Oekraïners terug naar hun thuisland. Liefst 71
ontheemden zijn vol- of deeltijds aan het

werk. “Dat is toch een opvallend cijfer”,
vindt Jan Suykerbuyk. “Drie maanden geleden werkte ongeveer de helft van de
werkgerechtigden deel- of voltijds. Intussen
is dat aantal opgelopen tot 56% van alle
ontheemden in Essen.”
Het appartementsgebouw in de Dr. J. Goossenaertsstraat is ondertussen omgevormd
voor grootschalige opvang van Oekraïense
vluchtelingen. “Extra grootschalige opvang
is er op dit moment niet gepland”, weet het
raadslid.

Gemeente Essen en Unizo Essen organiseren tot en met 15 oktober ‘Gerinkel naar de Winkel’

Kom te voet of met de fiets naar de winkel en win mooie prijze
Essen
Gemeente Essen en Unizo Essen slaan de handen in elkaar
en stimuleren de Essenaren om vaker te voet of met de fiets
naar de winkel te gaan. De ‘Gerinkel naar de Winkel’-campagne is een jaarlijkse traditie waarbij consumenten heel
wat mooie prijzen kunnen winnen. Tot 15 oktober kan je
stempels sparen als je te voet of met de fiets gaat winkelen
in Essen en omstreken.
De fiets is het beste vervoersmiddel om aankopen te doen bij winkels
in de buurt. Het is beter
voor het milieu, je eigen
gezondheid én het bespaart je tijd en geld.
Want je moet niet wachten in de file, dure brandstof tanken, of op zoek
gaan naar een (betalende) parkeerplaats.
Schepen Helmut Jaspers:
“Fietsen en wandelen is
gezond én vermindert
de verkeers- en parkeerdrukte in onze gemeente. Bovendien is het klimaatvriendelijk. Reden
te meer om deel te nemen aan de actie.”

Duurzaam naar de winkel
Met de ‘Gerinkel naar de Winkel’ campagne willen Gemeente Essen en Unizo Essen inzetten op de leefbaarheid
van Essen.
Kris Van Dorst: “Unizo Essen ondersteunt deze actie graag
omdat lokaal winkelen zuurstof pompt in onze lokale bedrijven en de sociale contacten doet floreren! Winkelhieren te
voet of met de fiets is goed voor iedereen!”
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De actie loopt van begin september tot 15 oktober. Gedurende die zes weken belonen deelnemende handelaars in
Essen, Kalmthout, Stabroek en Wuustwezel klanten die met
de fiets of te voet komen winkelen. Als je stempels spaart
en je spaarkaart inlevert bij één van de deelnemende handelszaken, maak je kans om de Gerinkelfiets en tal van andere mooie prijzen te winnen.

Afvalarm winkelen
Schepen Helmut Jaspers: “Een nieuwigheid dit jaar is dat
we ook inzetten op afvalarm
winkelen. We stimuleren Essenaren om eigen verpakkingen mee
te nemen naar de winkel. Denk
aan een herbruikbare tas, potjes
voor charcuterie of zakjes voor
groenten of brood.”
Zaken waar je met je eigen verpakking terecht kan, herken je
aan de affiche. Je krijgt een extra stempel als je je eigen verpakkingsmateriaal gebruikt. Zo
maak je meer kans op de prijzen.
In het prijzenpakket zitten ook
heel wat prijzen om afvalvrij te
blijven winkelen na de campagne.
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BALIEMEDEWERKER M/V
werkzaamheden
- Je geeft machines mee aan de klanten

- Je kan omgaan met stress en de kwaliteit van je werk bewaren
- Kennis hebben van machines voor tuin en bouwwerken ( electro- benzine – dieselmotoren )
Meegeven van machines aan klanten

TECHNIEKER - MECHANIEKER
- Je staat in voor het onderhoud en nazicht van onze machines en vrachtwagens
- Je genoot van een technische- of beroepsopleiding of je hebt een gelijkwaardige ervaring
- Ervaring soortgelijke job is een pluspunt
- Zelfstandig kunnen werken en zin voor verantwoordelijkheid

Wat kunnen wij u bieden?
Werken in een dynamische omgeving in een echt familiebedrijf

Bij interesse, gelieve uw CV door te mailen naar rb@ribarent.be
Industrielaan 6 - 2960 Brecht - T 03 313 81 40

BODEN.BE
Essen | Tel. +32 (0)3 677 05 05 | E-mail: info@boden.be

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

Centralist betoncentrale/
recycling medewerker
Ploegbaas & arbeiders
wegenbouw
bent u de geschikte persoon die wij zoeken ?
Neem gerust contact met ons op voor extra informatie
op 03 677 05 05 of mail uw CV naar karin@boden.be

Boden BV
Duiventorenstraat 16
B-2910 Essen
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nieuwbouw en renovatie

MAZOUT PREMIUM
•
•
•
•

Door lager verbruik, minder kosten
Een langere levensduur van uw installatie
Beter voor het milieu
Een aangename geur

INSTALLATIES BV

Informeer gerust vrijblijvend, naar onze
voorwaarden voor een gespreide betaling.

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

Steenpaal 11 - bus 2 • 2910 Essen

tel 0475 45 87 50

info@hvsinstallaties.be

mazout - diesel

oliën en vetten

de betere mazout

www.hvsinstallaties.be

www.vanaertbrandstoffen.be

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

ONTDEK ONS VOLLEDIG AANBOD OP www.immopoint.be
W

W

NIEU

ESSEN
LUXUEUS DUPLEX APPARTEMENT MET
TUIN EN AUTOSTAANPLAATS bew. opp.
115m², 2 slpks, badk., tuin 100m² en
autostaanplaats. EPC: 136 KWh/m², Vg,
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
E 325 000

WUUSTWEZEL

BRECHT
RUIME WONING OP RIANT PERCEEL
VOOR GEMENGD GEBRUIK Op
1.491m²: leefruimte ca. 84m², open
kkn, bureau, 3 slpks, badk, 2 garages,
magazijn en tuin. EPC: 77 KWh/m²,
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv E 749 000

VRIJSTAANDE
WONINGEN
GOOREIND-WUUSTWEZEL, Opp. 1.252m²,
leefruimte ca. 35m², kkn, 3 slpks, badk,
veranda, inp. Garage, zolder. Tuin met tuinberging. EPC: 457 KWh/m², Vg, Wg, Gmo,
E 464 000
Gvkr, Vv, Gvv, Wug

WUUSTWEZEL

44

WUUSTWEZEL
GOED ONDERHOUDEN APPARTEMENT
Opp 87m²: leefruimte ca. 31m², kkn,
2 slpks, 1 badk, terras ca. 9m² en ondergrondse autostaanplaats. EPC: 176
KWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv,
E 295 000

NIEU

WUUSTWEZEL

ESSEN
OPEN BEBOUWING IN ESSEN-WILDERT
Opp 941m²: leefruimte ca. 42m², bureau ca. 16m², kkn, berging, veranda,
4slpks, badk , garage en tuin. EPC: 593
KWh/m², Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
E 524 000

RENOVATIE WONING 1015m²,
Leefruimte, kkn, badk, 3slk, tuin,
dubbele garage. EPC: 828 KWh/m²,
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.
E 342 000

WUUSTWEZEL
GOED ONDERHOUDEN APPARTEMENT Opp 91m²: leefruimte ca.
33m², kkn, 2 slpks, 1 badk, 2 terras
ca. 3 en 5m² en ondergrondse autostaanplaats. EPC: 237 KWh/m², Vg,
E 274 000
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv

W

W

NIEU

NIEU

HANDELSWOONST IN HET CENTRUM VAN
GOOREIND Op 311m²: handelsruimte met kkn,
berging, wasplaats, sanitair en magazijn, woonst
met leefruimte ca. 40m², kkn, bureau, berging,
3slpks, badk, veranda en terras.EPC: 135 KWh/
m², Wg, Vg, Gmo, Gvkr, Gvv
E 615 000

W

NIEU

BRECHT
GOED ONDERHOUDEN CHARMANTE
WONING Opp 435m², leefruimte ca.
35m², kkn, 3slpks, badk, berging, garage en tuin. EPC: 418 KWh/m², Vg, Wug,
Gmo, Gvkr, Vv
E 365 000

BRECHT
CHARMANTE LAAGBOUWWONING,
Opp. 2869m², leefruimte 45m², halfopen kkn, 3 slpks, 2 badks, tuin. EPC:
557 KWh/m², Vg, Wp, Gmo, Gvkr, Vv
Verkoop op lijfrente.
E 325 000

ESSEN
VRIJSTAANDE VILLA IN CENTRUM ESSEN, Opp. 755m², leefruimte 82m²,
kkn, 3 slpks, badk, pergola en tuin
met vijver. EPC: 252 KWh/m², Vg, Wg,
Gmo, Gvkr, Vv
E 525 000

BRECHT
PERCEEL
BOUWGROND
MET
BOUWVERGUNNING EN ONTWERP
Vg. Gmo Gvkr. Vv. Wg
E 199 000

