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Eerste oldtimerbeurs in sportpark Kattegat
Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30

RUILBEURS
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Drukkerij Flitsgrafiek - Kloosterstraat 88, 2990 Wuustwezel

Acht liefhebbers uit Wuustwezel organiseren een
eerste oldtimerruilbeurs op zaterdag 17 september.

Op de terreinen van de Landelijke Rijvereniging
Wuustwezel in het Stokerstraatje kunnen belangstellenden hiervoor terecht. De organisatie berust bij de
Wuustwezelse Oldtimer Motorvrienden.
Het idee komt van enkele lokale oldtimerfanaten.
Dat zijn Jos Mathijssen, Herman Brocatus ( Brock ),
Eric Delcroix ( Kraai ), Stan Peeters, George Moors
( Jozz ), Pat Ribbens, Mark van Goubergen en
Walter Paelinckx. De heren zaten al geruime tijd met
dit idee in hun hoofd.
“Ons evenement is niet alleen maar een ruilbeurs”,
zegt Eric Delcroix, één van de organisatoren. “De
naam oldtimerruilbeurs verwijst naar de Amerikaanse
term ‘swap meet’. Het is dus niet alleen een gelegenheid om dingen te ruilen. Het is de bedoeling
om motoren, brommers en al wat daar rondhangt te
kopen en te verkopen.”
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Voor alle inlichtingen:
bel 03 669 84 30
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wweyts@flitsgrafiek.be
info@flitsgrafiek.be
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Stokerstraatje Wuu
stwezel
van 9 tot 17 uur

De oldtimers staan opgesteld van 9 tot 17u.
De standhouders kunnen er al terecht om 7u.
De toegangsprijs tot de beurs bedraagt 5 euro.

STAND RESERVEREN:
+32 476 356 318 of
hdkraai@hotmail.com
WUUSTWEZELSE
OLDTIMERMOTORVRIEND
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Er is, naast een ruime parking,
ook drank- en eetgelegenheid.
W
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Wuustwezel

stwez

Snelle en stipte leveringen !

BRANDSTOFFEN
Konings - Van Hofstraeten NV

Deelnemer Open Bedrijvendag

huisbrandolie - diesel - gasolie extra
petroleum - kolen & houtpellets
BESTEL VANDAAG NOG !
Herentalsebaan 53 - Zoersel - Tel. 03 312 03 01

zondag 2 oktober
van 10.00u – 17.00u

AANBOD: achterpagina
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reünie Loenhoutenaren geboren in 1957
Wuustwezel
Een foto van de reünie van de Loenhoutenaren die geboren zijn in 1957. De 65-jarigen.
Hun moeders gingen indertijd bevallen in het
toenmalige moederhuis van Hoogstraten.
Soms twee keer in het zelfde jaar. Het waren
toen nog grote gezinnen. Velen konden er dit
keer niet bij zijn, want eigenlijk is deze klas van
babyboomers met dubbel zoveel. Meisjes
en jongens gingen toen naar aparte lagere
scholen en nu nog gaat iedereen spontaan
bij de eigen sexe zitten. Zij bereikten dit jaar
de pensioengerechtigde leeftijd. Zij maakten
er een heerlijke dag van met een wandeling,
een hapje en een drankje en vooral veel bijkletsen. De klik is er onmiddellijk met mensen
met wie je in de kleutertuin nog in de zandbak hebt gespeeld.

Supermaan
Wuustwezel

IEDEREEN IS WELKOM OP ONZE MARKT

Markt Amandina
verkoop van fruit, groenten, dameskledij, ambachtelijk ijs, wenskaarten,
schoenen en pantoffels, bloemen en planten, snoepgoed, frieten,
lederwaren, nachtkledij voor dames & heren, ....

29 september 2022 | 14u00 tot 17u00 |
parking achteraan
voor meer informatie of het inschrijven tot deelname:
odette.sanspeur@amate.be - 03 222 84 51
.

Op 11 augustus
mochten we weer
genieten van een
wondermooie supermaan. Het was
de laatste voor dit
jaar, dus dat spektakel wilde ik zeker
niet missen. Eerst
genoot ik nog van
een mooie zonsondergang en daarna ging ik op zoek. Ja, ik moest echt op zoek
gaan, want ze stond zo laag, dat je ze niet zomaar overal kon
zien. Toen ik een plekje gevonden had, waar ik haar goed kon
zien, begon ik echt te genieten. Wauw, wat was ze weer mooi!
Zo groot en zo geweldig hoe ze de donkere nacht helemaal
belichtte.
Ik hou enorm van de maan; ik kan er naar blijven kijken, elke
avond opnieuw. Of het nu een nieuwe maan is, een wassende
of een afnemende maan, het eerste of het laatste kwartier of
de volle maan. Elke fase is mooi.
Wat ik heel bijzonder vind, is om samen naar de maan te kijken.
Dat kan zelfs vanop afstand van elkaar waardoor je je echt met
elkaar verbonden voelt.
Wist je trouwens dat, als je iemand ontzettend graag ziet en je
vertelt het de maan, dat die ervoor zorgt dat de boodschap
aankomt bij die persoon? Ik weet het, want ik heb het al geprobeerd. Probeer het ook maar eens.
Als je vanavond naar de maan kijkt, dan wens ik jou een heerlijke nacht met zoete dromen, die misschien, als je er heel erg in
gelooft, wel eens uit zouden kunnen komen.
Lieve groetjes,
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Ingrid

Bredabaan 497a
Wuustwezel
03 361 04 05
www.optiva.be
Uw lokale makelaar
die garant staat voor
een correcte service
en persoonlijke begeleiding
van uw dossier!
WUUSTWEZEL

WUUSTWEZEL
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Wij hebben de afgelopen weken
weer heel wat verkopers
en verhuurders gelukkig gemaakt.
Wil jij ook ons en onze manier
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KAPELLEN
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van werken leren kennen,
kom dan zeker langs op
de Dorpsdag, zondag 25 september.
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MARIA-TER-HEIDE
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Uiteraard nodigen we hierbij
ook al onze bestaande klanten uit
om samen met ons
een glaasje te komen drinken!

Bekijk ons volledige aanbod op www.optiva.be

Ramen

Deuren

Veranda’s

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS
HOME

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

WWW.HOME-PROJECTS.BE

RAAMDECORATIE
STOFFERING
0495/43.81.63

GRAAG KOMEN WE OP AFSPRAAK BIJ U LANGS VOOR EEN VRIJBLIJVENDE OFFERTE
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Bloemencorso Loenhout is het hoogfeest van de dahlia
Wuustwezel
De zeventigste editie Bloemencorso Loenhout gaat uit op zondag 11 september. Voor deze feesteditie haalden de organisatoren na 4 jaar de Gouden Dahlia terug van onder het stof.
Vier weken lang kon men op zoek gaan naar de gouden dahlia.
De Gouden Dahlia is een zoekactie op vier verschillende locaties
in de omgeving van Loenhout. De locatie waar de dahlia ligt,
kon men raden aan de hand van drie tips die op de Facebook &
Instagram van Bloemencorso Loenhout kwamen. De zoektocht
werd op vier zondagen georganiseerd, vanaf de tweede zondag van augustus tot en met de eerste zondag van september. Op de locatie hadden de organisatoren een standje waar
de mensen mochten verzamelen. De persoon, die de gouden
dahlia vond, won een pakket streekproducten uit de gemeente
Wuustwezel en toegangskaarten voor Bloemencorso Loenhout.

buitenland. Diverse drankstanden en feestlocaties over het gehele dorp zorgen voor de juiste sfeer. Wil je je ook laten verbazen
door de miljoenen dahlia’s op die 32 grote prachtexemplaren?
Koop dan tickets via www.bloemencorsoloenhout/tickets.be
Foto: Wezelopdefoto, winnaar 2021,
bekijk nog eens de mooie fotoreportage van vorig jaar op
www.wezelopdefoto.be

Ontwerpen maken, tenten opbouwen, het geraamte van de
wagen maken, overleggen, vrijwilligers zoeken, dahlia’s planten
en verzorgen. Maandenlang is de Loenhoutenaar al bezig met
het evenement van het jaar. Alles als voorbereiding op de grote
dag.
11 september is het zo ver. Bloemencorso Loenhout is een optocht met ruim 32 praalwagens van klein naar groot, bekleed
met 4 miljoen dahlia’s. Een bloemenwagen is ongeveer 8 meter
hoog en 12 meter lang. Dit corso is het grootste bloemencorso
van België en de tweede grootste van Europa. De optocht wordt
afgewisseld met straattheater en top drumbands uit binnen- en

Oud en Nieuw
70 jaar bloemencorso in Loenhout
Wuustwezel
Hierbij een foto van een van de eerste bloemencorso’s
van Loenhout. Buurtschap Brechtseweg maakte een ‘naftpomp’ in 1954.
Foto’s van de allereerste stoet hebben we niet, maar indien je terug in de tijd wil, kan je terecht op
oudwezelopdefoto.be voor foto’s van 1952 tot 1998.
Zoek je foto’s van de laatste corso’s? Dan kan je die vinden op wezelopdefoto.be. Je vindt er alle foto’s van 2005
tot 2022.
Hier zie je de foto’s van de winnende corsowagen van
buurtschap Marsweg-Neerven van 2021.
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Heb je zelf foto’s van de eerste corso’s? Of van de jaren
1999 tot 2004? Neem dan even contact via info@wezelopdefoto. We zetten ze graag bij op de website zodat
iedereen ervan kan genieten.		
Peter Van Gils
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Winkel

• Gelaatsverzoring
• Lichaamsverzorging

knuffelstenen • wierook • mineralen
chi-oliën • dromenvangers • oorkaarsen
gebedsvlaggetjes • ...

• Permanente
make-up

C

M

• Kunstnagels

Y

• Hand- en
voetverzorging

CM

MY

• Make-up

CY

CMY

• Epilaties

K

•

www.beautycalumma.be
Bredabaan 291
2990 Wuustwezel

Bel ons
03 434 69 89

E-mail ons
info@beautycalumma.be

Therapie

Relaxatie

Coaching

Steeds welkom op afspraak.
Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel • 0474 29 69 78
info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be

zondag 11 september 2022

STEENBERGEN

Rommelmarkt - sporthal ‘t Cromwiel - Krommeweg 1 - 4651 RN
zondag 18 september 2022

HOOGERHEIDE

Rommelmarkt - MFC Kloosterhof - Huijberseweg 3b - 4631 CG
zondag 25 september 2022

ZUNDERT

T. 0479 35 34 37

Rommelmarkt - sporthal “Onder de Mast”- Onder de Mast 4 - 4881 AN
zondag 2 oktober 2022

PUTTE

Rommelmarkt - sporthal “de Biezen” - Schoolstraat 42 - 4645 DA

Inlichtingen en reserveringen:
0031 (0) 165 30 26 82
www.demarkten-wouw.nL

ROMMELMARKT

Diverse soorten en afmetingen
WATERTANKS VOOR TUIN

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

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
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COLUMN
MARIA GOMMEREN

Over .t..oeen
n nu
100. De schoolstrijd
In de loop van de geschiedenis van België kende ons land
twee keer een schoolstrijd, waarvan de tweede door de oudere generatie nog zal herinnerd worden. Het ging om een
strijd tegen het beleid van Leo Jules Collard tijdens de jaren
50 van de 20e eeuw.

Collard was een Waals advocaat en socialistisch politicus.
In de liberale/socialistische regering van dat ogenblik was
hij minister van onderwijs tussen 1954 en 1958. Zijn ideeën
stonden lijnrecht tegenover die van zijn democratische
voorganger Pierre Harmel. Zo gaf Collard 110 leraren uit het
ofﬁcieel onderwijs hun ontslag omdat zij hun diploma hadden gehaald in het katholieke onderwijs. Terwijl er in het begin van de jaren 50 meer en meer jongeren hoger onderwijs
wilden volgen, draaide Collard de subsidies voor het hoger
katholiek onderwijs terug maar niet voor de rijksscholen. De
ouders moesten een hoog inschrijvingsgeld betalen voor
hun kinderen in het katholieke onderwijs, wat voor onvrede
zorgde. De beslissing van Collard leidde tot onrust en straatprotest, met als hoogtepunt op 26 maart 1955 een mars op
Brussel. Hier namen naar schatting 100 000 mensen aan deel
waaronder ook Essenaren. De politieke strijd ging door tot
er weer een nieuwe regering was en Gaston Eyskens, vader
van Marc Eyskens, bevoegd werd als minister van onderwijs.
Hij was lid van de toenmalige CVP en kreeg de steun van
de kerk die in die tijd nog veel invloed had op de schoolkeuze voor de kinderen. Eyskens werkte een compromis uit
door een scholencommissie op te richten waarin alle zuilen
vertegenwoordigd waren. Op 20 november 1958 werd het
scholenpact afgesloten waarin stond dat het inschrijvingsgeld voor het secundair onderwijs zou worden afgeschaft.
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Mijn naam is Denise, ik ben 26
jaar en woon in Kalmthout. Ik
heb een passie voor woordkunst en verbinden met anderen en mezelf. Deze twee
komen in mijn schrijfsels samen. Ik neem jullie mee op
mijn weg naar een mobielere
toekomst en de uitdagingen
en geluksmomenten die hierbij op mijn pad komen.

Op twee wielen
Bijna drie jaar geleden is het. Mijn laatste fietsrit. Een korte,
slechts één straat. Daarna parkeerde ik mijn fiets. Voor weken. Maanden en uiteindelijk jaren. Niet wetende wanneer
en of ik mijn fiets nog zou kunnen gebruiken. Enkele dagen
geleden heb ik bedacht dat deze dag vandaag zou zijn.
Het is eerste paasdag. Een zonnige dag. Laten we het vieren. Dubbel.
We zijn op bezoek bij opa. Mijn fiets staat hier al sinds de
verhuizing naar Kalmthout. Na een tasje bosvruchtenthee
te hebben gedronken, rijd ik met de rolstoel richting de
voordeur. Op de oprit staat mijn fiets al klaar. Enkele minuten later zet ik de rolstoel exact naast de fiets. Wat een
contrast. Twee wielen minder. En meer. Ik zie vrijheid. Ik mag
dan geen fietsfan zijn, praktisch vind ik het wel.
Mijn papa houdt de fiets vast. Ik sta ernaast aan de linkerkant en neem het stuur vast. Ik til mijn rechtervoet op,
wankel even. Vervolgens zet ik hem over het frame. Ik sta.
Stabiel. De eerste horde is genomen. Ik probeer met mijn
linkervoet, die nog niet geopereerd is, op mijn tenen te
gaan staan. En voel het. Ik ben hoog genoeg. Vervolgens
ga ik op het zadel zitten. Terwijl ik nadenk hoe ik vertrekken
zal, merk ik dat mijn linkervoet moe wordt. Heel moe. Ik besluit deze plat op de grond te zetten. Ik hang scheef naar
links en begin te twijfelen. Vanuit deze houding is vertrekken
onmogelijk. Zou het lukken? Is dit het juiste moment voor
deze stap? Of… wacht ik totdat ik een of twee operaties
verder ben? De onzekerheid neemt toe.
We besluiten te zoeken naar een andere aanpak. Meerdere wegen leiden immers naar opnieuw leren fietsen. Na een
uitdaging om weer van de fiets af te geraken en in de rolstoel te gaan zitten, verplaatsen we ons. Mijn papa met de
fiets. Ikzelf met de rolstoel. Aan de stoeprand proberen we
het nog eens. Opnieuw ga ik klaarstaan, aan iedere kant
een voet op de grond. Ik ga op het zadel zitten. Mijn voet
die ik op de stoeprand kan zetten is een goed hulpmiddel.
Toch hang ik scheef. Een beetje nog. Ik ben bang. Bang
om te vallen. Ik kijk achter mij. Figuurlijk. Denk na over dat
wat ik al probeerde en leerde. Ik adem diep in. Vertrouw op
hoever ik al ben gekomen. En ga. Ik zet af op mijn trappers.
Slinger. En blijf trappen. Ik voel geluk. Intens. Ik glimlach. Het
is tijd om met de zon mee te stralen.

Opendeurdagen van 10 tot en met 17 september.
(zondag 11 september inbegrepen)

VAN GANSEN

VAN GANSEN

EKEREN

ANTWERPEN

Leugenberg 105 - 2180 Ekeren
03 660 29 40

Noorderlaan 85 - 2030 Antwerpen
03 609 55 10

garagevangansen.be
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Reisfiets | 16

Sonnet

Van ‘s ochtends tot ‘s avonds, altijd zon op kop,
van album naar album, immer zuidwaarts,
over bergen en dalen, van piek naar klop,
langs dorpskernen, rivieren en vlaschaards.
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OKRA-Trefpunt Wuustwezel - conditietraining

Op maandag vanaf 5 september 2022 van 19 u tot 20 u en
van 20 u tot 21 u in de Sporthal van Sterbos (Molenheide 1).
Begeleiding: Sven Snijders (turnleraar school Sterbos)
Prijs: 2 euro per beurt en een OKRA-sportzegel voor de verzekering (8 euro per jaar, die je kunt terugvorderen van je
ziekenfonds)

tussen startplaats en meet als hoekstenen.

“Heb ik dit nodig?”, de vraag van één miljoen;
minimalisme, daar is het om te doen,
enkel het vereiste, geen gram te veel,

A-Trefpunt
OKRA-Trefpunt
OKRA-Trefpunt
Wuustwezel
Wuustwezel
Wuustwezel

nditietraining
conditietraining
conditietraining
Vooraf inschrijven bij:

Marc Van Gils - vangils.vangestel@gmail.com - 0494 85 46 05
Op 2 maandagen in september mag je gratis komen kennismaken. Nadien moet je lid zijn van OKRA en in het bezit
zijn van een sportzegel.

zelf vederlicht, een velo vol bagage.
Je begroet een fietsverwant: “Bon courage!”
en ontstijgt trappend aan het groot krakeel.
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Sam Wauters

Zoekertjes

week 36, 7 september 2022
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VU: OKRA-trefpunt
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doosje of potje met oude mun0032 485 64 19 65
Zo dichtbij…zo mooi. Onder
ten liggen? Ik neem dit graag
deze titel zond ons Greet VisMassage-salon PON WANPHEN
van je over. Tel. 0499 28 92 68.
Beukendreef 32, 2990 Goorsers deze prachtige foto. GeGEZOCHT: chauffeurs rijbewijs
eind-Wuustwezel. 		
nomen in de omgeving van
D, op zaterdag met oldtimerTel. +32 479 02 16 16. Thai masde Klot. Dat is leren genieten
bussen voor huwelijken rijden.
sage - Hotstone - Aroma thevan de kleine dingen die ons
Tel. 0475.950.467 – info@tlcb.be
rapie en Erotische massage. 3
omgeven. Daarom plaatsen
– regio Kapellen
Nieuwe meisjes.
we dit graag in dit blad.
8
Achterbroek, Nieuwmoer, Heide,
Wuustwezel, Gooreind, Loenhout,
Brecht, Overbroek, St. Lenaarts,
St.-Job-in-’t Goor, op 33000 ex.

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

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

Ruimte om foto’s te maken
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Negen bewoners krijgen ondersteuning in eigen studio in Achter d’Hoven
Wuustwezel
Negen bewoners met een beperking hebben een plek gevonden in het woonproject Achter d’Hoven. Zij namen feestelijk hun eigen studio in gebruik.

In Achter d’Hoven wonen nu negen bewoners met behoefte
aan woonondersteuning. “Wij hebben elk een eigen studio”,
vertelt bewoonster Gina (55). “Er is een zithoek, een keukenblok en eigen sanitair. Er is ook een gemeenschappelijke
leefruimte en een tuin waar we naartoe kunnen als we er zin
in hebben.” De woningen liggen in de straat Boomgaard, pal
in het centrum van Wuustwezel, dichtbij het lokaal dienstencentrum Ter Wezel, het gemeenschapscentrum Kadans, de
winkels en horeca, en dicht bij een bushalte. “Dit zal zeker
de integratie bevorderen”, zegt Kris De Koninck, financieel

directeur van Monnikenheide-Spectrum, die voor de begeleiding zorgt.
Huisvestingsmaatschappij De Voorkempen is de eigenaar en
verhuurt de gebouwen aan betaalbare prijzen. “De coördinatie gebeurt vanuit campus Spectrum in Gooreind? Wie dat
wenst, kan aansluiten bij de dagbesteding in De Oever. Dankzij dit project kunnen we het aantal plaatsen voor zelfstandig,
begeleid wonen wat verhogen.” Jana, Guy, Charlotte, Natalie, Gina, Marthe, Annica, Kevin en Glenn zijn de bewoners.
“Toen ik mijn studio betrad, was het eerste woord dat ik kon
uitbrengen eindelijk”, vertelt bewoner Guy (40). “We wonen
hier nog niet zo lang, maar voelen ons al echt thuis. Ik heb het
geluk dat ik een auto heb om naar de beschutte werkplaats
te rijden. Het is een mooi en gezellig gebouw, ik had het niet
beter kunnen treffen.’
“Wat zij zelfstandig kunnen, promoten wij ook”, zegt begeleider Dennis. “Wij ondersteunen alleen als het nodig is. Sommigen werken in een beschutte werkplaats, anderen gaan
naar dagcentrum De Oever of werken als vrijwilliger in een
verzorgingstehuis. De meesten eten warm op het werk of koken zelf in hun eigen studio. “De Vlaamse regering legt elk
lokaal bestuur een bindend sociaal objectief op”, licht Mai
Van Thillo, schepen van Wonen. “Dat houdt in dat het sociale
woningen moet bouwen. Wij vinden het in dit kader belangrijk om woongelegenheden te bouwen voor specifieke doelgroepen, zoals ouderen en mensen die nood hebben aan
ondersteuning.” De sociale huisvestingsmaatschappij De
Voorkempen trakteerde met een drankje en een hamburger
ter gelegenheid van de feestelijke opening.

Er wordt geschiedenis geschreven bij de Heidevrienden
Wuustwezel
Na een onderbreking van twee jaar door de welgekende redenen
vond er op 14 augustus eindelijk terug de koningsschieting plaats bij
de “Koninklijke Kruisboogmaatschappij der Heidevrienden”. De wip
van deze kruisboogschutters staat opgesteld achter het wijkhuis van
Sterbos.
Door de hitte was het weer niet ideaal, maar gelukkig ontbrak de wind,
waardoor de vogel op de top van de wip perfect stil hing. Lars Palinckx mocht als tweevoudig uittredende koning beginnen aan deze
wedstrijd. De spanning was te snijden. Hij kon immers als eerste schutter sinds de oprichting van de club in 1909 zich driemaal achter elkaar
tot koning kronen. Hij richtte de opgespannen boog, loste het schot
en de pijl raakte de vogel perfect waardoor de vogel van de wip gekatapulteerd werd. Daaropvolgend kreeg elke schutter nog één kans
om de vogel neer te halen. Niemand slaagde hier echter in, waardoor de club voor de eerste keer een keizer onder zijn leden had. De
keizer werd door iedereen gefeliciteerd. Uit eerbetoon overhandigde
de voorzitter Leon Pellis de breuk aan Lars. Hij mag zich vanaf nu laten
aanspreken als “Keizer der Heidevrienden”.
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Een heerlijke barbecue en een gezellig samenzijn met de schutters en
sympathisanten vervolledigden deze sportieve en vooral unieke gebeurtenis in de geschieden is van de club.

Openingsuren toonzaal - Beliestraat 2c
dinsdag-vrijdag 10u tot 17u
zaterdag 10u tot 17u

SCHOUWEN - HAARDEN - KACHELS
- Vernieuw uw oude schouw en kies een
moderne haard of kachel voor sfeer
en warmte met een laag verbruik.
- Dovre houthaarden en kachels.
- Faber Hybride gashaarden
of elektrisch.

ma, zon-en feestdagen gesloten

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

Erik Bogaerts - Lege Mereyt 12 - 2960 Brecht - Overbroek - Tel. 03/313 67 91
www.elegantdesign.be
Maak een afspraak op ons bureel of bij u thuis.

vanaf oktober
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be

STOK ACHTER DE DEUR UPGRADE
b 50/mnd
sporten op afspraak
+ GELD TERUG op sportdagen
voedingstips
toegang tot de FITBOOST groep
SPORTSCHEMA
2 Bodyscan lichaamsanalyses
opvolgingsgesprek & berichtjes
SPINNING PROMO !
(oktober t/m maart)
onbeperkt spinning= 240 euro
1 x per week spinning = 130 euro

fitness - groepslessen - functional training - voeding - fitbar
Brechtseweg 3 - 2990 Loenhout
+32 494/59.93.81 - QFLoenhout@gmail.com

Meer dan 65 jaar ervaring
Binnen, buiten of op het dak: met ons uitgebreid assortiment LADDERS EN STELLINGEN
werk je overal en op elke hoogte veilig en eenvoudig !

Sterk in advies, technische kennis
en een ruime voorraad.

Gespecialiseerd in verf, verfaccessoires,
behang, raamdecoratie, vloerbekleding,…
Spijker 34 • 2910 Essen • T 03 361 71 00
csc.essen@tomnollekens.be
Open: maandag t.e.m. vrijdag van 7u30 tot 17u30 en zaterdag van 9u00 tot 16u00

Lier, Hove, Wilrijk, Sint-Lenaarts en Essen.

www.tomnollekens.be
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Welkom op de grootste corso van België

Publireportage

Wuustwezel
Bloemencorso Loenhout is een jaarlijks evenement elke 2e zondag van september. Meer
dan 4 miljoen prachtige bloemen zijn verwerkt in ruim 30 schitterende praalwagens. Dit
unieke spektakel staat garant voor een heerlijk dagje uit met familie of vrienden. Beleef
onze 70e editie op zondag 11 september.

Meer dan bloemen
De 32 praalwagens vormen de hoofdattractie, maar op en rond het parcours is zoveel
meer te beleven dat de tijd lijkt stil te staan. Terwijl ’s ochtends de praalwagens naar hun
startplaats manoeuvreren, kun je in de voormiddag al gezellig snuisteren op de rommelmarkt. Voor de kleinste bezoekers is er een kinderkermis en als je honger hebt vind je
zeker iets naar je zin op het Foodtruck Festival. Langs het gehele parcours kun je terecht
bij de drankstands van de diverse buurtschappen. Zij doen hun uiterste best om je te
entertainen, te informeren over de stoet en zorgen voor de nodige versnaperingen. En
het mooie van al, je sponsort hiermee de bouw van hun praalwagen! Uiteraard doet de
lokale horeca ook zijn uiterste best en voorzien zij eigen live entertainment. En wanneer
de prijzen zijn uitgereikt brengt een live-band het beste van zichzelf in de corsofeesttent
waar je kunt nagenieten met een drankje.

Programma 11 september
8:00 - 18:00 Rommel- en curiosamarkt met talloze kraampjes in de Tienpondstraat.
10:00 - 20:00 Foodtrucks en kinderkermis op het Burg. Jozef Van Looverenplein. Eet- en
drankstands van buurtschappen verspreid langs het parcours.
14:00
Start van de 70ste Koninklijke Loenhoutse Bloemencorso.
16:00
Tweede doortocht aan de ere-tribune en prijsuitreiking!
18:00
Tentoonstelling praalwagens aan Sportcomplex De Dorens.
17:00 - 01:00 Feest in feesttent park: Dienstencentrum ‘t Wijkhuis, Brechtseweg 29 met live
optredens van Basement Bastards, Buren van de Brandweer
en DJ’s Double-U en Dirk Vermeiren.
• 12 september MAANDAG
10:00 - 18:00 Tentoonstelling praalwagens aan sportcomplex De Dorens. Inkom 4,00.

Bestel je ticket online op www. bloemencorsoloenhout.be/tickets

Foto’s: (c) wezelopdefoto.be
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32 praalwagens versierd
met ruim 4 miljoen dahlia’s
kleuren straks de straten
van Loenhout.
De stoet van corsowagens wordt aangevuld
met eigenzinnig straattheater, drumbands en
dweilorkesten.

Bloemencorso
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Dit jaar geen tijd om de
corso te bezoeken? Bekijk
dan vanuit thuis de live-uitzending via ATV of GVA.be

Kunstgebit stuk?

GARAGE

Snelle herstelling binnen het uur!

OOSTVOGELS

Bel 0471/74 85 03

Gebit thuis afhalen en brengen mogelijk!

SPECIALITEIT

www.Tandlabovdb.be

MERCEDES

Valkstraat 35 - 2910 Essen

VOOR ACTUELE STOCKWAGENS

WWW.OOSTVOGELS.BE

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

• Specialist in uw buurt
voor jonge Mercedes wagens
• Herstellingen alle Mercedes
personenwagens en lichte vracht

heldere bouwstudies en -metingen
heldere bouwstudies en -metingen

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

Ventilatie
Ventilatie

Energie
Energie

Luchtdichtheid
Luchtdichtheid

Veiligheid
Veiligheid

vrijblijvende offerte aanvragen kunnen op
vrijblijvende offerte aanvragen kunnen op
info@xenadvies.be en 03 663 86 73
info@xenadvies.be en 03 663 86 73

Iedereen is van harte welkom bij LOVE TO MOVE !
HOU JE VAN DANSEN EN PLEZIER MAKEN !
DAN BEN JIJ IDEAAL OM MEE IN ONS LOVE TO MOVE TEAM TE KOMEN.
HEB JE IETS MEER UITDAGING NODIG
KOM DAN ZEKER EENS JUMP EN DRUM PROBEREN.
WE ZIEN JE GRAAG VOLGEND SEIZOEN.

WANNEER
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
WAAR
Kerkstraat 62, 2910 Essen
START :
6-7-8 SEPTEMBER

www.lovetomove.be

EN OUD
G
N
O
J
VOOR
LKOM !
E
W
N
E
E
IEDER

VOOR ALLE LEEFTIJDEN
MINNI’S
Dinsdag 17u-18u
2-3de kleuterklas
Leiding Anke
1-2DE LEERJAAR
Dinsdag 18u-19u
Leiding Eva
CLIPDANCE
Woensdag 18.30u-20u
3,4,5,6de leerjaar
Leiding Elisabeth

MIDDELBAAR
Woensdag 20u-21u
Leeftijd 12+
Leiding Jennifer
Jump
Dinsdag 19.20u-20.30u
Leiding Eva
Drum
Donderdag
19u-20u = +10 NIEUW !!!
20u-21u = +18
Leiding Eliese
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Hoge zonnebloem voor briljanten paar

Nog hoger

Wuustwezel

Wuustwezel

Peter Schrauwen (92)
heeft dit jaar wel heel
hoge
zonnebloemen.
De grootste, die nu ook
in bloei staat, meet net
geen 4 meter. Peter is zelf
ongeveer 1,70 meter. Peter heeft nog wat anders
te vieren. Samen met zijn
vrouw Liza zijn ze nu 65
jaar getrouwd. Dus zonnebloemen met een briljanten randje.
Liza en Peter, van harte
proficiat met jullie
briljanten huwelijksfeest.

Jelle en Fleur Van
Ginkel zijn bijzonder
fier op hun zonnebloemen. Hun grootste exemplaar meet
4,30 meter. Daarmee
ligt het record van
Peter Schrauwen aan
diggelen.
De
zonnebloemen
doen het uitstekend
dit jaar. Kan ook niet
anders met deze zonnige zomer.

Afscheid van GC Jan vander Noot met dorpsdag, Boeken-toefuif en kunstenroute
Brecht
Vanaf 24 september wordt het GC Jan vander Noot een
week lang het creatieve epicentrum van de gemeente en iedereen mag meedoen. Het gemeenschapscentrum sluit dan
wel de deuren, maar dat gebeurt zeker niet met stille trom.
In het najaar start de verbouwing van het gemeenschapscentrum Jan vander Noot tot nieuw, modern gemeentehuis.
De bibliotheek die huist in de kelder, bereidt volop de verhuizing voor en is daardoor gesloten vanaf 12 september om op
30 september te heropenen in Uniq op de Gemeenteplaats.
Twee weken later, op 24 september, mogen creatievelingen
zich uitleven in het gebouw. Het programma Boeken Toe
krijgt steeds meer vorm.
Het is een gezamenlijk initiatief van de cultuur-, jeugd- en
sportraad. Dat is ook aan de feestagenda te merken. “Eind
juni staken we de koppen bij elkaar”, schetst Els Breugelmans
van de cultuurraad de start van het project. “Samen met
Jens Goossens en Marlies De Beuckelaer van de jeugdraad,
Jennis Georgissen en Stijn Pauwels van de cultuurraad organiseerden we een brainstorm.”

Workshop graffiti
“De meest zotte ideeën kwamen naar boven, zoals de death
ride, een boeken-toefuif en het creatief onder handen nemen van het gemeenschapscentrum, tot alle muren een andere kleur of look and feel geven. De cultuurraad wilde al een
workshop graffiti organiseren, eerst op een andere locatie,
maar die pasten we dus snel aan naar het gemeenschapscentrum.” Er vinden in de namiddag twee sessies plaats van
telkens anderhalf uur. Aan elke sessie kunnen dertig mensen
vanaf tien jaar deelnemen.
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Op 30 september is het aan de Brechtse jeugd om het gc te
sluiten op de Boeken-toefuif in de oude bibliotheek. Jeugdhuizen ’t Jop in Sint-Job, Den Dijk in Sint-Lenaarts en Bastion in
Brecht slaan daarvoor de handen in elkaar.

Kunstenroute
Vanaf 26 september staat het centrum een hele week ter
beschikking van kunstenaars uit Brecht. “Het hele gemeenschapscentrum wordt één groot atelier en podium. Traditionele kunst mag, maar we zoeken ook creatieve nieuwe
dingen: iets dat je ter plaatse maakt, voordraagt en/of opvoert.” Langs al die creaties realiseert de cultuurraad op 1
oktober een kunstenroute. “Hiervoor kregen we al heel wat
leuke reacties: van IKO, andere creatieve organisaties tot
lokale amateurkunstenaars, van schilderen over klank naar
haken/borduren en nog veel meer.”

Dorpsdag
In en rond het gc vindt op 2 oktober een heuse gratis dorpsdag plaats. “Dan mag het dak eraf met death ride, GellyBall,
kinderdisco, karaoke, volksspelen, maar ook een containercup. Na de eerste meeting wilden de jeugd- en cultuurraad
ook graag de sportraad er bij betrekken. “Zo wordt het een
afscheid in stijl van de drie adviesraden. Die vulde het programma aan met een containercup. Dat past in de maand
van de sport(vereniging). Ze dagen daarin elke vereniging
uit om hun meest sportieve talent af te vaardigen voor de
cup. Judoclub Hirano deelt ervaring en materiaal voor deze
containercup.”
www.brecht.be/sluitingsweekendgc

Brandstoffen De Bie
Kapelstraat 52 - 2910 Essen - Tel. 03 667 22 24

Fax: 03 667 11 35 - essen@tempo-oil.be

Openingsuren: ma-vrij 8u-12u en 13u-18u, zaterdag 9u doorlopend tot 16u

HARTVERWARMEND!
Snelle levering van diesel en gasolie
aan particulieren en bedrijven.
Hier tanken met bediening
aan de goedkoopste diesel prijzen!
ALSOOK GASOLIE EXTRA EN PETROLEUM
Beste kwaliteit kolen ibbenbüren voor
inbouwhaarden en allesbranders
Steeds in voorraad: Futurex
antraciet 12/22 - 20/30 - 30/50
briketten

Vestiging
Essen

Kapelstraat 52
2910 Essen
03/667.22.24
essen@tempo-oil.be

Profiteer nu
van onze
bodemprijzen
Twijfel niet,
bel ons!

van
Snelle levering MING
AR
W
R
GASOLIE VE AGSTE
aan de LA
PRIJZEN
n
aan particuliere
en bedrijven
Vestiging Geel
014/86.60.01
info@tempo-oil.be
Vestiging Wuustwezel
03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

25 EURO KORTING*
BIJ AFGIFTE VAN DEZE BON
GELDIG VAN 6/9 TOT 30/9/2022
BIJ AANKOOP VAN:
4 banden
of
fietsendrager Thule Easyfold
of
Batterijen
(auto, caravan, motorhome, vrachtwagen)

of
Thule dakkoffer
of
4 x aluminium velgen

(*niet cumuleerbaar met andere acties)

HEIKEN 3A - 2960 BRECHT - www.maco.be

CODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS!

25 EURO KORTING • 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING

TEMPO OIL bvba

25 EURO KORTING • 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING

25 EURO KORTING • 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING

Nederlandse
bankkaarten
welkom!

25 EURO KORTING • 25 EURO KORTING• 25 EURO KORTING

Wij zoeken voor onze werking gemotiveerde vrijwilligers. Concreet zoeken we
vrijwilligers voor ons Lokaal Dienstencentrum, Coda Dagcentrum en Coda Hospice
maar ook voor de ondersteuning van onze administratie en het onderhoud van onze
CODA VZW ZOEKT VRIJWILLIGERS!
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Coda vzw biedt palliatieve zorg en ondersteuning aan in de breedste zin van het woord.
We doen dit via Lokaal Dienstencentrum Café Coda, Coda Dagcentrum, Coda Thuiszorg, Netwerk Palliatieve Zorg,
Van zorg en ondersteuning van personen met een ongeneeslijke aandoening bij het
Coda Hospice en Coda Rouwzorg, waarin we
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Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care
Schrijf je voor 21/09 in via email info@coda.care of telefonisch via 03 432 78 44
Meer info kan je vinden op onze website www.coda.care
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Illustratrice Thaïs Vanderheyden en kleuterjuf Stefanie Lindner
lanceren Spiekpietpret in de kleuterklas
Sint-Job
Illustratrice Thaïs Vanderheyden en juf Stefanie Lindner bundelden deze zomer hun talenten in een gloednieuw lespakket ‘Spelend leren met de Spiekpietjes’. Dat betekent 140
pagina’s Spiekpietpret in de kleuterklas. Meer dan genoeg
materiaal om 22 lessen rond Sinterklaas op een creatieve
manier in te vullen.
Bij de leerkrachten in de
kleuterscholen is er al lang
vraag naar een educatief
pakket rond de populaire
Spiekpietjes van Thaïs Vanderheyden. Tien jaar na het
eerste kinderboek van de
illustratrice en schrijfster is
dat pakket er nu eindelijk.
Daarvoor werkte ze samen
met de doorgewinterde kleuterjuf Stefanie Lindner van Go!
basisschool De Brug in Sint-Job. Na ruim 25 jaar heeft ze voldoende pedagogische knowhow in huis om een creatieve
handleiding te schrijven voor kleuterleerkrachten. Vooral creatief, want dat is ook de manier waarop juf Stefanie voor de
derde kleuterklas staat. “Ik zoek altijd een leuke manier om
een thema aan vijf- tot zesjarigen bij te brengen. Dat gaat
meestal gepaard met een spannende intro. Ik merk dat dat
niet voor elke leerkracht evident is. Daarom had ik al een
aantal lessen uitgeschreven, een leidraad voor beginnende
leerkrachten”, legt de kleuterjuf uit. In die creatieve insteek
vonden Thaïs en Stefanie elkaar. “Ik maakte al kleurplaten die
leerkrachten kunnen downloaden voor in de klas. Maar een
compleet educatief pakket uitwerken daarvoor moest ik samenwerken met iemand uit het veld, Stefanie dus.” De kleuterjuf bekent dat ze zelf al jaren fan is van Thaïs’ boeken. “Ik
bewonder haar en volg haar al jaren. Ik heb ook al haar boeken. Zij schrijft op het niveau van de kinderen, heel positief en
met veel humor.” Ze nodigde Thaïs ook al verschillende keren
in haar klas uit. Intussen zijn de twee goed bevriend.

Differentiatie
“De 22 lessen in het pakket zijn ook echt geschreven op de
manier waarop ik met mijn leerlingen praat. Er is aandacht
voor de woordenschat en de lengte van de zinnen. Daarnaast is er voor de leerkracht ruimte om met de lessen te
werken op niveau van elk kind. Dat kan onder meer door de
manier waarop het thema wordt aangebracht, het aantal
prentjes die worden gebruikt en moeilijke en makkelijke patronen toe te voegen. Elke les kan je dus moeilijker of makkelijker maken.”Juf Stefanie gebruikt ook zelf lespakketten, “maar
die blijven soms te algemeen. In een klas heb je differentiatie
nodig en moet je de kinderen zelfredzaam maken. Zo kan je
de kinderen het materiaal aanbieden en er zelf mee aan de
slag laten gaan. Als leerkracht is het niet evident om dat los
te laten.” In het lespakket zitten de leerdoelen verwerkt, zoals
kniptechniek, pengreep, binnen de lijntjes kleuren en beurt
afwachten. En dat allemaal binnen het kader van de vakken
wiskunde, taal, media en beeldvorming.
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Diversiteit
Juf Stefanie schreef alles uit en Thaïs tekende alles uit. Ze kozen voor de Spiekpietjes en dat is geen toeval. “Toen tien jaar
geleden mijn eerste boek uitkwam, twijfelden de boekhandelaars. De kleuterleerkrachten omarmden ze meteen heel
enthousiast”, herinnert de illustratrice zich erg goed. Intussen
zijn er al verschillende verhalen gevolgd en ook heel wat herwerkt. “In de loop der jaren ontspon zich de discussie over
de Zwarte Pieten. Eerst maakte ik van de grote helpers van
Sinterklaas roetpieten, daarna kwamen de Spiekgrietjes en
intussen zijn alle clichés in de boeken weggewerkt. De focus ligt nu op de kleine helpers en die zijn blank, Aziatisch,
hebben staartjes, recht haar, rosse vlechtjes en er is zelfs een
Spiekpietje met een rokje aan. Eigenlijk is het wel leuker tekenen nu met zoveel kleur”, bekent ze. Hierdoor zijn de Spiekpietjes nu ook aanvaardbaar in Nederland en is de tijd rijp
om erop voort te bouwen. Met het eerste lespakket als resultaat. Intussen werken Thaïs en Stefanie al aan een tweede
pakket op basis van Santa & de Pixies. En gezien Thaïs heel
wat kinderboeken heeft geschreven, ligt de weg open voor
nog veel meer lespakketten.
Het eerste digitale lespakket ‘Spelend leren met de Spiekpietjes’ is nu te koop voor 14,99 euro. Scholen kunnen grotere pakketten bestellen met daarin naast het lespakket ook
een popje en boeken. In het najaar komen er trouwens twee
nieuwe boeken van de Spiekpietjes uit. Bij het pakket hoort
ook een gratis klaskalender.

www.thaisvanderheyden.com,
Facebook de limonadefabriek,
de Spiekpietjes,
Stefanie Lindner en Instagram

plantensoorten en ontmoetingen met andere plantenverzamelaars, -liefhebbers en mensen uit het
vak.
Lowgardens staat bekend om haar unieke sortiment van vooral houtige gewassen met de grootste
diversiteit in de grensstreek. Op de karakteristieke kwekerij wordt alles natuurgetrouw en
ambachtelijk gekweekt. Het zijn veelal rariteiten en zeldzame of bijzondere soorten die vanaf deze
dag gepresenteerd worden. Er zijn dit jaar ook talloze grote exemplaren van exclusieve soorten te
bewonderen. De inrichting van “The Natural Outdoor Plantstore” is gebaseerd op kennis en intuïtie
zodat er een bijzondere sfeer ontstaat. Tevens is er in het kleine atelier aandacht voor botanische
kunst.

Publireportage

Te midden van deze botanische gezelligheid kan u genieten van plantaardige dranken en lekkernijen
in de tuin.
Een plantendag om niet te missen, gratis toegang!

Planten-Verzamelaarsdag
bij Lowgardens in Wernhout (NL)
Lowgardens Nurseries & Consultancy

The Natural Outdoor Plantstore (vrijdag en zaterdag open)
Maalbergenstraat 26

4884 MT Wernhout NL
www.lowgardens.com

Zondag 11 september van 10 tot
17u, is het weer zover, de jaarlijkse

befaamde Verzamelaarsdag!

intelligent bouwen
met een beperkt budget
Wie droomt er niet van? Een eigen huis bouwen!
En dan het liefst op een mooie plek in de natuur… .
Het lijkt onbereikbaar. Toch kan het wel degelijk te realiseren zijn.
Laat Look’nFeel je begeleiden in deze belangrijke stap in je leven.
we adviseren je om intelligent te bouwen,
en maken de combinatie van budget, kwaliteit en stijl.

Inmiddels een begrip in de plantenwereld vanwege de vele aangeboden unieke, bijzondere plantensoorten en ontmoetingen met andere plantenverzamelaars,
-liefhebbers en mensen uit het vak.
Lowgardens staat bekend om haar unieke sortiment van
vooral houtige gewassen met de grootste diversiteit in de
grensstreek. Op de karakteristieke kwekerij wordt alles natuurgetrouw en ambachtelijk gekweekt. Het zijn veelal rariteiten
en zeldzame of bijzondere soorten die vanaf deze dag gepresenteerd worden. Er zijn dit jaar ook talloze grote exemplaren van exclusieve soorten te bewonderen. De inrichting
van “The Natural Outdoor Plantstore” is gebaseerd op kennis
en intuïtie zodat er een bijzondere sfeer ontstaat. Tevens is er
in het kleine atelier aandacht voor botanische kunst.
Te midden van deze botanische gezelligheid kan u genieten
van plantaardige dranken en lekkernijen in de tuin.
Een plantendag om niet te missen, gratis toegang!

Bouwadvies met duidelijke afspraken.

0492 17 55 55 - www.looknfeel.be

KoMat

Lowgardens Nurseries & Consultancy
The Natural Outdoor Plantstore (vrijdag en zaterdag open)
Maalbergenstraat 26 - 4884 MT Wernhout NL - www.lowgardens.com

DAKPLATEN &
WANDPLATEN

Stockdeals
1e en 2e
keus
Kijk voor het aanbod en de openingsuren op: komat-malle.be
Komat BV | Steenovenstraat 2 | 2930 Malle | 0470 74 55 32
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Priester zegent meer dan 100 tractoren
uit Brecht en omgeving op Kraaienhorst
voor een behouden jaar
Sint-Lenaarts
Liefst 115 tractoren uit de brede
regio
kwamen
naar
Kraaienhorst voor de
tractorwijding
van de Landelijke Gilden Sint-Lenaarts.
Priester
Peter Gijsbrechts zegende de tractoren groot en klein. Het
is de derde tractorwijding, maar deze kreeg met het fel geprotesteerde stikstofakkoord een extra dimensie.
“We zijn al verschillende keren op straat gekomen tegen het
stikstofakkoord. Vandaag hebben we dat op een positieve
manier gedaan met een rondrit door de gemeente. Aan
elke tractor wapperde ook een rode zakdoek met witte bollen, die de actie symboliseert”, benadrukt voorzitter Koen
Vanhooydonck van de Landelijke Gilden Sint-Lenaarts. Het
is de derde keer dat er een tractorwijding wordt georganiseerd. “We organiseren dit afwisselend met de Landelijke Gilden Brecht, maar het staat open voor tractoren uit de brede
regio. Dit keer telden we er 115.” Ze schoven een voor een
aan bij ARG Vermeiren in Kraaienhorst om door priester Peter
Gijsbrechts van de pastorale eenheid Elia Brecht-Wuustwezel gezegend te worden. Zelfs de allerkleinste tractor vergat
hij niet. “We laten de tractor wijden om een jaar lang goede
machinerie te behouden. Voor een goede oogst lopen we
in mei mee in de Kruisprocessie. Het is de combinatie van
de twee gebeurtenissen die de boeren een gezegend jaar
moeten opleveren”, verduidelijkt de voorzitter.

Lokale kunstenaars en mooi weer
lokken talrijke liefhebbers naar
openluchtmarkt Kunst 2960
Sint-Job
Kunst2960, de gezellige kunstbeurs op het Lochtenbergplein,
van Curieus heeft er een geslaagde editie op zitten. “Het
weer zat mee en de sfeer zat goed”, reageert Tony Dijck van
Curieus tevreden.
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Vlogen vorig jaar op de corona-editie de tentjes bijna in het
rond, dan zat het weer dit jaar veel beter mee voor de kunstenaars en de talrijke kunstliefhebbers op Kunst2960. Met
deze kunstmarkt in openlucht, à la het Parijse Montmarte,
geeft organisator Curieus kunstenaars van Groot-Brecht en
omgeving graag een forum. Deze kunstwerken lokten onder
een zonnige hemel heel wat kunstminners naar het Lochtenbergplein. Niet alleen komen liefhebbers er rechtstreeks met
de kunstenaar in contact, het is er ook de ogen uitkijken en
genieten. “Het was gezellig druk, er hing een gemoedelijke
sfeer en we hadden het mooie weer mee dit jaar. Een heel
geslaagde editie”, blikt Tony Dyck graag terug.

Theater

Bloemencorso rijdt voor de 70ste keer uit
Op de tweede zondag van september is Loenhout
al 70 jaar het decor voor een indrukwekkende
optocht van bloemenwagens. Dit jaar worden
opnieuw ongeveer 4 miljoen bloemen gebruikt
voor een dertigtal praalwagens.
Het Bloemencorso van Loenhout vindt dit jaar plaats op 11
september. Het is inmiddels uitgegroeid tot de grootste optocht
van met bloemen versierde corsowagens in België. Maandenlang
werken honderden vrijwilligers van de Loenhoutse buurtschappen
aan de voorbereidingen voor de optocht.

DORPSKERN AUTOVRIJ

Voor de feestelijkheden is de dorpskern autovrij van 10 tot
20 uur. Op het Burgemeester Jozef Van Looverenplein staan
foodtrucks en een kinderkermis opgesteld. De eigenlijke optocht
begint om 14 uur, met een tweede doortocht om 16 uur. Daarna
volgt de prijsuitreiking. Vanaf 18 uur kan je de praalwagens bewonderen in Sportcomplex De Dorens.
Tickets kosten 8 euro in de voorverkoop via onderstaande website
en 10 euro aan de kassa. Als je zeker wil zijn van een goed uitzicht
op het parcours, bestel je best een bijkomende tribunekaart voor 4
euro extra.

https://bloemencorsoloenhout.be

Geniet mee van de zevende
Dorpsdag
Op zondag 25 september
zetten we de Bredabaan
weer vol gezellige kramen
voor de zevende editie
van de Dorpsdag.
Net zoals bij de vorige edities,
wordt de Bredabaan voor de
gelegenheid verkeersvrij gemaakt vanaf de Biest tot aan de
Slijkstraat.

rommelmarkt in het Hagelkruis.
Verder is er kinderanimatie
en zijn er demonstraties door
verenigingen. Er zijn drie
bewaakte fietsenstallingen en
elke fietser ontvangt een gratis
attentie.

Hier stellen ondernemers, handelaars en verenigingen uit de
hele gemeente hun activiteiten
voor. Er zijn meer dan honderd
deelnemers. Op verschillende
podia geven artiesten het beste
van zichzelf.
De handelaars houden opendeurweekend en er is een

Wij werven aan

DIENSTHOOFD OMGEVING
OMGEVINGSCONSULENT MILIEU
TECHNICUS THEATER EN
EVENEMENTEN

Interesse? Bekijk al onze jobs op

www.wuustwezel.be/vacatures

Dienst economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Halve eeuw Chirofeesten Brecht is heet feestje geworden
Brecht
De Chiromeisjes en -jongens verwelkomden veel volk op het
Chiropleintje, al voor de vijftigste keer. “Heel blij dat we weer
voluit mogen gaan, want na corona was elke euro welkom”,
klinkt het. Hoewel het publiek wat later afzakte, door de zengende hitte, blikt Chiro Brecht wel tevreden terug op de jubileumeditie.
De vijftigste editie van de Chirofeesten opende met een zomerbar. “Dat was een succesformule op de beperkte corona-editie vorig jaar en hebben we behouden”, legt medehoofdverantwoordelijke Maxime Van Loy uit. Daarnaast was
er een barbecue. “Hiervoor zaten de inschrijvingen opnieuw
op het niveau van voor de lockdowns. Daar zijn we wel blij
om, want twee jaar konden we geen of eerder beperkt mossel- en Chirofeesten houden. Onze kas moet dringend gespijsd
worden.” Daarom is het decor dit keer ook minder groots dan
voorheen. “Dat decor nam de helft van het werkingsbudget
in. Echter, we moeten besparen. Van het hout van de Chinese pagode uit 2019 maakten we nu een apart podium.” Op
zaterdag en zondag was iedereen opnieuw welkom in de zomerbar. Zaterdagavond was er de openluchtfuif en zondag
opnieuw touwtrekken en ’s avonds de kortebroekenfuif. Er liep
ook een overzichtsexpo van een halve eeuw Chiro Brecht met
foto’s en zelfs oude uniformen. De Chiromeisjes en -jongens
hadden zich ook voorzien op voldoende verkoeling.

“We zorgden voor voldoende schaduw, er stond een zwembad, een vernevelaar en er was gratis kraantjeswater. Zo
hoopten we dat iedereen het koel kon houden, want het
was te warm om in de volle zon te blijven zitten. Het publiek
kwam dan ook wat later dan gewoonlijk meefeesten, als de
ergste hitte wat draaglijker was geworden. Maar we zijn wel
tevreden”, benadrukt Van Loy.

Ruim 2.500 bezoekers en internationale belangstelling op zomerwinkel
Brechtse trappistinnen
Brecht
Met ruim 2.500 bezoekers blikken de Zusters Trappistinnen
tevreden terug op hun zomerwinkel. De biershampoo en de
TRAPP-verzorgingsproducten bleken opnieuw het populairst.
Ook de Poolse U-correspondente Dorota Bawotek zakte met
een team van Polsat TV af naar Brecht. Een dag later kwam
een ploeg van het programma Euromagazin van het Duitse
ARD Europastudio Brüssel langs.
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De zomerwinkel kon
opnieuw in vol ornaat openen zoals
in het pre-coronatijdperk. De opkomst
was ook opnieuw zo
groot. “Tijdens corona vorig jaar mochten we toch nog
zo’n 1.500 bezoekers
verwelkomen in onze
weliswaar beperkte zomerwinkel. Dit keer vonden opnieuw
ruim 2.500 mensen de weg naar onze abdij”, reageert abdis
zuster Katharina tevreden. Opnieuw waren alle eigen producten te koop in de zomerwinkel, maar ook van andere abdijen,
zoals confituur van Klaarland, thee uit Congo en trappistenbier en - kaas van Westmalle. Bij de cafetaria binnen was ook
een tweedehandse boekenmarkt opgesteld en konden de

kleinsten eendjes vissen. Het mooie weer nodigde bezoekers
ook uit om in de buitencafetaria gezellig na te praten. Voor
hun zomerwinkel konden de zusters opnieuw rekenen op de
hulp van zo’n dertig vrijwilligers.

Poolse en Duitse interesse
De zomerwinkel kreeg ook internationale belangstelling.
EU-correspondente Dorota Bawotek zakte op vrijdagnamiddag met een team van Polsat TV af naar de Brechtse Abdijlaan. “Ik heb het verhaal gelezen over uw klooster en uw
projecten, waaronder de biershampoo. Het is erg interessant
om dit verhaal aan het Poolse publiek te vertellen. Ik ben
een religieus persoon, zoals de meeste Polen, en maakte al
vaak kerkgerelateerde verhalen, ook in het verleden toen
ik als journalist in Engeland werkte.” Op zaterdagnamiddag
streek een journalist van het programma Euromagazin van
het Duitse ARD Europastudio Brüssel er neer. Europamagazin
houdt zich bezig met Europese politiek, maar ook met sociale
fenomenen bij Europese buren. “Ik wil een kleine reportage
maken over uw abdij en uw initiatieven als trappistenzusters.
Constructieve, positieve verhalen en zeker één van de bekende Belgische bieren spreekt een Duits publiek aan. Want
heel vaak, in deze tijd, worden we gedwongen om te vertellen over oorlog en problemen.
Www.trapp.be

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

grote
in stock

VRIJHEID 150
2320 HOOGSTRATEN
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Café Hoek-City organiseert streekbierenfestival

“Maak kennis met bier én brouwer”
Essen
Drink je al eens graag een streekbiertje? Proefde je een bier waar je wel
eens van wilt weten wie de brouwer
is? Kom dan op zaterdag 10 september vanaf 14u zeker langs Café
Hoek-City aan de Moerkantsebaan
268 in Essen.

Zeven kaarsjes, veel meer bier
“Met de tweede editie van ons streekbierenfestival vieren we meteen ook de zevende verjaardag van
café Hoek-City op onze huidige locatie. Op de taart staan zeven kaarsjes, maar op onze bierkaart een veelvoud daarvan aan
streekbieren. Een deel daarvan kan je proeven tijdens het streekbierenfestival, maar natuurlijk ook een heel jaar door in ons café.
We passen onze bierkaart ook mee aan aan de seizoenen, dus
straks staan er bijvoorbeeld weer een reeks echte winterbieren
op”, vertelt uitbater Tom Sanders.

Ontmoet brouwers
“Ons tweede streekbierenfestival loopt op zaterdag 10 september tussen 14u en 21u. We nodigden een 8-tal brouwerijen uit de
regio uit: Nl. Galea Craft Beers, De Commies, Crow Mountain, De
Houten Valk, Dame Jeanne, Koekwhouse, Mokke en Cydrale.
Deze brouwerijen zijn allemaal actief in de Antwerpse regio, de
meesten zitten zelfs op minder dan 20 kilometer van ons café. Zij
stellen bij ons hun bieren voor, maar als bezoeker krijg je ook een
unieke kans om de brouwers en andere bierliefhebbers te ontmoeten. Iedereen betaalt inkom (12 euro in voorverkoop/15 euro
aan de kassa) en krijgt daarvoor drie jetons. Zo kan je al minstens
drie bieren proberen, telkens in een proefglaasje van 15 cl, maar
natuurlijk staat het je vrij om er meerdere uit te testen. In totaal
schat ik dat je kan kiezen uit een 40-tal bieren die de brouwers
aanbieden”, klinkt de uitnodiging van Tom.

Highbieren met vrienden
Café Hoek-City staat er om bekend dat ze meerdere bieractiviteiten inrichten. “Begin september start een biercursus gegeven
door Hans Bombeke. In oktober staat er ook een proefavond op
de planning met Brasserie de la Senne. Ook ons highbieren valt
steeds meer in de smaak. Tijdens deze proeverij serveren wij 6 bieren met aangepaste hapjes. Vaak reserveren klanten deze formule voor een teambuilding of een gezellig avondje vol verrassingen
met vrienden of familie. Een absolute aanrader voor bierliefhebbers”, geeft cafébaas Tom mee.

Reserveer je plaats
“Je kan de dag zelf langskomen op ons streekbierenfestival, maar
als je de kans hebt laat dan vooraf al even iets weten. Zo kunnen
we de opkomst een beetje inschatten en de inrichting van ons
terras indien nodig nog wat aanpassen. Er staat sowieso een grote tent, dus een beetje regen houdt bierliefhebbers niet tegen”,
besluiten Tom Sanders en Nele de Koning van café Hoek-City.
Meer info: hoek-city@hotmail.com of Facebook
Streekbierenfestival met 8 brouwerijen
Café Hoek-City, Moerkantsebaan 268, 2910 Essen
Zat 10/09, van 14u tot 22u

Studio Ambacht lokt veel volk naar het Karrenmuseum
Essen
De cultuurmarkt Studio Ambacht in het Karrenmuseum was een
schot in de roos. De diverse workshops, demonstraties en een
creatieve markt met lokale en zelfgemaakte producten wisten
groot en klein te bekoren. Genieten deden de talrijke bezoekers
ook in de zomerbar op het terrein.
Het Karrenmuseum bood met Studio Ambacht ruimte aan vakmanschap. Het pas gerenoveerde Koetshuis werd bezet door
jonge zelfstandigen die graag de kneepjes van hun vak demonstreerden. Met oude technieken creëren ze nieuwe dingen of restaureren objecten. Deze technieken komen ook bij het vervaardigen van de diverse rijtuigen aan bod. In de wagenmakerij waren
de wagenmaker en zijn beste vriend de smid aan het werk. Niet
alleen werd er hard gesmeed en geschaafd, ook enkele houten
wielen werden van een nieuwe metalen wielband voorzien.
Ook in openlucht viel er van alles te beleven. Kuieren langs een
gezellig marktje met handgemaakte producten en genieten van
de leuke sfeer op het zomerterras. Vereniging ‘Het Aangespannen
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Trekpaard’ toonde dan weer hoe je een kar inspant en een boom
versleept met een ‘mallejan’. Heel wat kinderen maakten een ritje
op de pony. Meerijden met paard en kar kon ook. Kinderen konden ook een mooie aquareltekening maken en hun kunstwerkjes
versieren met een vilten figuurtje, leren schilderen met puffy paint,
proeven van het bewerken van leder, erop los boetseren en vuur
leren maken. Diverse creatieve ateliers uit Essen en Kalmthout zoals Andwerk, ArtisTiki, Atelier Muns, De Vuursteen, Fonzz en Studio
Mus organiseerden er immers enkele instapworkshops.

Als kleinschalige, familiale begrafenisondernemer
geloven we dat een menselijke aanpak
de beste weg is naar een waardig afscheid
met zorg en aandacht voor de overledene en de nabestaanden.
Wij verzorgen ook uitvaarten te Sint-Lenaarts en Brecht.
Zo kunnen we voor plechtigheden onder andere terecht
in zaal ‘t Centrum te Sint-Lenaarts.
Ook het crematorium te Turnhout (Merksplas),
de parochiekerken of andere locaties zijn mogelijk.
Handelslei 194 - 2980 Sint-Antonius (Zoersel)
Dorpsstraat 120 - 2960 Sint-Lenaarts (Brecht)
03 384 11 34
www.valentijncrynen.be
Wij verzorgen uitvaarten, ongeacht waar u woont.

J VDK - INTER I EUR
Algemeen Schrijnwerk
Keukens en kasten op maat

Nu ook in bouwpakket voor de handige zelfplaatser.

www.jvdk-interieur.be

Brekelen 4 unit 12 Wuustwezel

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

TURNZAAL WIGO
SINT-JANSSTRAAT 105 - WILDERT-ESSEN
0473 95 97 69 - 0476 67 84 92 - 0496 13 42 69
INFO@TURNKRINGSPORTENSPEL.BE
WWW.TURNKRINGSPORTENSPEL.BE

Een nieuw turnseizoen kondigt zich weer aan.
SPORT EN SPEL zal er weer alles aan doen om er iets moois van te maken.

De eerste lessen vangen aan op maandag 5 september 2022.
Onze turnweek zal als volgt verdeeld worden.

MAANDAG
17.00u - 18.00u : kleuterturnen (kindjes vanaf het 1de tot en met de 3de kleuterklas)
18.00u - 19.00u : Algemeen turnen (kinderen van het 1ste tot en met 3de leerjaar)
19.00u - 20.00u : Trampoline
DINSDAG
19.30u - 20.30u : BBB dames (18+)
VRIJDAG
17.00u - 18.00u : Algemeen turnen (kinderen van het 4de tot en met 6de leerjaar)
18.00u – 19.15u : Airtrack groep 1 (kinderen van het 1ste tot en met 6de leerjaar)
19.15u – 20.30u : Airtrack groep 2 (kinderen vanaf het 6de leerjaar)
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Rondemonument vereeuwigt Ronde van Essen op 50ste editie
Essen
De vijftigste Ronde van Essen was een succes. Mooi weer, sportieve deelnemers groot en klein en als kers op de taart een eigen
Rondemonument achter de Oude Pastorij. Dat werd op de laatste
dag van de Ronde officieel ingehuldigd. GS Technology tekent
voor het ontwerp en de uitvoering in 3D.
Een halve eeuw Ronde van Essen was gezegend met stralend
weer en een paar honderd deelnemers op de teller. “We hebben al ongelooflijk goed weer gehad, soms misschien net iets te
warm om zo’n lange toer te lopen. Maar voor alle deelnemers
stond er aan de finish een bekertje water te wachten”, benadrukt
Amber Simon van de organisatie. De Ronde startte in Wildert,
Essen-Hoek en Heikant, Chiroplein Klavertje Vier in Horendonk en
bij Chiro Happy Dorp in Essen-Statie. Zaterdag werd de vijftigste
editie afgesloten aan de Oude Pastorij. Voor de kinderen was er
randanimatie zoals een zigzagloop en grime, een kinderdisco en
EK zakspringen.
Ter ere van de vijftigste editie startte elke Ronde met een fakkelloop. “Dat is een initiatief van de Essense Atletiekclub ESAK. Ze
brengen zo het officiële ‘Rondevuur’ van het ene Rondeparcours
naar het ander tot op de startlijn. Elke dag wordt negen tot tien
kilometer gelopen, met start om 18u en aankomst op de Ronde
om 19u”, weet Tom Bevers van de organisatie.
Elke dag lag er ook een verse Ronde-Echo klaar, met een verslag van de vorige avondloop. Op de finaledag zaterdag rolde
er een een extra uitgave van het rondemagazine van de persen,
met daarin de geschiedenis van de Ronde. Die werd voor het
eerst in 1973 gereden. De organisatoren haalden de mosterd bij
de Ronde van Itegem in de Kempen. “Elke dag werd daar op een
andere plaats in de gemeente gelopen om zo op een sportieve
manier de overgang te maken van de vakantie naar het nieuwe
schooljaar.”
Sommigen lopers waren opnieuw trouw van de partij. Carl
Kerstens is recordhouder bij de mannen en staat op nummer één
in de ranglijst. Hij wordt gevolgd door Kat Suyckerbuyck. Zij staat
op de tweede plaats, maar is recordhoudster bij de dames. Het
sportieve luik werd om 15u officieel afgesloten met de onthulling
van een Rondemonument. Dat werd ontworpen en gemaakt
door het Essense bedrijf GS Technology, dat zich toelegt op 3D
printen.

3D-monument
“In het monument hebben we alle disciplines van onder meer
lopen, hindernissenparcours en zaklopen verwerkt. Het ontwerp
hebben we voorgelegd aan de organisatie die het goedkeurde.
Dat hebben we dan met kunststof in 3D geprint. Buurman Vrints
Carrosserie zorgde voor de finale coating zodat het monument
bestand is tegen alle weersomstandigheden”, legt bedrijfsleider
en oprichter Gianni Scoponi uit. Aanvankelijk klopte de organisatie bij GS Technology aan om miniaturen te printen van het
monument. “Voor de gemeente doen we dat al en zo zijn ze bij
ons uitgekomen. We stelden voor om het ook zelf te ontwerpen.
Maar alle deelnemers en medewerkers aan de vijftigste Ronde
van Essen krijgen een miniversie van het Rondemonument. Daar
hebben we tweehonderd exemplaren van gedrukt in 3D.” In het
totaal heeft GS Technology er een maand aan gewerkt.
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VACATURES

BALIEMEDEWERKER M/V

GEMEENTE KALMTHOUT

-

Ben je op zoek naar een toffe job
dicht bij huis? Wie weet heeft gemeente
Kalmthout dan wel dé vacature voor jou!

werkzaamheden

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

Volgende functies zijn vacant:
 Deskundige Mobiliteit en Openbare ruimte
 Afdelingshoofd Burger en Welzijn
 Administratief medewerker Vrije tijd
 Maatschappelijk werker
 Onthaalmedewerker
 Redder
 Groenarbeider
 Onthaalouders

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

Interesse?
Bekijk de volledige functieprofielen op
www.kalmthout.be/vacatures
en solliciteer snel!

MATTHEEUSEN & ZN
KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?
wij zoeken een

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

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

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

MATTHEEUSEN & ZN
Stuur uw cv naar
MATTHEEUSEN
ZN
gittewinsolessen@gmail.com of bel 03&
272 59
00
MATTHEEUSEN & ZN
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op je terras of een fris huis tijdens
de zonnige dagen?
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Lekker
genieten
van heerlijke
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Kom langs in onze showroom en stap
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- info@winsolessen.be
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WIJ ZOEKEN:

METSERS
METSERS
PLOEGBAAS
METSERSPLOEG

METSERSPLOEG

Neem een kijkje op onze vernieuwde website:

www.venm.be

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

03/272 59 00

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

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

Gezocht voor onmiddellijke indiensttreding:

03/272 59 00
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120 - 2910 ESSEN
- info@winsolessen.be 03/272 59 00
KOM LANGS
EN OVERTUIG
UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !
STATIONSSTRAAT
120 - 2910
ESSEN
- info@winsolessen.be
03/272
STATIONSSTRAAT
120 -EN
2910
ESSEN
- info@winsolessen.be
03/272
59590000
KOM LANGS
OVERTUIG
UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be

03/272 59 00

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be

03/272 59 00

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

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
Kwade Weide 6 • 2920 Kalmthout
info@venm.be • www.venm.be
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Fietsbieb
Essen
Sinds zaterdag 3 september kunnen Essenaren
terecht in een eigen Fietsbieb. In de Nieuwstraat 27
openden de gemeente
en beweging.net onlangs
de deuren. Voortaan kunnen ouders er elke eerste
zaterdag van de maand
een fiets ontlenen voor
hun kind. Dat kan zelfs voor een jaar lang.
“Ouders weten het al langer. Een kind ontgroeit zijn fietsje niet alleen bijzonder snel, ook de druk om geregeld met een andere
tweewieler uit te pakken neemt sneller toe dan de portemonnee
kan volgen. Zelfs aan een leuke tweedehandsfiets zijn er vaak
kosten vooraleer zoon of dochter veilig de baan op kan”, schetst
Peter Mees van beweging.net de nood aan de Fietsbieb. “Wij nemen die zorg voor ouders uit handen. Als lid van de Fietsbieb, kun
je voor je kind (tot twaalf jaar) een jaar lang een fiets lenen. Deze
zijn tweedehands, maar tiptop in orde. Is je kind het model ontgroeid? Dan kan je de geleende fiets inwisselen voor een ander
exemplaar.”

Fietsbiebers
Wie ook de volgende jaren fietsbieber blijft, en dus het lidmaat-

schap verlengt, kan zelfs langer dan een jaar een fietsje ontlenen.
Fietsbiebers betalen 20 euro lidgeld voor een jaar. Heb je zelf nog
een kinderfiets in goede staat en schenk je die aan de Fietsbieb,
dan ben je meteen gratis lid voor een jaar. Bij het lenen van een
fiets betaal je wel 20 euro waarborg. Bij het inleveren van de fiets
krijg je dat bedrag terug.
De Fietsbieb is een initiatief van en wordt ondersteund door beweging.net en is opgestart in samenwerking met de gemeente. De
werking is volledig in handen van een Essense ploeg van enthousiaste fietsherstellers, hardwerkende administratieve krachten en
vele andere vrijwilligers.
Elke eerste zaterdag van de maand tussen 10 en 12u opent de
Fietsbieb in de Nieuwstraat 27.

Essen houdt straten nu
vier keer per jaar proper

Genieten van Essense natuur en
keuken op nieuwe fietsroute

Essen

Essen

Nog tot en met maandag 12 september krijgen alle Essense straten met een goot bezoek van de veegwagen. Om de gemeente net te houden, zijn er nu vier veegbeurten per jaar in plaats
van drie.

VVV Essen stippelde opnieuw
een lekkere fietstocht uit van 31
kilometer lang.
Onderweg hou
je halt op drie
terrassen in Essen
voor een vooren hoofdgerecht en dessert. Deelnemen kan telkens van
donderdag tot zondag, tot en met 25 september.

Eerst kwamen de straten in het centrum en in wijk Statie aan de
beurt. Bij de start van het schooljaar op 1 en 2 september kwam
de veegwagen langs in de wijk Heikant. Op 5 en 6 september
waren Wildert en Essen-Hoek aan de beurt.
Nu vervolgt de weegwagen zijn weg naar Horendonk en Rijkmaker. De veegborstel wordt op 12 september een laatste keer
bovengehaald om de doortocht in Wildert proper te maken. Het
gedetailleerde veegplan staat te lezen op de gemeentesite.
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De fietsroute start aan het toeristische kantoor Tasberg in
de Moerkantsebaan. Van daar wordt je geloodst langs de
mooie Essense natuur. Onderweg kan je halthouden op drie
leuke terrassen. In hotel Quarantaine geniet je van een zalig voorgerecht. Van daar leidt de tocht naar een hemels
hoofdgerecht in Familyland om ten slotte te arriveren in De
Vélo voor een dessert om duimen en vingers vanaf te likken.
De lekkere fietstocht van dit jaar leidt liefhebbers langs andere wegen en eetgelegenheden dan in 2021. Het arrangement kan gefietst worden tussen donderdag en zondag,
nog tot en met zondag 25 september. De routefolder kost
30 euro. Hierin zitten drie vouchers.
Www.vvvessen.be

“MALVE N.V.”
Een aluminium verwerkend bedrijf
in Meer
is op zoek naar een operator
voor hun zaagmachine.

MALVE
OPERATOR ZAAGMACHINE
Functie:
• U staat in voor het instellen van zaagmachine,
zagen van de profielen en controle meting op kwaliteit
• U coördineert en motiveert uw collega op de werkvloer,
en geeft hem duidelijke werkinstructies
Profiel:
• U bent gemotiveerd om hierin een verantwoordelijkheid
te nemen
• U bent organiserend en streeft naar structuur en netheid
in de afdeling
• U hebt een “hands on” mentaliteit.
Wij bieden:
Je mag rekenen op een aantrekkelijk salaris in overeenstemming
met uw ervaring.
Interesse ?
Malve N.V. - John Lijsenstraat 49 - 2321 Meer - Tel. 03 315 74 04
Gelieve u cv te mailen naar: mail@malve.be

Bruynseels-Vochten
Bruynseels-Vochten
NV NV
is een
is een
stabiel
stabiel
familiebedrijf
familiebedrijf
datdat
reeds
reeds
meer
meer
dandan
30 jaar
30 jaar
buitenschrijnwerk
buitenschrijnwerk
in aluminium
in aluminium
en PVC
en PVC
fabriceert
fabriceert
en plaatst
en plaatst
voor
voor
zowel
zowel
de particuliere
de particuliere
als als
professionele
professionele
markt.
markt.
Wegens
Wegens
onze
onze
continue
continue
expansie
expansie
zoeken
zoeken
wijwij
voor
voor
Laat Laat
u inspir
u inspir
eren ertijdens
en tijdens
onzeonze
onmiddellijke
onmiddellijke
indiensttreding:
indiensttreding:

VERANDA
VERANDADAGEN
DAGEN

PLAATSERS
PLAATSERS
PLAATSERS
PLAATSERS
BUITENSCHRIJNWERK
BUITENSCHRIJNWERK
ENEN
VERANDA’S
VERANDA’S

za.za.2121& &zo.zo.2222oktober
oktober

•
•
•
••
••

Je
• plaatst
Je plaatst
ramen,
ramen,
deuren
deuren
of veranders
of veranders
in zowel
in zowel
PVCPVC
als als
aluminium
aluminium
op
onze
onze
particuliere
particuliere
werven.
werven.
Je
• op
plaatst
Je plaatst
ramen,
ramen,
deuren
deuren
of veranda’s
of veranda’s
in zowel
in zowel
PVCPVC
als als
aluminium
aluminium
op op
Je
•onze
hebt
Je
hebt
bijparticuliere
voorkeur
bij voorkeur
ervaring
ervaring
als als
plaatser
plaatser
vanvan
buitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
onze
particuliere
werven
werven
telkens
telkens
van 10u
van-10u
17u
- 17u
Je
•Je
Je
zelfstandig
werken
werken
echter
echter
zijnplaatser
zijn
gemotiveerde
gemotiveerde
starters
starters
ook
ook
welkom.
welkom.
• kan
hebt
Jekan
hebt
bijzelfstandig
voorkeur
bij voorkeur
ervaring
ervaring
als als
plaatser
vanvan
buitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
Speciale
Speciale
voo
rwaar
voo
rwaar
den den
www.fabriziofriends.com
Je
•Je
bent
Je
bent
een
een
klantvriendelijk
klantvriendelijk
persoon
persoon
en
houdt
en
houdt
van
van
proper
proper
en
en
• kan
Je kan
zelfstandig
zelfstandig
werken
werken
echter
echter
zijnzijn
gemotiveerde
gemotiveerde
starters
starters
ookook
welkom
welkom
SDS Food bv - Riyadhstraat 16 - 2321 Meer
werk.
werk.
• nauwkeurig
Je
• nauwkeurig
bent
Je bent
eeneen
klantvriendelijk
klantvriendelijk
persoon
persoon
en houdt
en houdt
vanvan
proper
proper
en en
• Je
• werkt
Je werkt
professioneel
professioneel
en communiceert
en communiceert
vlot.vlot.
nauwkeurig
nauwkeurig
werk.
werk.
• Je
• werkt
Je werkt
professioneel
professioneel
en communiceert
en
vlot
vlotde grootste raamconstrucBruynseels-Vochten
is op de dag
vancommuniceert
vandaag één
van
•
Je
•
word
Je
word
ingeschreven
ingeschreven
volgens
volgens
het
het
regime
regime
van
van
de bouw
de bouw
teurs in België. Dit zowel op de particuliere , de projectmarkt
als op de veranda-

TECHNISCH
TECHNISCH
MEDEWERKER
MEDEWERKER
RAAMAFDELING
RAAMAFDELING

markt.
Wij
sturen
elke dagenonze
60 plaatsingsploegen
dearchitectuurplannen
baan
op, op weg naaren
een
• Je
• stelt
Je stelt
raamstaten
raamstaten
detailtekeningen
en detailtekeningen
op op
uit uit
architectuurplannen
en
volgende
tevreden
klant. Door de constante investering in onze firma en onze meonze
onze
offerte.
offerte.
dewerkers
zijn
wenodige
gekend
ommaterialen
onze
tevreden
klanten.
Dit alles
ishet
uiteraard
dankzij
• Je
• bestelt
Je bestelt
de
de
nodige
materialen
voor
voor
de
uitvoering
de uitvoering
vanvan
het
project.
project.
CALCULATOR
CALCULATOR
BUITENSCHRIJNWERK
BUITENSCHRIJNWERK
M/V
M/V
de• dagelijkse
inzet
van
onze
meer
dan
150
medewerkers
die
elke
dag
hun
uiterste
Binnen
• Binnen
deze
deze
functie
functie
werk
werk
je injeteamverband
in teamverband
metmet
ervaren
ervaren
collega’s.
collega’s.
best
om al deze
projecten
tot
een prachtig
te brengen. Een sterk team
• Je
•doen
rapporteert
Je rapporteert
aan
aan
hethet
diensthoofd
diensthoofd
of zijn
of einde
zijn
assistent.
assistent.
Voor
Voor
onsons
externe
externe
calculatieafdeling
calculatieafdeling
zijnzijn
wij wij
op afwerken
op
zoek
zoek
naar
naar
een
een
gemotiveerde
gemotiveerde
van
gemotiveerde
vakmensen
die elk project
secuur
van
begin
tot einde!
calculator.
calculator.
Dat
is
onze
sterkte.
Aanbod
Aanbod
• bent
Je
actief
actief
in vast
het
in
het
domein
domein
van
van
alu
alu
en
pvc
enstabiel
pvc
buitenschrijnwerk.
buitenschrijnwerk.
Om
aan
debent
permanente
stijging
in
de
orderportefeuille
tebouwbedrijf!
kunnen voldoen en de
•• Onmiddellijk
•Je
Onmiddellijk
vast
contract
contract
binnen
binnen
een
een
stabiel
bouwbedrijf!
• bestudeert
Je bestudeert
en loon
analyseert
enaangevuld
analyseert
demet
offerteaanvragen,
demet
offerteaanvragen,
latenboeken
latenboeken
, ,
vele
projecten
tot een
goed
einde te
brengen,
zijn wij op
zoek
naar gemotiveerde
•• Aantrekkelijk
•Je
Aantrekkelijk
loon
aangevuld
extralegale
extralegale
voordelen.
voordelen.
meetstaten,
meetstaten,
……
medewerkers.
Nieuwbouw
Nieuwbouw
& renovatie
& renovatie
- 10 jaar- 10
waarborg
jaar waarborg
• Je
• staat
Je staat
in voor
in voor
de opmaak
de opmaak
vanvan
eeneen
passende
passende
offerte
offerte
met
met
bijhorende
bijhorende
Kwaliteitsgarantie,
constructie
en plaatsing
en plaatsing
Graag
Graag
ontvangen
ontvangen
wij wij
uwuw
CV CV
en sollicitatiebrief
en sollicitatiebrief
opKwaliteitsgarantie,
op constructie
detaillering
detaillering
in overleg
in overleg
met
onze
commercieel
commercieel
verantwoordelijke
verantwoordelijke
Maatwerk
alle veranda’s
alle veranda’s
zowel modern
zowel modern
als klassiek
Bruynseels-Vochten
Bruynseels-Vochten
NVofmet
NV
isuof
een
isonze
stabiel
familiebedrijf
familiebedrijf
datMaatwerk
dat
reeds
reeds
meer
meer
dan
danals klassiek
m.vochten@bruvo.be
m.vochten@bruvo.be
kan
ueen
kan
onsstabiel
ons
steeds
steeds
contacteren
contacteren
op
op
03/666.57.86
03/666.57.86
Van A tot
VanZ Ageregeld:
tot Z geregeld:
ontwerp,ontwerp,
fundering
fundering
tot bezetting
tot bezetting
en verwarming
en verwarming
projectbouw.
projectbouw.
30
jaar
30
jaar
buitenschrijnwerk
buitenschrijnwerk
in
aluminium
in
aluminium
en
PVC
en
PVC
fabriceert
fabriceert
en
plaatst
en
plaatst
voor
voor
voor
voor
verdere
verdere
vragen
vragen
of aanbiedingen.
of aanbiedingen.
• Technische
• Technische
opleiding
opleiding
hout/bouw
hout/bouw
of
gelijkwaardig
of
gelijkwaardig
door
door
ervaring.
ervaring.
zowel
zowel
de particuliere
de particuliere
als als
professionele
professionele
markt.
markt.
• DEUREN
•isDEUREN
VERANDA’S
& VERANDA’S
• Kennis
• Kennis
Ramasoft
Ramasoft
of RAMEN
Reynapro
of RAMEN
Reynapro
een
is&een
pluspunt
pluspunt
doch
doch
geen
geen
vereiste.
vereiste.
Wegens
Wegens
expansie
zoeken
wij
wij
voor
voor
incontinue
ALUMINIUM
incontinue
ALUMINIUM
&expansie
PVC
&
PVC
• Technisch
• Technisch
inzicht
inzicht
enonze
goed
enonze
goed
plan
plan
kunnen
kunnen
lezen
lezen
iszoeken
een
is een
vereiste.
vereiste.
Laat Laat
u inspir
u inspir
eren ertijdens
en tijdens
onze onze
onmiddellijke
onmiddellijke
indiensttreding:
indiensttreding:
EenEen
flexibele
flexibele
uurregeling
uurregeling
en eventueel
en eventueel
mogelijkheid
mogelijkheid
tot tot
thuiswerk
thuiswerk
na je
na je

PLAATSERS

BUITENSCHRIJNWERK EN VERANDA’S
Functieomschrijving

Het lokale bestuur van Essen zoekt:

Deskundige werving en selectie
weddeschaal B1-B3
onbepaalde duur
Voorwaarden
•
•
•

Bachelordiploma bij voorkeur in een mensgerichte
studierichting
Ervaring bij werving en selectie is een pluspunt
Slagen in een bekwaamheidsproef in de loop van september

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

Maaltijdcheques (8 euro/werkdag), ecocheques (250 euro/
jaar), cadeaucheque (40 euro/jaar)
Consumptie-, cultuur- of sportcheque
Gratis hospitalisatieverzekering
Ecovergoeding (0,25 euro/gereden kilometer)
Mogelijkheid tot fietsleasing
35 verlofdagen per jaar
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Personeelsdienst | Gemeentebestuur Essen |
Heuvelplein 23, 2910 Essen |
sollicitatie@essen.be | tel. 03 670 01 33

RAMEN
RAMEN
• DEUREN
• DEUREN
& VERANDA’S
& VERANDA’S
in ALUMINIUM
in ALUMINIUM
& PVC
& PVC

Voor deze functies kan je solliciteren tot en met
14 september 2022. De aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.essen.be/vacature.
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Toeren langs Essense Boeren’
Essen
Het mooie Essense platteland verkennen langs de
meest fietsvriendelijke wegen én tegelijk veel te
weten komen over de land- en tuinbouw in deze
gemeente: dat kan dankzij een initiatief van de
VVV-Toerisme Essen vanaf zondag 18 september op
het nieuwe landbouwleerpad dat als toepasselijke
titel meekreeg : ‘Toeren langs Essense boeren’

Vier fietslussen
De hele landbouwsector staat tegenwoordig zwaar onder
druk en wordt geconfronteerd met grote uitdagingen op
economisch, ecologisch en sociaal vlak. Omdat het agrarische Essen nog best veel land- en tuinbouwbedrijven telt,
die ook vanuit toeristisch standpunt interessant zijn én om
de Essense land- en tuinbouwers een hart onder de riem te
steken en hen eens op een positieve manier in het nieuws
te brengen, staken de mensen van VVV-Toerisme Essen de
koppen bij elkaar en stippelden vier fietslussen uit. De eerste
drie fietslussen zijn rond de 20 kilometer en lopen respectievelijk langs de drie grote landbouwgehuchten: Hoek, Wildert
en Horendonk. De vierde fietslus is 47 km lang en omvat de
volledige route.

Grote infoborden
Onderweg passeer je liefst 27 land- en tuinbouwbedrijven, die
allemaal een grappig geïllustreerd bord tonen met daarop
algemene info over het bedrijf, interessante wist-je-datjes en

dit bestand gedeeld via Google Documenten

hoek zoekt vrijwilligers

.

VELT groene driehoek zoekt vrijwilligers
De laatste jaren hebben we heel wat vormingen en activiteiten georganiseerd rond moestuinieren, ecologisch koken, fruitbomen verzorgen, …
Tijdens de coronatijden schreven we nieuwsbrieven en gaven we online sessies. We hielpen
bij het uitbouwen van samentuinen in Essen en
Wuustwezel. We merken dat de algemene ecologische visie meer en meer aandacht en opvolging krijgt. Vele
jonge mensen stappen mee op deze boot. De toekomst ziet er
goed uit voor Velt groene driehoek.
Om dit werk verder te zetten, zoeken we mensen die ons willen
helpen. Als we het werk verdelen, is het voor iedereen haalbaar
en boeiend. We sommen een aantal taken op, als je interesse
hebt, horen we het zeer graag.
-boekenstand op biomarkt, hulp bij vormingsmomenten (inschrijvingen, klaarzetten,…), nieuwsbrief schrijven en publiceren,
verslag maken, plantenruil organiseren, vorming geven, eindejaarsactiviteit organiseren, contactpersoon voor milieu- en adviesraden, administratie, financiën opvolgen, contactpersoon
voor e-mails, …
Het zou tof zijn moesten we mensen vinden die ons hierbij helpen.
Stuur een e-mail of een briefje, je mag ons ook bellen.
Marc Van Gils, Sint Willebrodusstraat 18, 2990 Wuustwezel
vangils.vangestel@gmail.com - 0494 85 46 05
Jacques Raemaekers, Albert Peeterslei 56, 2920 Kalmthout
raemakers.breens@skynet.be - 0484 22 66 24
Griet Van Dyck, Donkweg 59, 2910 Essen,
grietvandyck@yahoo.com - 03 239 89 10
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weet-je-datjes, een leerrijke meerkeuzevraag en een QR-code die een filmpje toont achter de schermen van het bedrijf.
Alle lussen starten en eindigen aan de Tasberg VVV-Essen
(Moerkantsebaan 50). Omdat de route niet bewegwijzerd is,
kan je daar ook gratis de 4 mooie brochures met ondermeer
de plattegrond van de routes meenemen. Daar kan je je
ook altijd verder infomeren voor je op pad gaat.

Dag van de Landbouw
Ter gelegenheid van de Dag van de Landbouw op zondag
18 september nodigt de VVV-Toerisme-Essen en de verschillende Essense landbouworganisaties iedereen, maar zeker
gezinnen met jonge kinderen, uit om tussen 10 en 18u één
route in te rijden: op die zondag ben je op een zestal deelnemende landbouwbedrijven ook van harte welkom om een
kijkje te nemen, te ravotten in de stroberg of allerlei lekkers te
eten of te drinken.Inloggen
Natuurlijk kan je de landbouwleerroute(s)
AANMELDEN OM BEWERKINGEN TE MAKEN
ook later nog affietsen, want de bedoeling is dat de infoborden nog véle jaren blijven staan!

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

7 jaar
ZOMERACTIES T/M 31 JULI 2022

EXTRA
VOORDELEN
VAN ONZE
SOLAR SCREENS
Screens
Het lokale bestuur
van Essen zoekt:
op zonne-energie

Afdelingshoofd
Samenleving
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken
of
weddeschaal
A4a-A4b
elektrische bedrading
statutairvereist
en voltijds
zĳn. Ideaal voor

bestaande woningen
Wij zoeken

Een people manager met goede organisatorische
kwaliteiten, iemand met leidinggevend talent en een
goede motivator.

Voorwaarden
•

•
•

In het bezit zijn van een masterdiploma in een
mensgerichte richting of een studierichting
waaruit je interesse blijkt voor alles wat met de
thema’ s vrije tijd, leven en welzijn te maken
heeft.
Beschikken over minimaal twee jaar relevante
beroeps- en leidinggevende ervaring.
Slagen in de bekwaamheidsproeven die in de
loop van oktober 2022 worden georganiseerd.

garantie

BUITENZONWERING OF SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW
GEVRAAGD
RAMEN
GEMONTEERD
zonnewering op zonne-energie
!
WAAROM
SCREENS?
SOLAR
SCREENS
7 jaar
garantie

EXTRA

■VOORDELEN
Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde
zonwerende en tegelĳ
k
BUITENZONWERING
OF SCREENS
VAN ONZE
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
SOLAR SCREENS
WORDEN BUITEN VOOR UW
doekspanning
zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.
Screens

PLAATSER
RAMEN GEMONTEERD

op zonne-energie
zodat bĳ plaatsing geen
kap- en breekwerken of
elektrische bedrading
vereist zĳn. Ideaal voor
bestaande woningen

■ Screens houden de zonnewarmte
buiten, alvorens uw raam te bereiken.
■ Screens zĳn kwalitatieve geperforeerde zonwerende en tegelĳk
lichtdoorlatende doeken met doorkĳk naar buiten. Door de revolutionaire
Een erg groot verschil met gordĳnen.
doekspanning zĳn deze doeken steeds strak & extreem windbestendig.

■ Screens houden de zonnewarmte buiten, alvorens uw raam te bereiken.
op zelfstandige
basis
/ bijberoep
/ flexi
■ Screens
zorgen voor het behouden
k dag
Een van
erg grootnatuurlĳ
verschil met gordĳ
nen. -en zonlicht in
■
Screens zorgen voor het behouden van natuurlĳk dag -en zonlicht in
uw woning zonder
hinderlĳ
k
te
zĳ
n.
voor zonnewering / screens
uw woning zonder hinderlĳk te zĳn.

■ Screens bieden zowel
het ganse voor
jaar voordelen,
zowel voor
■ Screens bieden het ganse jaar voordelen,
de hitte
in dedehitte in de
zomer als voor een laagstaande zon in de winter.
zomer als voor een laagstaande zon
in
de
winter.
■ Screens zorgen voor minder reflectie op uw schermen met

ervaring is een
pluspunt
thuiswerken of televisie.

■ Screens zorgen voor minder reflectie
op uw schermen
met
WAT DOEN WĲ
NOG?
zelfstandig kunnen
werken
thuiswerken of televisie.
Zonwering voor horizontale of schuinliggende beglazing. Veranda’s,
lichtstraten, Zonwering voor grote oppervlakten.

WAT DOEN
WĲ
NOG?
RENO
SOLAR SCREENS
RENO SOLAR
SCREENS

Zonwering
voor horizontale
of 9schuinliggende
beglazing.
0497
711 976 Veranda’s,
Nĳ
verheidsstraat
9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Nijverheidsstraat
| Unit Danny
1 | Konings:
2990
Wuustwezel
Paul Van den Eynden: 0488 479 518
info@rs-screens.be
| www.rs-screens.be
lichtstraten,
Zonwering
voor
grote
oppervlakten.
info@rs-screens.be / www.rs-screens.be

RENO SOLAR SCREENS

Deskundige Nĳverheidsstraat 9 | Unit 1 | 2990 Wuustwezel
Internationale
Samenwerking
info@rs-screens.be
| www.rs-screens.be
weddeschaal B1-B3
contractueel en voltijds
Wij zoeken
Iemand die geboeid is door alles wat er in de
wereld gebeurt en die een grote interesse heeft in
ontwikkelingshulp.

Voorwaarden
•

•

In het bezit zijn van een bachelordiploma waaruit
een duidelijke interesse blijkt voor alles wat met
internationale samenwerking of ontwikkelingshulp
te maken heeft.
Slagen in de bekwaamheidsproeven die in de loop
van oktober 2022 worden georganiseerd.

Voor deze functies bieden wij
•
•
•
•
•

i

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

Personeelsdienst | Gemeentebestuur
Essen | Heuvelplein 23, 2910 Essen |
sollicitatie@essen.be | tel. 03 670 01 33
Voor beide functies kan je solliciteren
tot en met 23 september 2022. Alle
aanwervingsvoorwaarden vind je terug op
www.essen.be/vacature.

Danny Konings: 0497 711 976
Paul Van den Eynden: 0488 479 518

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

GRONDWERK
WEGENWERK
CONTAINERS
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50 jaar Sportraad
Kalmthout
Dit jaar viert Sportraad Kalmthout zijn 50-jarig bestaan. Om dat
te vieren, staan er verschillende festiviteiten op het programma:
zo zal er onder meer een boek verschijnen én werd er een heuse
familiesportdag georganiseerd.
Op zondag 28 augustus vierde de sportraad van Kalmthout zijn
50-jarige bestaan met een heuse familiesportdag. En die werd
een groot succes: meer dan duizend bezoekers zakten af naar
sportpark Heikant of namen deel aan de uitgestippelde wandelof fietstocht.

GEZOCHT
STUDENTEN, FLEXY
EN VAST PERSONEEL

De sportraad telde ook ruim 400 kinderen en jongeren. Een heus
succes, want zij zijn immers bepalend voor de toekomst van sport
in Kalmthout. Bedankt aan iedereen die mee voor een meer dan
geslaagde dag zorgde!

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
- LEUK TEAM/ ALLES VOLLEDIG NIEUW -

Cursus fotografie te Kalmthout
Kalmthout
Naar jaarlijkse gewoonte kan men ook dit najaar
weer een cursus fotografie
volgen bij de Kalmthoutse
fotokring vzw. Deze cursus
richt zich tot iedereen die
van fotografie houd: beginners, gevorderden en alle
leeftijden. De cursus bestaat uit 10 theoretische lessen en een
praktijkles. Je leert er de knopjes van je camera kennen alsook hoe je meer specifieke onderwerpen mooi in beeld kan
brengen. Ook voor mensen die met een smartphone fotograferen worden diverse interessante apps voorgesteld.
Alle lessen gaan door op donderdagavond vanaf 19.30u tot
22u in het lokaal van de fotokring gelegen op de zolder van
de gemeentelijke basisschool Kadrie, Driehoekstraat 41. De
eerste les gaat van start op 22 september, inschrijven kan bij
swa.van.oevelen@skynet.be of telefonisch 0497/ 13 33 25.
Het ganse programma van de cursus is te vinden op
www.kalmthoutsefotokring.com.
Ook nieuwe leden zijn altijd welkom in deze fotokring waar
naast fotografie ook gezelligheid en vriendschap hoog in het
vaandel staan.
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Het lokale bestuur van Essen zoekt:

Deskundige Financiën
weddeschaal B1-B3
onbepaalde duur, voltijds
Voorwaarden
•
•

Bachelordiploma bij voorkeur in een studierichting waaruit je
interesse voor financiën of boekhouden blijkt
Slagen in bekwaamheidsproeven in de loop van oktober

Wij bieden
•
•
•
•
•
•

i

Maaltijdcheques (8 euro/werkdag),
ecocheques (250 euro/jaar), cadeaucheque (40 euro/jaar)
Consumptie-, cultuur- of sportcheque
Gratis hospitalisatieverzekering
Ecovergoeding (0,25 euro/gereden kilometer)
Mogelijkheid tot fietsleasing
35 verlofdagen per jaar

Personeelsdienst | Gemeentebestuur Essen |
Heuvelplein 23, 2910 Essen |
sollicitatie@essen.be | tel. 03 670 01 33
Voor deze functie kan je solliciteren tot en met
29 september 2022. De aanwervingsvoorwaarden
vind je op www.essen.be/vacature.

GEZOCHT

TECHNIEKERS

Kom jij ons team versterken?

MANAGEMENT ASSISTENT

electro-mechanica

Wat verwachten wij van je?
• Je werkt zelfstandig, klantvriendelijk en gestructureerd.
•
• Je bent stressbestendig en kan het overzicht bewaren over
Wat bieden wij je?
• Een gevarieerde job in een aangename werksfeer met
• Marktconform salaris met extra legale voordelen.

A

TEC

boekhoudkundige job in Brasschaat?
Dan ben je bij ons aan het juiste adres.

•
•
•
•
•

vast contract in een groeiend bedrijf
werken in een jong gemotiveerd team
flexibele werktijden
afwisselende en boeiende projecten
goed salaris met extralegale voordelen

interesse?

www.a-tec.be - info@a-tec.be

t.a.v.: Joëlle Plessers

gevestigd in Hoogstraten

Enthousiast ? Klantvriendelijk ? Hulpvaardig ?
Creatief?
Dan moet jij ons dringend contacteren !
Jij kan ons helpen onze klanten
een aangename winkelervaring te bieden.
Elke week opnieuw van dinsdag tot en met zaterdag.
Geinteresseerd ?
Stuur snel een berichtje aan info@drankenservice-vdm.be,
met vermelding van je ervaringen.
SAMEN MET JOU BOUWEN WE GRAAG AAN EEN TOF TEAM !

WOENSDAG - VRIJDAG
17 uur per week zoeken wij een

POLYVALENTE KRACHT
(ﬂexi/part-time)

om ons team te versterken.
Geinteresseerd ?
Stuur snel een berichtje aan info@drankenservice-vdm.be

www.drankenservice-vdm.be

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.

Interesse?
Mail uw CV naar bart@pcscomputers.be
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Ook verkoopplannen?
Contacteer ons voor
een vrijblijvende schatting.

“Elke dag
een warm
gevoel”

a

bvb

N
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ES

03 283 00 10

www.neysimmo.com

info@neysimmo.com

MAZOUT PREMIUM
•
•
•
•

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

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

Nieuwe Heikant 42
Essen
e 310.000

Brekelen 40 A
Wuustwezel
e 595.000

Stationsstraat 7
Essen
e 449.000

Instapklare
gezinswoning met 3 slpk te EssenHeikant!
EPC 665

Ruime en lichtrijke gezinswoning op 1.091m² in
het centrum van Wuustwezel!
EPC 186

Polyvalent gebouw (momenteel kantoor glvl + woning
boven). ProjectmogelijkheEPC 178
den!

Beliestraat 33
Essen
e 385.000

Handelsstraat 51
Essen
e 259.000

Stationsstraat 188 B2
Essen
e 1.150/mnd

Perceel bouwgrond van
1.429m² met bijgebouw.

Woonhuis op 251m², opgedeeld in drie verhuurde
appartementen!
EPC 710

Luxe duplexappartement met 2
slpk, 4 terrassen, ondergrondse
+ bovengrondse parkeerplaats
en kelderberging.
EPC 109

Steenpaal 11 - bus 2 • 2910 Essen

tel 0475 45 87 50
mazout - diesel

oliën en vetten

de betere mazout

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
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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,
Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
E 274 000

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

