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Vakantiehoeve Hanneken Tas installeert allereerste softijsmachine
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Vakantiehoeve Hanneken Tas verwacht eind deze maand
een softijsautomaat, het allereerste toestel in België dat softijs
maakt van echte melk in plaats van melkpoeder. Het melk
komt van de 140 koeien op de boerderij.

De plaats waar de ijsautomaat moet komen is al klaar. De 140
koeien van Hanneken Tas leveren elke dag verse melk. Het is
nu alleen nog wachten op het toestel zelf. “We verwachten
dat de softijsmachine eind deze maand wordt geleverd. Het
toestel komt uit Nederland. In België vonden we geen enkele
producent die softijs kan maken met echte koemelk in plaats
van het gebruikelijke melkpoeder”, legt Nele Van Hees uit. Zij
is kinderverzorgster en werkt daarnaast mee op de boerderij van haar ouders en man. Hanneken Tas levert melk aan
het Nederlandse familiebedrijf Royal A-ware met vestiging in
Aalter, het vroegere FrieslandCampina. “Daar wordt melkpoeder, kaas en room gemaakt van onze melk. Maar we zijn ook
een vakantiehoeve en tonen bezoekers de melkkoeien, waar
onze melk vandaan komt en wat ermee gebeurt.”

Vakantiehoeve Hanneken Tas, Hanneken Tas in Essen,
www.hannekentas.be

ALLE DAGEN OPEN !

“We zochten ook een manier om de bezoekers van de melk
te laten proeven. Zelf ijs maken is te arbeidsintensief. In Nederland ontdekten we de softijsautomaat die ijs maakt van echte
melk. Daar zijn er al zo’n veertig actief. In België wordt softijs
gemaakt van gepasteuriseerde melkpoeder. De Nederlandse
machine pasteuriseert de melk zelf.” Het toestel is zowel voor
Nele als voor de bezoekers heel eenvoudig te bedienen. “Wij
hoeven alleen melk en andere ingrediënten toe te voegen
en de machine doet het werk. Klanten kunnen uit deze automaat heel makkelijk zelf een softijs halen. De horentjes komen

Plantenkwekerij

Marc Raats

Grootste assortiment zomerbloeiers
van de Grensstreek !
Bloembakken met waterreservoir !

Bergsebaan 118 - Nispen
0031 - 616380941
www.plantenkwekerijmarcraats.nl
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in een kast ernaast.”
Vakantiehoeve Hanneken Tas ligt langs een fietsenknooppunt
en is vrij te bezoeken. Rondleidingen kunnen eenvoudig op
aanvraag.
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Essense basketmeisjes zoeken leeftijdgenootjes om nieuw team te vormen
Essen
Basketmeisjes Jolien Van der Horst, Femke Rempt en Noa Van
de Locht (12) spelen bij Esbac in Essen. Om volgend jaar ook
nog te kunnen spelen, zoeken ze leeftijdsgenootjes. Lengte
speelt geen rol, leeftijd wel.

neer er ook jongens meespelen”, vult Noa aan. Femke verbeterde haar conditie met de sport en vindt het samen spelen
dan weer belangrijk.

Initiaties
Coach Ken beaamt: “Meisjes coachen is heel anders dan jongens. Ik doe het met een iets zachtere hand. Ik ben normaal
erg streng. Je krijgt er echter heel veel voor terug, op korte
tijd liggen ze me al nauw aan het hart. Ze zijn ook erg gemotiveerd en net daarom wil ik echt een U14-ploeg opstarten.”
Om meisjes warm te maken voor de sport, trekt Esbac naar
scholen. “We geven initiaties op sportdagen en houden opendeurdagen. Ook het nationale vrouwenteam Belgian Cats en
hun optreden op de Olympische Spelen blijven inspireren.”
Hoewel Jolien, Femke en Noa met hun respectievelijk 1,60 meter en 1,58 meter een behoorlijke lengte hebben voor hun leeftijd, speelt lengte zowel voor de coach als de meisjes geen rol.
“Kleiner zijn kan net een voordeel zijn om je te verdedigen, dat
is wel het moeilijkste in de sport”, vinden ze.

Tactisch spel
De drie Essense meisjes spelen nu nog in groep U12, maar
moeten volgend jaar naar U14. Echter, bij Esbac bestaat die
ploeg nog niet. Daarin willen zowel de meisjes als coach Ken
Suy (32) verandering brengen. “Om een U14-ploeg te starten zoeken we nog minstens drie meisjes, vijf zou nog beter
zijn”, stelt de coach. “In de ploeg zit echt wel talent dat ik niet
graag verloren zie gaan. Vrees is dat als we geen U14-team
oprichten, deze meisjes ermee ophouden. Ze hebben dit al
aangegeven en ervaring leert dat verplaatsing buiten Essen
een drempel is om verder te blijven basketten.”

Belgian Cats
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Jolien, Femke en Noa zijn alle drie van Essen. Jolien raakte geïnspireerd daar haar papa en broer die al basketbal spelen.
“Ik heb er nochtans lang voor moeten zagen om te mogen
basketballen”, lacht ze. “Vier maanden geleden mocht het dan toch van
thuis. Ik zwem dan nog maar een keer
per week in plaats van twee keer.
Daarnaast volg ik nog gitaarles.” Ann
Wauters en Emma Meesseman van
de nationale Belgian Cats zijn dan
weer de grote voorbeelden van Femke. Zij turnt en is lid van de Chiro, maar
basketbal is toch haar favoriete hobby. Via die jeugdbeweging leerde
ze Noa kennen en die troonde haar
mee naar Esbac. Hoewel de meisjes
tot U14 in een gemengd team mogen spelen, vinden ze het leuker om
alleen met meisjes te sporten. “We zijn
een tof meisjesteam. Dankzij het basket bouw je ook een sterke band met
elkaar op”, vindt Jolien. “Basketbal is
een heel actieve sport en onder meisjes leren we veel meer bij dan wan-

Zelf is Ken Suy helemaal bezeten van basketbal. “Ik speel het
sinds mijn twaalfde. Tot twee jaar geleden was ik actief in de
eerste ploeg van Wuustwezel en stapte dan over naar Essen.
Nu speel ik hier in de tweede ploeg en leg me vooral toe op
het coachen van de herenteams, U18 en U14 en de meisjes.” Onderweg was ik ook scheidsrechter in derde nationale.
Daarnaast heeft hij nog een voltijdse baan als plaatser van
ramen en deuren. Wat hem aantrekt in het basketbal? “Het is
een heel actieve sport, met korte spurtjes, je staat nooit stil. Het
is ook een heel tactisch spel. Anders dan bij het voetbal kan je
hier zowel verdedigen en aanvallen als scoren. Dat maakt het
spel veel leuker.”
Hoewel het nieuwe seizoen start in september, start Esbac al
op 1 augustus met de voorbereidingen. Ken Suy droomt ervan
om ook in Essen een U14- en U21-team samen te stellen.
http://www.esbac.be/
foto: WF

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

Uniek handelspand op topligging in
centrum: restaurant met bar en industriële
keuken, feestzaal, B&B met 3 kamers, apart
woongedeelte / duplex-appartement.
€ 895.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv.

WUUSTWEZEL

TE HUUR: Appartement 2eV (met lift) in
centrum met open keuken, 2 slaapkamers,
overdekt terras, kelder en ondergrondse
autostaanplaats. EPC 77. Vaste kosten:
€ 790/mnd
50€/mnd. Vrij 1/9.

WUUSTWEZEL

GOOREIND

Landelijke villa op 2.488m², rustig en groen
gel. in Sterbos, living, aparte kkn, 4 slpks,
badk, bergzolder, kelder, Z-tuin, incl.
achterliggende grond met wegenis.
EPC 332. Vg, Wg, Gmo, Gvk, Vv. € 525.000

Garage/magazijn (466m²) + woonst met 3
à 4 slaapkamers en 2 badkamers op
1.385m² nabij het centrum. EPC 326
(woning). Vg, WgLk, Gmo, Gvkr, Gvv.
€ 529.000

WUUSTWEZEL

TE HUUR: Duplex appartement in centrum
met ruime woonkamer, 2 slaapkamers,
garage, terras en tuin. Geen vaste kosten.
EPC 205. Vrij 15/7.
€ 730/mnd

GOOREIND

WUUSTWEZEL

Ruime gerenoveerde villa met zwembad
op 2056m², 5 à 6 slaapkamers, 2
badkamers, bureel, polyvalente ruimte.
EPC 379. Vg, Wug, Gmo, Gvv, Gvkr.
€ 895.000

MARIA TER HEIDE

TE HUUR: Handelspand met woonst midden
in centrum; winkel/kantoor 29m²,
woonkamer, keuken, badkamer, 1
slaapkamer, berging en tuin. EPC 671.
€ 790/mnd
Onmiddellijk vrij.

TE HUUR: Gerenoveerd appartement 1V in
Maria-Ter-Heide, leefruimte, open keuken, 2
slaapkamers, badkamer, overdekt terras,
incl. garage. EPC 133. Geen vaste kosten!
€ 875/mnd
Vrij 1/07.

ESSEN

Nieuwbouwwoning op 1.182m², bosrijk
gelegen in Essen-Wildert, voorzien van 3
slaapkamers, bad- + douchekamer en bureel.
Zonnepanelen, vloerverwarming. E-peil 30.
€ 470.000
Vg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv.

Uw pand hier?
Contacteer ons
voor een gratis
schatting!

Bekijk ons volledige aanbod op www.optiva.be

GELAATSBEHANDELING
Het toestel maakt 3 haarscherpe
foto’s onder 3 soorten licht.
Daardoor krijgen we een
gedetailleerde analyse van
onder andere poriën, vlekken,
rimpels, talg, acné,
pigmentatievocht/hydratatie,
huidtextuurgevoeligheid,
teint en zonschade.
Uit de resultaten maken we een
verzorgingsplan op.

Therapie

individueel •
gezins •
relatie •

Relaxatie
• baby
• kinderen
• volwassenen

Coaching

voordelen:

• doelgericht kunnen werken
• gewenste resultaten behalen en behouden
We werken met zeer hoogwaardige producten van
Germaine de Capuccini die je huid als het ware trainen
om in de optimale conditie te komen.

Boek nu een afspraak !
Bredabaan 291
2990 Wuustwezel

Bel ons
03 434 69 89

E-mail ons
info@beautycalumma.be

personal •
bedrijven •

Winkel

enkel op afspraak

• mineralen
• knuffelstenen
• etherische oliën
• dromenvangers
• ...

Bredabaan 294 • 2990 Wuustwezel • 0474 29 69 78
info@de-levensboom.be • www.de-levensboom.be
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FIXIT Volley vzw

. . . heeft uw steun hard nodig . . .
Volleybal is een sensationele en faire sport, een sport met toekomst, voor iedereen.
Fixit Volley is ten noorden van Antwerpen al jaren een grote, dynamische club.
Met 20 ploegen en een grote aantrekkingskracht. En vanaf volgend seizoen nog meer!

Zowel onze 1ste als 2de damesploeg werd dit seizoen kampioen en promoveert!
Fixit bloeit sportief als nooit tevoren en
heeft volgend seizoen 3 nationale ploegen:
1ste damesploeg in Liga (ereklasse)
2de damesploeg in Nationale 3
1ste herenploeg in Nationale 2
Daarnaast telt Fixit nog 8 volwassenenploegen in lagere reeksen en 9 jeugdploegen.
Maar bovenal blijft Fixit een aangename familiale club met een sterke lokale binding.
Met 3 ploegen in nationale zullen de uitgaven sterk stijgen.
Bijv. voor uitrusting, scheidsrechters, bondskosten, vervoer.
Daarom willen we een beroep doen op de steun van
bedrijven en gezinnen met een hart voor volleybal.

Fixit start eerstdaags een brede fondsenwerving bij bedrijven en gezinnen.
Meer informatie volgt snel in de Kijker en op www.fixit-volley.be.

Hopelijk kunnen wij rekenen op uw interesse. Alvast sportieve groeten.
Lore Van Dongen (voorzitter.fixitvolley@gmail.com)

Streetart moet tunneltje aan Spoorwegstraat proper en veiliger maken
Essen
De artiesten van Wallin’ uit Gent mogen het ‘tunnelleke’ aan
de Spoorwegstraat vakkundig onder handen nemen. Nu staat
het vol grafitti en is het er vuil en slecht verlicht. Een doorn in
het oog van veel voetgangers en fietsers.
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“De voet- en fietsersverbinding aan de
Spoorwegstraat moet mooier, properder en veiliger”, meent schepen van
Cultuur Helmut Jaspers (Vooruit). De
gemeente wil dit bereiken via streetart. Essen doet daarvoor beroep op
Wallin’. Deze organisatie heeft al heel
wat muurschilderingen op het actief
voor gemeenten, maar evengoed
voor musea en bedrijven als Disney+
en Van der Valk. “Verschillende professionele artiesten gaan samen aan
de slag om de tunnel op te fleuren
met een mooi ‘tekeningverhaal’. Dat
is dan weer geïnspireerd op verhalen,
tradities of zaken uit de omgeving”,
legt Jaspers uit. Doel is dat vervuilende
grafitti er geen kans meer krijgt. Niet
alleen door de mooie tekening, maar
ook dankzij een anti-graffiti coating op
de muurschildering. Het tuneltje is vandaag ook erg slecht verlicht, wat het

veiligheidsgevoel niet bevordert. “We gaven Fluvios de opdracht om er aangepaste en vandalismebestendige LED-verlichtingsarmaturen aan te brengen. Dit moet zowel het veiligheidsgevoel als de zichtbaarheid in de tunnel verbeteren.”

Curieus

Wuustwezel

in GC Kadans

Zaterdag 18 juni 2022 20u15 (16 euro) - dubbelconcert

Zaterdag 11 juni 2022 – 20u15 (16 euro)

Jan Geysen & Ine Aerts brengen muzikale parels
van bekende en minder bekende artiesten.

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

The Hinge Acoustic-Duets@Kadans

Memphis Mojo Tribute to John Hiatt

Mario Pesic en Kirri Valvekens grasduinen door
het rijke oeuvre van singer-songwriter John Hiatt.

Jazz at the Kadans

(concert)

Zaterdag 17 september 2022 – 20u15 (16 euro)

Actie voor lezers van de Kijker: 10 vrijkaarten

Kloot Per W & Jan Hautekiet

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

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

Een eigenzinnige muziektrip

(concert)

Vrijdag 30 september 2022 – 20u15 (20 euro)

Zaterdag 29 oktober 2022 – 20u15 (16 euro)

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

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

Steven Goegebeur

Mankracht (comedy)

Claptonite

Tribute to Eric Clapton (concert)

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

heldere bouwstudies en -metingen
heldere bouwstudies en -metingen

T. 0479 35 34 37

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

GERORENT MACHINEVERHUUR HEEFT HET ALLEMAAL:

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

Gerorent bv

Ambachtssstraat 20 - Westmalle

ZIE OOK WWW.GERORENT.BE

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

Hoogwerkers van 10 tot 23 meter.

Waterpompen.

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

Graafkranen / Wielladers / Verhuisliften / Dumpers
Houthakselaars van 4 tot 21 cm
Hoogtewerkers van 10 tot 23 meter
Stronkenfrezen
Waterpompen
Aanhangwagens voor machines en autotransport
Tractoren en motorculteurs
Bouwmachines
En nog veel meer…
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COLUMN
MARIA GOMMEREN

Over .t..oeen
n nu
95. Belastingen in tienden
Het is een jaarlijkse terugkerende klus waar niemand blij van
wordt, namelijk het invullen van de belastingbrief. De overheid wil zijn deel van de koek. Zo is dat nu en zo was dat
ook vroeger. De abdij van Tongerlo was eigenaar van het
grondgebied Essen en tevens de belastingontvanger. In de
15e eeuw was onze gemeente onderverdeeld in drie belastinggebieden, namelijk: Over d’Aa, de grote en de kleine
Horendonk, en de Schriek. De belastingen werden in het
verleden op een eenvoudige een eenduidige manier geïnd
in natura. Ze bedroeg 10% van de opbrengsten. Er waren
de “grote tienden” die geheven werd op de graangewassen, de “kleine tienden” op vlas, wol, groenten, de “krijtende tienden” op het kleinvee zoals schapen, geiten, biggen,
kippen, ganzen, of de “novale tienden” op de eerste oogst
van nieuw ontgonnen gronden. Daarnaast waren er
nog tal van andere, kleine
tienden op alles wat voor
winst zorgde. De inkomsten
moesten dienen om de kerken te onderhouden, of de
armen te helpen, en om
een graanvoorraad aan te leggen. De opgehaalde granen
werden, onder het toeziend oog van de pastoor of de meier,
op vooraf bepaalde dagen verzameld en ondergebracht in
een daarvoor bestemde schuur. De feestdag van Onze Lieve Vrouw Lichtmis (2 februari) en van Sint Bavo ( 1 oktober)
waren de leveringsdata. De Essense tiendenschuur stond
aan de baan die nu Spijker wordt genoemd en deze naam
heeft ontleend aan “spicarum”, wat het Latijnse woord is
voor “schoof”. De zogenaamde “creytende tienden” werden bijeengebracht in een hoeve van Hoek, die later de
naam van Creytenborg kreeg . Bij het malen van het graan
mocht de molenaar steeds een schep meel ontvangen, of
1/10 van de aangevoerde voorraad. Voor sommige Essenaren was er de vraag: wat is 1/10? Het antwoord van het
klooster was: negen scheppen graan voor de boer en de
tiende schep is voor de abdij. Maar volgens de boeren was
1/10: tien scheppen graan
voor zichzelf en dan eentje voor de kerk. Ook toen
al kende men het meten
met twee maten en gewichten.
M.G.
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DE 10de WUUSTWEZELSE
OLDTIMER MEETING
Op zondag, 22 mei 2022,
was het “ De Wuustwezelse Oldtimer Meeting” !
Een ware oldtimer greeting.
Dit evenement ging door, te Gooreind.
En, ze komt van een eind.
Wij zaten al, aan de 10de editie !
Het wordt, stilaan, een echte traditie.
De organisatoren van dit prachtig evenement zijn,
Bruno Verbist en Lydia Rombouts,
Alida Leenaerts en Marc Verheyden van garage Verheyden.
Zij zijn, daadwerkelijk, te benijden.
Alle deelnemende wagens stonden
op het plein achter de kerk, geparkeerd.
Ze stonden er, als het ware, geëtaleerd.
Wat een pracht, niet te geloven !
Ik haalde mijn fototoestel boven.
Om klokslag 10 uur, werd het startschot gegeven.
Al deze oldtimers en hun eigenaars
gingen er een lap op geven.
Eén voor één, passeerden ze de triomfboog.
Want, we dragen ze in het vaandel, heel hoog.
Alle oldtimers gingen, als het ware, uit de bocht,
voor een 67 km lange toer en fotozoektocht.
Er werd niet enkel gereden.
Maar, Sam Gooris, Coverband “Midlife”
en harmonie Concordia
gaven een live optreden !
Oldtimer Meeting, editie 10, wat een evenement !
Het staat in ons hart en in ons geheugen geprent.
En aan wie is het succes te danken, van deze parade ?
Aan de oldtimers natuurlijk !
Dat was niet moeilijk om te raden.
Van harte gefeliciteerd, met editie 10 van De Wuustwezelse
Oldtimer Meeting !
Peggy Verboven

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.

OUDENBOSCH

Grasveld de Brink - Beukenlaan - postcode 4731 BR
zondag 17 juli 2022

ZUNDERT

Nassauplein - postcode 4881 CL
zondag 31 juli 2022

OUDENBOSCH

Grasveld de Brink - Beukenlaan - postcode 4731 BR
zondag 7 augustus 2022

NIEUW

WOUWSE PLANTAGE
Centrum Dorp - postcode 4725 SR

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

ROMMELMARKT

zondag 26 juni 2022

Wij
creëren
rond
JVD
K - I N T E R I Eaandacht
UR
Algemeen
Schrijnwerk
uw
bedrijf
op Social Media.
Keukens en kasten op maat

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

Zaterdag 2 juli van 12 tot 14 uur

www.jvdk-interieur.be

Brekelen 4 unit 12 Wuustwezel

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

Bar Woest, Gasthuisdreef Wuustwezel
Muzikale omlijsting door Swingdaddy Plus

Maar gebrek aan tijd en/of kennis voor social media van uw bedrijf?
Wij zorgen ervoor dat u meer naamsbekendheid krijgt op social media door goede content,
meer interactie en de juiste advertenties.
Heel eenvoudig, maar met de juiste strategie.

Na een paar jaar afwezigheid zijn we terug met een (h)eerlijke picknick vol met
producten van de Wereldwinkel, van de lokale boer en lokale handelaars.
De inkom bedraagt 15€ voor volwassenen en 8€ voor kinderen van 4-12 jaar.
(kinderen 3 j en jonger mogen gratis deelnemen) Inschrijven kan tot zaterdag 25 juni
in de Wereldwinkel Bredabaan 405, of via mail aan wuustwezel@oww.be
Mondiale raad
Oxfam wereldwinkel
Agra
Affiche_22.indd 1

NIEUW

Overleg.

Planning.

Strategie.

Content creatie.

Resultaten.

Controle.

Scherpenbergsebaan 47 - Schijf - T. 0031(0)165-342650
18/05/2022 10:27:26

Wij creëren aandacht rond
uw bedrijf op Social Media.

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

by primaprint.be

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

Colofon dekijker !
week 22, 1 juni 2022
Verantwoordelijke uitgever:
Jiri Weyts
Spijker 29, 2910 Essen
tel. 03 667 57 65
www.primaprint.be

Publiciteit en nieuws:

dekijker@primaprint.be

Volgend nummer:
week 24 - 15 juni 2022

Ramen

Deuren

Veranda’s

Wordt bedeeld in Essen, Wildert,
Essen-Hoek, Horendonk, Kalmthout,
Achterbroek, Nieuwmoer, Heide,
Wuustwezel, Gooreind, Loenhout,
Brecht, Overbroek, St. Lenaarts,
St.-Job-in-’t Goor, op 33000 ex.

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

Juni - Nareka wandelingen
Kalmthout

WIJ WERVEN AAN:

PLAATSERS

Zo 19.06.2022 -Reigersbos- Start: 14u - Schouwvegersstraat 1, parking achter de kerk, 2040 Berendrecht
Thema: De blauwe reiger - Gids: André D’Hoine
Deze wandelingen, onder leiding van een natuurgids,
duren 2 à 3 uur. Inschrijven is niet nodig, deelname is
gratis en iedereen is welkom!
Organisatie: “Natuurgidsen regio Kalmthout”
Info: Vander Sypt Chris 047 667 65 41
chrisvandersypt@skynet.be
www.nareka.be

TE KOOP GEVRAAGD: Schilderijen, strips, LP’s, oude postkaarten, tin, beelden, klokken, oud
speelgoed, spullen van zolder,
curiosa, enz. 03 663 65 70
Massage-salon PON WANPHEN
Beukendreef 32, 2990 Gooreind-Wuustwezel. 		
Tel. +32 479 02 16 16. Thai massage - Hot Stone massage
- Aroma therapie - Erotische
massage. 2 Nieuwe meisjes.

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

DELUXE CLUB NICOLE in Roosendaal, vrije ingang. Meisjes uit verschillende landen; Brazilië, Colombia, Dominicaans, etc. 24/24
open, bel ons voor meer info
0031 165 85 77 37.
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TE HUUR: Professionele parketschuurmachines met alle
schuurmaterialen, per dag of
per weekend ! Tevens onderhouds- en behandelingsproducten voor parketvloeren. Te
bevragen: GUVA PARKET, Postbaan 72, 2910 Essen, 		
tel. 03 677 10 26. www.guva.be
+32 498 68 39 83

VAKANTIEWONINGEN TE HUUR
in Umbrië : het groene hart van
Italië. Casa l’Arcobaleno: 3 vakantiewoningen voor telkens
max. 4 pers. gelegen in mooie
tuin tussen de olijfbomen, groot
zwembad. Villa del Rio : geheel
huis voor max. 10 pers. gelegen
in grote tuin, groot zwembad,
pizza-oven. Beiden met adembenemend panorama. 		
www.greenheartvacation.com
gaby.henseler@canada-nv.be
GEZOCHT: chauffeurs rijbewijs
D, op zaterdag met oldtimerbussen voor huwelijken rijden.
Tel. 0475.950.467 – info@tlcb.be
– regio Kapellen

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

Zoekertjes

ALLE KLEINERE DAKWERKEN:
achterdak, garage, tuinhuis,
enz. + kleine karweien, gunstige
prijs. 0474 20 46 07.
TE HUUR STAANPLAATS voor
campers, caravan, oldtimer, inrij 3,80m H x 4,00 m B. Plaatsen
4m B x 9m D, Wuustwezel-Gooreind, 0475 21 09 93.

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

GEVRAAGD: Tuinhulp voor enige dagen per week (65-plus),
tel. 03 667 22 42

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

13de grote Wuustwezelse

rommelmarkt
zondag 5 juni (Pinksterzondag)
parking Hubo - Bredabaan 520 - Wuustwezel

opstellen vanaf 7 uur - markt tot 16 uur
geen eet- of drankstanden
geen nieuwe producten,
uitgezonderd zelfgemaakte hobbyspullen

inschrijven +32 476 356 318 of rommelmarktwuustwezel@gmail.com
5 euro per stand van 5 meter

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

Krachtige middenmotor (80 NM), grote accu!

GARAGE

OOSTVOGELS

SPECIALITEIT

MERCEDES

Bij aankoop van een elektrische fiets van Freebike
in de maand april, mei of juni:
GRATIS een hotelovernachting in Nederland!
Fietsen • Bromfietsen
Onderhoud • Herstellingen
Vrijheid 150 • 2320 Hoogstraten
03 314 51 86 • info@fietsenverschueren.be
www.fietsenverschueren.be

VOOR ACTUELE STOCKWAGENS

WWW.OOSTVOGELS.BE
• Specialist in uw buurt
voor jonge Mercedes wagens
• Herstellingen alle Mercedes
personenwagens en lichte vracht
Openingsuren:
Ma-vr 8.00 tot 19.00 - Za 8.00 tot 17.00
Zo op afspraak

Wuustwezelseweg 41 - 2990 Loenhout
Tel. 03 669 70 61
info@oostvogels.be
www.oostvogels.be

Voor al uw tuinwerken

ontwerp, aanleg, onderhoud

0475 25 95 45 - 0472 23 30 44
info@uwtuinonderhoud.be
www.uwtuinonderhoud.be
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Rijdt er straks een ambulance tussen Essen en Roosendaal?
Essen
AZ Klina en Essen openden officieel het Zorgpunt op de grens
met Nederland. Het moet de zorgverlening ook sneller over de
grens mogelijk maken. Eerstvolgende stap daartoe is een 112licentie binnenhalen voor dringende hulpverlening, ook voor inwoners uit Roosendaal.

Zorg zonder grenzen
Van Tichelt is fier op dit zorgconcept op de grens van Essen en
Nispen, België en Nederland. Essen en AZ Klina steken hun ambities om met dit zorgconcept ook effectief de grens over te
steken, niet onder stoelen of banken. Fysiek is die stap makkelijk gezet, want de grens loopt zowaar door het gebouw in de
driehoek Grensstraat, Nieuwstraat en Kerkeneind. Haast symbolischer kan het niet. Maar administratief is dit al dertig jaar een
probleem. “De wetgeving is de grote bottleneck”, geeft dr. Baert
toe. Toch acht Van Tichelt de kans groot dat het lukt. Als voorzitter van Benego (Belgisch Nederlands Grensoverleg) houdt hij
de vinger aan de pols. Daarnaast is er al overleg tussen Bravis
en AZ Klina. “Het is kwestie om stelselmatig die administratieve
barrières op te heffen. De grens inzake gezondheidszorg moeten
we meer en meer weggommen, maar daar is ook een rol voor
Europa weggelegd. ”, geeft hij aan. “Binnen vijf tot zeven jaar
moet dit wel lukken.”

Dringende hulp

Het Zorgpunt Essen is een gezamenlijk project van de gemeente
en AZ Klina. Essen stelt het voormalige OCMW-gebouw ter beschikking en AZ Klina vult in met apparatuur en personeel. “Daarnaast werken we hier samen met alle partners uit de zorg. Corona heeft onze band met de huisartsen versterkt. Samen brengen
we noden in kaart die we hier oordeelkundig en gefaseerd invullen”, stelt de burgemeester. Op die manier brengt AZ Klina de
zorg naar de Essenaren, eerder dan dat de Essenaren zich naar
het ziekenhuis, 22 kilometer verderop, in Brasschaat moeten begeven.“Maar het is nodig om aan de burgers te tonen wat het
nu precies inhoudt”, meent Van Tichelt.

Zorgpunt als hub
Sinds 1 maart kunnen Essenaren er wonden laten verzorgen,
bloed laten afnemen en een dispensarium laten spoelen. Intussen heeft orthopedist Dr. Patrick Dierckxsens zich er gesetteld
naast neus-keel-oorarts Dr. Hamans. Verder is er voorzien in een
ruimte waar een huisarts consultaties kan houden. Dit moet de
grote druk op de huisartsen wat wegnemen. Sinds een huisarts
het in februari voor bekeken hield, kampt de gemeente met
een nijpend tekort daaraan. “Hiervoor solliciteren vier artsen. We
hebben er dus goede hoop op dat de consultaties binnenkort
starten. Opzet is dat de arts tweemaal per week gedurende 2,5
uur beschikbaar is in het Zorgpunt. Die krijgt hiervoor een wachtvergoeding van de gemeente”, verduidelijkt de burgemeester. “Zo ontpopt het Zorgpunt zich ook als hub om snel op dit
probleem in te spelen. Oekraïense vluchtelingen kunnen hier
terecht voor een intake gesprek en medische begeleiding.” AZ
Klina bekijkt momenteel met het dialysecentrum van AZ Voorkempen in Malle om hier op termijn een centrum voor nierdialyse en medische beeldvorming te openen. “AZ Klina is op dat
vlak een satelliet van AZ Voorkempen. Daarnaast kijken we ook
over de grens, naar het Bravis-ziekenhuis in Roosendaal om de
krachten te bundelen”, stelt dr. Baert.
10

Op kortere termijn, dit jaar zelfs nog, is er goede hoop om een
112-licentie op zak te hebben. “Dringende hulpverlening is een
van de pijlers van dit Zorgpunt. De ambulances moeten bewoners langs weerskanten van de grens snel ter hulp kunnen komen. Dat dit anno 2022 nog niet kan, is te gek voor woorden.
Ook op dit vlak willen we internationaal toonaangevend zijn.
Zo is het Zorgpunt ook een proeftuin om knelpunten in de zorg
weg te werken”, benadrukt dr. Joost Baert. “Mits de nodige afspraken en protocols is dit haalbaar. In de grensregio MaastrichtLuik-Aken rijden er vandaag al ambulances de grens over”,
vult Gaston Van Tichelt aan. Sinds midden jaren zeventig heeft
Essen geen eigen ziekenhuis meer. Het Sint-Jozefziekenhuis van
de Gasthuiszusters (nu GZA) werd te klein en sloot de deuren. In
de plaats daarvan kwam een polikliniek in de Nieuwstraat. Sinds
AZ Klina (Klinieken Noord Antwerpen) in 1988 ontstond uit de fusie van drie ziekenhuizen (Sint-Lucas Ekeren, Sint-Jozef Kapellen
en Vesalius Brasschaat) staat die ook in voor de zorg in de polikliniek, maar tijdens corona is dat ook gestopt en overgeheveld
naar het Zorgpunt. Sinds al die jaren is AZ Klina in Brasschaat,
op 22 kilometer van Essen, het dichtstbijzijnde ziekenhuis voor de
Essenaren. Hoewel, in realiteit is het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, op 9 kilometer afstand, veel dichter maar niet toegankelijk
voor Belgen.

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.

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

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

De lekkerste aardbeien,
asperges en rabarber
nu ook in de verkoopkar.

Lorem ipsum

Spijker 36 - B-2910 Essen
Tel. +32 (0)3 825 58 93
Mobile +32 (0)489 08 21 18
info@electro-essen.com

N
E
Z
J
I
R
P
E
GOED E TIJDEN !
R
U
D
VOOR
OPENINGSTIJDEN:
Van dinsdag tot en met zaterdag
van 10 tot 18 uur
Zondag van 12 tot 17 uur
Maandag gesloten
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Heide bedankt supervrijwilliger Jaro met sport en muziek:

“Vriend van elke Kalmthoutenaar”
Kalmthout
Een jaar na zijn plots overlijden op 16 mei 2021 is Heide
Kalmthout supervrijwilliger Jaro De Bruyne (42) niet vergeten.
De handbikers zetten de feestdag sportief in die eindigde met
een geweldig feest op het Heidestatieplein. “Een zeer terecht
eerbetoon”, meent burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).
“Jaro was actief bij meer dan twintig Kalmthoutse verenigingen. Jaro had autisme. Het was zijn beperking, maar ook zijn
troef. Zijn onophoudelijke gedrevenheid raakte ons allemaal.
Door zijn inzet, zijn betrokkenheid en engagement was hij de
meest zichtbare en herkenbare persoon van al onze 19.200
inwoners. Hij was ‘de vriend van elke Kalmthoutenaar’ en
werd hij meer en meer ‘publiek bezit’”, meent burgemeester
Jacobs die mee zijn schouders onder het feest zette. “Dit herdenkingsfeest voor Jaro is een zeer terechte hulde van ons
Kalmthoutenaren aan Jaro en aan zijn familie, uit dank voor
alles wat hij voor ons, ons dorp en het dorpsleven heeft betekend. Vandaar ook de heel toepasselijke naam van deze
dag : ‘Bedankt Jaro’.”

Vlaams G-kampioenschap
Na zijn overlijden kreeg de gemeente een stroom van reacties en medeleven binnen. “Dit toont aan hoe graag mensen
Jaro zagen. Het intiatief voor dit herdenkingfeest kwam er
ook meteen na de begrafenis op 16 mei 2021. Wist je overigens dat hij hier vlakbij begraven ligt, op de begraafplaats
aan de overkant van de straat? Zo is hij er vandaag ook
bij.” Een tiental verenigingen onder wie WIEKA (Wielrennen
Kalmthout) staken voor dit feest de koppen bij elkaar. “Jaro
fietste heel veel. Hij bracht affiches rond, of het er nu een vijftigtal of driehonderd waren, Jaro deed het gewoon. Hij was
ook betrokken bij WIEKA. We wilden dan ook een G-sportwedstrijd op de herdenking”, legt voorzitter en coördinator
Louis van den Buijs uit. “Heel bijzonder is dat we erin geslaagd
zijn om deze wedstrijden met handbikes, twee- en driewielers
te kaderen in het kampioenschap van Vlaanderen. Daarin
worden verschillende manches gereden, Kalmthout is daar
een van.”

dan ook blij dat Bart Kaëll hier optreedt”, vult Lukas Jacobs
aan. “Op deze mooie, zonnige dag geven we Jaro de gepaste eer die hij verdient met sport, muziek en gezelligheid.
Allemaal dingen waar Jaro van hield. En amai wat een geslaagd feest, met veel volk en veel ambiance. Een mooie
herdenking.” Dat vindt ook Maria De Schryver, de mama van
Jaro. “Het is fantastisch en bijna niet te geloven hoe groot
het feest is opgezet. Ik wist niet dat Jaro zo populair was. Dat
is een heel aangename verrassing. Dat de mensen Jaro na
een jaar nog niet vergeten zijn ? Ik heb er geen woorden
voor”, bekent ze. Laaiden in de week in aanloop van deze
herdenking de emoties nog hoog op, dan wil Maria vooral het mooie van deze dag onthouden. “Het was een heel
moeilijke week, maar nu kan ik er wel van genieten. Jaro had
dit geweldig gevonden.”

• nieuwbouw
• renovatie
• onderhoud
• herstelling

“Geen woorden voor”
Na het sportieve luik werd vanaf 18u het feest verder gezet
met muziek op het Heidestatieplein. “Jaro was lid van de
Harmonie Bos & Hei en hield van Vlaamse muziek. We zijn

2990 Loenhout - info@jninstallateur.be
0497 66 53 96

Privéhuis Dreamgirls
gelever
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BruPetro, Starrenhoflaan 36, 2950 Kapellen
T. 03/665 25 30 - E. info@brupetro.be - www.brupetro.be
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Oude Stationsweg 43
4611 BZ Bergen op Zoom
0164-655227 - 06-82881978
www.privehuisdreamgirls.nl

ikblijfthuis

.be

Bijna ALLE thuiszorghulpmiddelen

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

SERVICE 7 op 7

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

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

10jr garantie*terugkoopoptie bij overlijden

OPRUIMEN INBOEDEL & LEEGMAKEN
WONING BIJ PARTICULIEREN EN
BEDRIJVEN
Wij helpen u graag bij volgende:
• Leegmaken van woningen/appartementen van zolder tot kelder
• Leegmaken van gebouwen en magazijnen
• Allerlei onderhoudswerken (reinigen vloeren, tapijt, ramen, ...)
• Verhuis met chauffeur (wagen van 20M3)
• Kleine afbraakwerken (bv tuinhuis of oude keuken)
• Tuinonderhoud en reinigen van dakgoten
Contacteer ons vrijblijvend op: +32(0)499 767 354 of +31(0)6 12133992
fdgservices@gmail.com
www.fdg-services.be

Zesdaagse van
NXT GEAR
3 weekenden - 3 filialen - 6 opendeurdagen

MAAK KANS OP EEN KADOBON
VAN € 125 € 200 OF € 500
www.nxtgear.be

MATTHEEUSEN & ZN
Lekker genieten van heerlijke schaduw
op je terras of een fris huis tijdens

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

de zonnige dagen?
Kom langs in onze showroom en stap
buiten met een zonwering op jouw maat.

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

STATIONSSTRAAT 120 - 2910 ESSEN - info@winsolessen.be

03/272 59 00

03/272 59 00
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Driehoekstraat wordt schoolstraat

Alle ruimte aan stappende en fietsende kinderen (en hun ouders)!

Kalmthout
Vanaf maandag 16 mei zal in de Driehoekstraat een
schoolstraat worden uitgerold door basisschool Kadrie. Tijdens de opendeurdag van de gemeentelijke basisschool
op zondag 15 mei zal de schoolstraat om 14 uur plechtig
ingehuldigd worden door burgemeester Lukas Jacobs, directeur Koen De Muyter, het hele schoolteam én – vooral
– de schoolkinderen en hun ouders.
“De creatie van een schoolstraat betekent een grote stap
naar een extra veilige schoolomgeving voor Kadrie”, licht
directeur Koen De Muyter toe. “Vooral kinderen die met de
fiets of te voet naar school komen, zullen er de voordelen
van ervaren. Onze kleuters en leerlingen zijn alvast laaiend
enthousiast over het initiatief. We zijn er ons van bewust dat
sommige ouders en buurtbewoners wel even aan het concept zullen moeten wennen, maar we vertrouwen - zoals
steeds - op een goede samenwerking.”
Ook Jef Van den Bergh, schepen van mobiliteit en onderwijs
is erg tevreden over de invoering van de nieuwste schoolstraat in Kalmthout. “Uiteraard zijn we als bestuur erg blij
met het engagement vanuit de school. Eerder voerden we
al een schoolstraat in aan basisschool Sint-Jozef in Heide.
Die nieuwe inrichting zorgde voor een boost van het aantal kinderen dat naar school fietst. Gevolg: minder kinderen die met de auto worden afgezet en bijgevolg minder
drukte in de schoolomgeving, waardoor het veiliger wordt
voor iedereen. Om het chaotische samenspel van auto’s,
fietsers en voetgangers in schoolomgevingen te vermijden,
kozen ouders voordien eerder voor de auto dan voor de
fiets. Door een veilige omgeving te creëren en auto’s te
weren, krijgen zwakke weggebruikers voortaan alle ruimte
om zich veilig te verplaatsen.”

•maandag tot vrijdag tussen 8 en 8.30 uur
•maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
tussen 15 en 15.30 uur
•woensdag tussen 11.50 en 12.30 uur
Als bewoner kan je tijdens de uren van de schoolstraat wel
de straat uit- maar niet inrijden.
Andere auto’s kunnen op die momenten ook niet richting
de ingang van de school in de Driehoekstraat rijden. Parkeren kan aan de Bib, sportpark Heikant of op de parking
van Kadrie zelf.
Met de inrichting van de schoolstraat zetten gemeente
Kalmthout en basisschool Kadrie verdere stappen om een
rustige én gezonde schoolomgeving te creëren. Naast de
talrijke voordelen op vlak van mobiliteit – minder verkeersconflicten, minder verkeersdrukte, verbeterde veiligheid -,
levert een schoolstraat ook heel wat pluspunten qua gezondheid op. Onder meer de luchtkwaliteit en meer stappende en trappende kinderen (en bij uitbreiding ouders)
zijn slechts enkele extra troeven die verbonden zijn aan een
schoolstraat. Redenen te over om samen te bouwen aan
een veilig en leefbaar Kalmthout.
INFO: mobiliteit@kalmthout.be, 03 3769 49 14

Concreet wordt de straat tijdens de begin- en einduren
voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De Driehoekstraat - tussen het Kerkeneind en de Foxemaatstraat - wordt
zowel tijdens de ochtend als de namiddag afgesloten met
een nadarhek:

Kalmthout

Oud en Nieuw
Wuustwezel

Wuustwezel – Grens

De grens in Wuustwezel was vroeger één van de drukste
grensovergangen van Europa. Dit was voor de tijd dat de E19
in gebruik werd genomen.
Eén van de weinige gebouwen uit die tijd dat er nu nog staat
is het ‘Sinjorenhof’. De zaak was vroeger heel bekend en
drukbezocht. Vooral omdat het net aan de grens lag.
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Foto’s: www.oudwezelopdefoto.be – Peter Van Gils

Werken Sint-Lenaartseweg
naderen voltooiing
De laatste maanden werd het verkeer tussen Loenhout
en Sint-Lenaarts gehinderd door ingrijpende
wegenwerken. Die werf nadert stilaan zijn voltooiing.
In de Sint-Lenaartseweg is de aanleg van
riolering en een fietspad richting Brecht
bijna voltooid.

fietspad eind mei in beide rijrichtingen
worden afgewerkt tot aan de brug over de
autosnelweg.

Nadat de aannemer de verbindingsweg in
oktober van vorig jaar heeft opengebroken,
is er al veel veranderd. Hierdoor kan het

Vanaf begin juni kan dit deel al in gebruik
worden genomen door de fietsers. Ook de

TERUG OPENGESTELD

rijweg zelf wordt terug opengesteld voor
het verkeer in beide rijrichtingen. Het
tijdelijke enkelrichting dat ingevoerd werd
voor de uitvoering van de werken, komt
dus te vervallen.
Hierna worden er nog rioleringswerken uitgevoerd in de Katerstraat, de Ambachtstraat
en Astweg. Deze lokale wegen worden
afgesloten voor alle verkeer. De aannemer
wil alles afwerken tegen het bouwverlof.

Toezichter openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be

Regionale sporteldag voor
vijftigplussers
Als vijftigplusser kan
je deelnemen aan vijf
verschillende sportdagen
binnen Sportregio
Antwerpse Kempen.
Op donderdag 16 juni gaat de
sporteldag door in Wuustwezel. Vanaf 13 uur kan je je
aanmelden in het dienstencentrum Ter Wezel aan
Achter d’Hoven 65.

KOSTPRIJS

Schrijf je snel in. Deelnemen
kost slechts € 5 (of € 1 voor
UiTpas met sociaal tarief). Voor
dat bedrag krijg je een drankje,
een gezond tussendoortje en
verzekering.

WANDELING OF WORKSHOP

Tijdens de sporteldag kan je
kiezen voor een wandeling
langs de beweeg- en beleefroute
of twee workshops.
• Workshop 1: Koersbal en
linedance
• Workshop 2: Kubb, molkï en
lichte conditie training

Wij werven aan

VERZORGENDE THUISZORG
MEDEWERKER ELEKTRICITEIT
DESKUNDIGE OPENBARE WERKEN
EN MOBILITEIT

Interesse? Bekijk al onze jobs op

www.wuustwezel.be/vacatures

Dienst sportpromotie - 03 690 46 29 - ldcterwezel@wuustwezel.be

dekijker_juni_v1.indd 1

18/05/2022 14:27:38
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De kostganger
Ons Froes, de brave minneke poes, is ondertussen al bijna
vier jaar geleden naar de eeuwige poezenjachtvelden
vertrokken, zeer tot m’n groot verdriet en gemis. Haar
grafke in de tuin onder de grote magnolia, haar favoriete
plekske op warme dagen, wordt altijd goed verzorgd en
is nu omringd door mooie bloemen. ‘k Heb overwogen
om een andere kat aan te halen, maar een jong kitten
opvoeden, zie ik niet zo zitten en eentje uit het overvolle
asiel adopteren, blijft nog een open mogelijkheid, maar
dan moet je wel afwachten wat je in huis krijgt. Je hebt
dan wel weer jaren deugd van ’t gezelschap en de zorg
om het beestje, maar in je achterhoofd spookt immer dat
verdomd moment van afscheid weer op en dat is me al
te veel overkomen.
Op een dag verscheen er een wit-zwarte poes op het
terras. Niks ongewoons, want we krijgen wel meer katten op bezoek zoals een boosaardige rosse kater en een
prachtig pikzwart exemplaar. De rosse heb ik echter met
enige dwang uit de tuin verbannen, want ie zat fervent
achter onze gevederde vriendjes en dat is absoluut taboe. Temeer daar hij op jacht was in het kippenhok wat
dan weer luid kakelende paniekerige kippen teweegbracht en gestresseerde hennen leggen geen eitjes. De
onverwachte bezoeker of bezoekster, daar zijn we nog
niet over uit, zag er mij een vriendelijke verschijning uit
wel met de nodige argwaan en afstandelijkheid zoals het
een echte poes betaamt. Ze maakte dan ook de minste
aanstalten om enige vriendschap met mij te sluiten. Op
’t eerste zicht leek het een verdwaald schepsel of eentje
die, zoals ons Froes, een gedumpt lot moest ondergaan.
De antivlooienband rond haar nek was zeker niet oud,
maar zat veel te strak. Zoals een goede gastheer het be-

taamt, zette ik een schoteltje kattenbrokjes op een stoel
onder de tuintafel en zie, zonder aarzelen speelde ze het
lekkers met veel smaak naar binnen. Dat is ondertussen al
enkele maanden geleden en elke dag kom de poes op
bezoek. Soms vroeg in de morgen, dan op de middag en
ook ’s avonds laat. In het weekend zien we ze amper. Het
lijkt wel een spook en duikt onverwachts op waarna ze
weer geruisloos verdwijnt. We hebben allerlei theorieën
onderzocht. Is het een poes die ‘s morgens buiten wordt
gezet en aangewezen is op “trek je plan” of is ze een tjolende kat die geen vaste verblijfplaats heeft?
Misschien een huisgenoot van een koppel ijverig werkende mensen die overdag naar hun job zijn? Ze ziet er verzorgd uit en had onlangs een nieuw bandje om haar nek
en ze is zeker niet mager. Zou het een profiteurke zijn die
van twee walletjes eet? We vermoeden zelfs dat ze een
ietsepietsje aan omvang is toegenomen. Ondanks ze hier
altijd een kwaliteitsvolle maaltijd vindt, zoekt ze nog altijd
geen toenadering of vriendschap en weigert pertinent
om in huis te komen tenzij het regent, want dan eet ze op
de deurmat. We vinden het echter geen probleem en de
kost van een pak kattenbrokken kunnen we nog wel permitteren. Toch vragen we ons af of de huisgenoten van ’t
beestje zich al hebben afgevraagd waarom de poes
bij hen niet altijd een appetijt heeft die ze normaal
wel zou moeten hebben. Misschien springt ze op
een dag op m’n schoot wanneer ik op de bank
zit zoals ons betreurde Froes ooit deed. Met katten weet je immers nooit!

			

E. Vanmeir

Volwassenenatelier ’t Kratje organiseert “ Kunst & Creatief “ voor creatieve
mensen en hobbyisten, die graag met hun werken naar buiten komen
Wuustwezel
Na enkele Coronajaren wordt in het weekend van 18 & 19
juni 2022 opnieuw een “Opendeurweekend van Volwassenenatelier ’t Kratje vzw” georganiseerd.
Na het succes van de vorige editie (2019) willen we
opnieuw uitpakken met een “ Kunstige en Creatieve
Ambachtenmarkt”. Ook mensen van buiten onze vereniging bieden we graag de ruimte en de gelegenheid om
hun creatieve werken aan het publiek te presenteren.
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Onze “ Kunstige en Creatieve Ambachtenmarkt” gaat door
aan het Vormingscentrum, Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel op zondag 19 juni 2022 van 11.00 u tot
16.00. Aan geïnteresseerde deelnemers wordt gevraagd
vooraf in te schrijven via onze website.
Bij inschrijving betaalt u een bedrag van € 30,00, waarvan
€ 20,00 waarborg die u wordt terugbetaald als u het terrein

netjes opgeruimd achterlaat na afloop van het marktje.
Voor die prijs krijgt u ook nog twee consumptiebonnetjes, om
te verzilveren aan de koffiemobiel of de bar van ’t Kratje.

Contactgegevens:
Voor dringende vragen kan u terecht bij Stanny Jacobs via
mail hermano-jr@skynet.be (tot de avond voordien) of op
GSM 0499/39.22.33 ( de dag zelf) of via atelier@kratje.be
Vooraf inschrijven via onze website www.kratje.be met vermelding “Kunst en Creatief” en wat u verkoopt.
Uw inschrijving wordt pas definitief na betaling van € 30,00
op rekeningnummer IBAN: BE11 7331 6109 9448,
BIC-code: KREDBEBB van Volwassenenatelier ‘t KRATJE vzw,
Gasthuisstraat 7, 2990 Gooreind-Wuustwezel.
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Een boekenparadijs in De Wissel
Wuustwezel
Op zondag 15 mei gingen de leerlingen van De Wissel een
bijzondere uitdaging aan op hun schoolfeest ‘Lang leve
lezen’. Ze zochten een nieuw lievelingsboek voor mevrouw directeur. Een heuse opdracht was dat wel. Elke
klas verscheen op het podium met een origineel voorstel.
De toeschouwers
kregen een waaier
aan verhalen voorgeschoteld. Striphelden
kwamen
tot leven en uitvindingen werden
tentoongesteld.
Uiteindelijk koos de
directeur voor een
boek waarin iedereen van de school een personage is.
De middag werd al dansend afgesloten op de muziek van
‘Jungle book’.

Futbalista lokt voetballende
meisjes naar Gooreind VV
Wuustwezel
In samenwerking met Voetbal Vlaanderen organiseerde
Gooreind VV een Futbalista Festival. Zo’n dertigtal meisjes
kwamen op een speelse wijze kennis maken met voetbal.
“Wij bieden ludieke voetbalspelletjes en technische circuits aan, maar ook penaltyshoots en kleine wedstrijden”,
zegt Philip Knaepkens, hoofd van de sportieve cel van
Gooreind VV. “ Futbalista Festivals zijn supercoole voetbaldagen in een toffe, speelse sfeer.” Meisjes tussen 5 en 12
jaar waren welkom. Ze maakten voor de eerste maal kennis met het spelletje. “Het is plezant dat wij een talentje
ontdekken”, vult Koen Van Aperen aan. “Maar het voornaamste is bewegen en aan sport doen. Ook wie niet zo
vlot is met de bal, is welkom. Ook na deze kennismakingsdag zijn nieuwe leden welkom.”

Tussen de optredens door konden kinderen deelnemen
aan allerlei randactiviteiten zoals handletteren en voorleesmomenten. De cafetaria draaide op volle toeren.
Iedereen genoot van een heerlijke namiddag in een magische boekenwereld. De speelplaats was voor de gelegenheid helemaal omgetoverd in een waar boekenparadijs. Leerlingen, leerkrachten en het oudercomité zorgden
eigenhandig voor de sfeervolle aankleding. Bovendien
mocht de school gebruik maken van attributen die gemaakt werden door de leerlingen van Berkenbeek.

MATTHEEUSEN & ZN

Het hele schooljaar staat op De Wissel in teken van lezen.
Door het project ‘Kwartiermakers’ proberen we leesplezier
in de verf te zetten.

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

Bedankt aan iedereen die van ‘Lang leve lezen’ een topper maakte.

wij zoeken een

PLAATSER

Vacatures

KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !

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

3500

600

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

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

Als familiebedrijf zijn wij al meer dan 50 jaar gespecialiseerd in het110
ledigen van septische putten in de regio Noord Antwerpen.
1500
1000

Interesse?
Solliciteren kan op het nummer 03 667 22 76.
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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.

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

MATTHEEUSEN & ZN
Stuur uw cv naar
MATTHEEUSEN
ZN
gittewinsolessen@gmail.com of bel 03&
272 59
00
MATTHEEUSEN & ZN
KOM LANGS EN OVERTUIG UZELF
WIJ GEVEN UW DROMEN VORM !
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Schoenen - Lederwaren - Sport

LEVO

Kapellensteenweg 226 - 2920 Kalmthout

www.levoschoenen.be

Deelnemer

PINKSTERFEESTEN
Kalmthout 3 - 4 - 5 juni
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instagram:
framandi_schoenen
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Zandbergrun gaat dan toch door in 2022
Wuustwezel
Eerder dit jaar kondigde het oude bestuur van de Zandbergrun aan dat ze na 35 jaar stopten met de jaarlijkse organisatie van de Zandbergrun. Maar nu zijn er toch 2 enthousiastelingen naar voor getreden om dit mooie initiatief
over te nemen.
De Zandbergrun is een jaarlijkse rondrit van zijspanmotoren
oldtimers met als VIP passagiers personen met een beperking. Deze rondrit vertrekt in Wuustwezel en gaat steeds
door op de eerste zaterdag van september. Zo ook dit jaar,
want op zaterdag 3 september 2022 is het weer zo ver, dan
zal de jaarlijkse kleurrijke karavaan weer uitrijden dankzij
Nick Schrijvers en An Meeusen. Toen zij het bericht hoorden dat de Zandbergrun er mee zou stoppen, begon het
bij hen te kriebelen om dit mooie initiatief verder te zetten.
“Al jaren dragen wij de Zandbergrun een warm hart toe”,
vertellen Nick en An. “Vaak stonden we langs de kant om
te zwaaien naar de vele voorbijrijdende motoren en oldtimers of gingen we langs op hun vertrekplaats om daar te
genieten van de leuke sfeer.De Zandbergrun, dat is vooral
stralende gezichten zien. Stralende gezichten van de eregasten, de passagiers, maar ook van de vele zijspanrijders

Marathon for Hope van Kochse
Goed naar evenementenweide
Gasthuisdreef

Nederlandse
bankkaarten
welkom!

TEMPO OIL bvba

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
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Profiteer nu
van onze
bodemprijzen
Twijfel niet,
bel ons!

en andere vrijwilligers. Ook in 2022 willen we weer een glimlach op een ieders gezicht toveren.” De volgende weken
zullen zij achter de schermen hard aan het werk gaan om
alles praktisch geregeld te krijgen voor de volgende editie.
www.zandbergrun.be

van
Snelle leveringRMING
A
W
GASOLIE VERAGSTE
aan de LA
PRIJZEN
n
aan particuliere
en
jv
ri
en bed
Vestiging Geel
014/86.60.01
info@tempo-oil.be
Vestiging Wuustwezel
03/669.64.30
essen@tempo-oil.be

Wuustwezel
Met
zeshonderd
deelnemers was de
Marathon 4 Hope
een schot in de
roos: een perfecte organisatie, een
uitmuntende sfeer
en vele sportievelingen die het beste van zichzelf gaven voor het goed doel.
Met prachtige gastoptredens zoals van de academie en
de Knappe Durvers. Knap gedaan.
Op een landelijke en rustgevende plek in Achterbrug-Wuustwezel, naast de Kleine Beek, krijgen kinderen, jongeren
en volwassenen met een beperking, gedragsproblemen,
psychische of fysieke kwetsbaarheden nieuwe kansen
en opnieuw om te leven. Ze worden er omringd door mini-paardjes en -ezeltjes. Tussen natuur en dier kunnen mensen met een beperking leren stappen met een staprobot.
Ze worden professioneel begeleid door een team van specialisten o.a. in samenwerking met To Walk Again. Er kan
geknuffeld worden met de ezeltjes en minipaardjes, een
(picknick) wandeling gemaakt worden in de natuur, mee
gezorgd worden op de weide. Scholen kunnen er terecht
voor een uitstapje, een buitenschoolse les. Er is kans op een
asinotherapie (ezeltherapie) en een hippotherapie (therapie met de mini-paardjes).
(foto: Bekijk de mooie fotoreportage op www.wezelopdefoto.be)

Ben jij de houtworm die we zoeken ?
Goesting is belangrijker dan ervaring,
aarzel niet en contacteer ons !
(interne opleiding wordt voorzien)

info@vanlooverenparket - 03 669 89 86
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Nieuwe vzw Kittycat ontfermt zich over zwerfkatten, met steun van gemeente
Brecht
Yo Vanlutsenborg en Diane Leyemberg zetten zich vrijwillig in om zwerfkatten van straat te halen en kittens
een warme thuis en toekomst te bieden. Om de kittens ter adoptie aan te
bieden, richtten ze de vzw Kittycat op.
Ze doen dit in samenwerking met de
gemeente.
Yo en Diane hebben een groot hart
voor dieren. In mei 2020 reageerde Yo Vanlutsenborg op een
oproep van de gemeente. Die zocht vrijwilligers om zich in
te zetten voor zwerfpoezen. Ze deed dat eerst via de vzw
Zwerfkatten uit Rijkevorsel. “Maar het werd steeds moeilijker
om in Rijkevorsel en andere omliggende gemeenten opvang
te vinden voor de poezen en kittens”, schetst ze de situatie.
Afgelopen jaar redde ze samen met Diane Leyemberg en
andere vrijwilligster meer dan honderd kittens van de straat.
“Soms waren dat er dertien in een keer. Met vijf opvanggezinnen kom je er dan lang niet.”

Erkenning Dierenwelzijn
Dat Brecht zoveel zwerfkatten en kittens telt, verbaast het
duo niet. “Sinds de verhuizing van de vzw Het Dierenthuisje
van Brecht naar Geel, is het probleem ongemoeid gebleven.
Er liepen bij de gemeente weinig meldingen binnen. Daardoor leefde de idee dat er zich geen probleem meer stelde. Niets was minder waar dus. Zwerfkatten brengen ziektes
mee en zorgen voor overlast: kattengejank en uitwerpselen
in tuinen.” Bij schepen Kris Janssens (N-VA) van Dierenwelzijn
kregen ze gehoor. “Hij is begaan met het probleem en ziet
in dat er nood is aan opvang. Van de gemeente kregen we
nieuwe vangkooien, handschoenen en een vangstok. Daar
zijn we heel erg blij mee”, vult Diane Leyemberg aan. Ze voelen zich ook gesteund bij de oprichting van de vzw. “Alleen
als erkende vzw mogen we zwerfkatten en kittens ter adoptie

aanbieden. Die nood is in Brecht erg
groot, want hier bestaat er geen vzw
zoals in de omliggende gemeenten.
Die zijn overigens tevreden dat er nu
ook hier een vzw komt. Ze steunen ons
daarin.” Hoewel de vzw Kittycat op
28 februari is opgericht, is het wachten op een officiële erkenning van het
departement Dierenwelzijn. Diane studeert nu om het diploma Dierenzorg
te behalen. Zij deed al ervaring op in het VOC met onder
meer roofvogels, reeën en vossen.

Twee dropboxen
De ambitie van Yo en Diane is dat de vzw binnen vier jaar
overbodig is. “Het zou mooi zijn als we de overlast kunnen
beperken. Hoe meer zwerfkatten we steriliseren, hoe minder
kittens er geboren worden. We willen mensen ook begeleiden als ze een kitten willen adopteren. Je mag ze niet gratis
weggeven, je moet ze laten inenten en zo meer”, somt Yo
op. Als erkende vzw kan die ook aanspraak maken op subsidies van Dierenwelzijn. “Tot nu toe betalen we de kosten zelf.
We zijn wel heel blij met de gulle donaties van schuilhuisjes en
kattenvoer. Intussen hebben we twee dropboxen daarvoor.
Andere sponsoring is welkom.”
Yo en Diane hopen ook dat ze via de vzw Kittycat bijdragen
tot een diervriendelijker imago van de gemeente. “Dierenrechtenorganisatie Gaia organiseerde recent een enquête
bij de gemeenten. Brecht scoort daarop 48%. We hopen dat
de gemeente bij de nieuwe bevraging in 2024 een veel hogere score behaalt.”
Dropboxen kattenvoer: Vaartstraat 151 en R. Van Ostaeyenlaan 34
in Brecht, info@vzwkittycat.com , melding zwerfkatten: 03.203.20.00
(gemeente); kittens: 0493.94.04.15,
Facebook: vzw Kittycat en Zwerfkatten Brecht

Loop op 24 juni ‘Recht door Brecht’ door straten en gebouwen
Brecht
De sportdienst pakt na twee jaar stilte op vrijdag 24 juni uit
met een nieuwe stratenloop : een urban trail. Bij een nieuw
concept hoort een nieuw naam. Uit een online poll kozen inwoners voor ‘Recht door Brecht’.
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“Met het nieuwe concept willen we nog meer mensen in beweging zetten”, stelt sportexpert Rika Rits. “Naast de rasechte
sportlopers trachten we nog meer sportieve en minder sportieve personen in beweging te krijgen. Deelnemers krijgen zo
ook de kans om Brecht eens op een andere manier sportief
te ontdekken, al lopend of al wandelend door de kerk, de
Brechtse scholen, Brechtse bedrijven en middenstanders: het
kan allemaal.” De gebouwen liggen verspreid over een korte
route van zo’n vijf kilometer en een lange route van ongeveer
negen kilometer. “Op het parcours en in de gebouwen is er
animatie onder het bekende motto #sportersbelevenmeer.”
Via sociale media lanceerde de sportdienst een poll waarop
volgers stemden op de leukste naam voor de nieuwe stratenloop. “Liefst 450 geïnteresseerden brachten hun stem uit
via Instagram en Facebook. Eén naam sprong er met kop en

schouders bovenuit: Recht door Brecht Run & Walk. Andere namen waren Dwars door Brecht, Brechtse Urban Run en
Brechtse gebouwenloop.” Suggesties voor interessante gebouwen om door te lopen zijn nog welkom op de Facebookpagina Brechtse stratenloop.

Gemeenteplaats
Het loopfeest barst los op vrijdagavond 24 juni op de Gemeenteplaats. Daar vindt opnieuw de start- en aankomst
plaats, maar staan er ook foodtrucks en een kermis. Een
streepje muziek maakt het allemaal wat gezelliger. Om de
deelnemers wat te spreiden en opstopping in de gebouwen
te voorkomen, werkt de organisatie met verschillende waves.
Recht door Brecht (Run & walk) blijft natuurlijk de Brechtse
loophappening voor klein en groot. De routes kan je lopen,
maar ook wandelen met het hele gezin.
Vooraf online inschrijven kan tot 10 juni. Je ontvangt dan een
gratis Running T-shirt. Inschrijven ter plaatse kan ook nog in
het wedstrijdsecretariaat. www.brecht.be/rechtdoorbrecht

Wij zijn op zoek naar

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

Verkoper M/V IT/Telecom
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

SOLLICITEER & ‘PROFELEER’
je als …

ADMINISTRATIEF
BEDIENDE
Functie-omschrijving:
• Je bent het 1ste aanspreekpunt van de firma; telefoons aannemen, doorverbinden met de juiste collega’s schrikt je niet af.
• In onze toonzaal ontvang je de mensen, ben je hun eerste
contact, waarna onze verkoper de taken overneemt.
• Spontaan zijn is je 2e natuur
• Je zorgt voor de opmaak van beginnende dossiers, plannen
afdrukken, administratie, gegevens klanten noteren en opvragen, …
• Je zorgt voor het archiveren van dossiers, bestelbonnen, afleveringsbonnen, …
• Je zorgt voor het inplannen/opvolgen van de technische keuringen van onze voertuigen
• Je werkt nauw samen, in overleg met onze verkoper
• Je voorziet de 1e calculatie van de ramen in ons WINPRO programma (kennis hiervan leer je ‘on the job’) op basis van bouwplannen.

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

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

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

Interesse ? Contacteer dan Mark Hendrikse
mark@vandenberghverandas.be

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

Jouw profiel:
• Nauwkeurigheid is een belangrijk onderdeel van de functie
• Je bent een teamplayer en gedreven
• Zelfstandig werken vormt geen probleem
• Een goed, verzorgd voorkomen
• Werkervaring in een gelijkaardige functie is een pluspunt
• Kennis van Excel en Office
Kennis Winpro is een voordeel, maar kan uiteraard ook
aangeleerd worden
Aanbod:
• Marktconform loon (verder bespreekbaar)
• Maaltijdcheques/ecocheques
• Een stabiel familiaal bedrijf
• Een enthousiast team van collega’s
• Glijtijden
Solliciteren via steven@jlauryssen.be

Neem snel contact op

J. LAURYSSEN

BV

Groot Veerle 21a - Brecht
www.jlauryssen.be - 03 313 57 77
23

Vzw Care for Us neemt chronisch zieken opnieuw mee op gezondheidsreis
Sint-Job
Na twee jaar verplichte onderbreking biedt de vzw Care
for Us chronisch zieken met beperkt budget opnieuw gratis
een gezonde week aan. Om dat te financieren organiseert
de vzw heel wat activiteiten.
Van 12 tot 18 november wil Sandra Galland van de vzw
Care for Us opnieuw met dertig chronisch zieke patiënten
naar Frandeux trekken. “Deze mensen die het financieel
niet breed hebben, zetten we tijdens die week op weg
naar een gezonder leven”, legt de initiatiefneemster uit.
“We dompelen hen een week lang onder in een bad van
relaxatie, gezond eten, sociale contacten (want velen leven vrij geïsoleerd), massages, doelgericht gezondheidsadvies, en zo meer. Het is best wel een intense week. We
hebben al heel wat leven zien veranderen en daar doen
we het voor.”

Ommekeer
Voor Heidi Willems uit Duffel betekende deze gezondheidsweek in 2019 een totale ommekeer.“Ik was een hoopje ellende. Ik hield niet van mezelf en had mezelf wijsgemaakt
dat ik niet goed genoeg was. Ik kampte ook met veel spierpijnen en had spastische darmen. Ik nam al negentien jaar
medicatie voor de maag. Ik was een emo-eter”, doet ze
moedig haar verhaal. “De eerste dag van de gezondheidsweek zat ik slecht in mijn vel en kroop in mijn schulp. Ook de
volgende dag stelde ik me niet echt open en vroeg me af
of ik thuis ook gezond kon blijven eten.” Op de derde dag
raakte ze aan de praat met een lifecoach. “Het was een
warme man. Hem vertelde ik mijn hele verhaal en voelde
me voor het eerst geen nummer. ‘Het zit tussen je oren’,
krijg ik al jaren van artsen te horen. Nu was er echt begrip,
een openbaring. Toen draaide ik de knop definitief om.”
Heidi begon ook het weldadige effect van gezonde voeding te ervaren: “Ik wist niet dat darmen zo’n grote invloed
hebben op je algemene gezondheid. Ik ben niet meer moe
en heb al anderhalf jaar geen maagmedicatie meer nodig. De spierpijn is er nog wel, maar de nevenwerkingen zijn
er niet meer. Naarmate ik me fysiek sterker voelde, groeide
ook mijn mentale kracht.” Tot op vandaag plukt Heidi de
vruchten van die gezonde week. “Het gaat steeds beter
met me. Ik breng meer kleur in mijn leven. Vroeger droeg ik

alleen maar zwart, nu niet meer. Tijdens die week ontdekte
ik ook mijn passie voor tekenen. Tot vorige week was dat
nog in zwart-wit, nu werk ik met aquarelkleuren.”

Activiteiten
Heidi Willems zo zien openbloeien sterkt Sandra Galland in
haar opzet. “Dit is niet zomaar een gezondheidsreis. We verwennen de patiënten ja, maar ze werken ook heel intens
aan zichzelf. We reiken heel wat therapieën aan om hen
een nieuwe sterke start te geven in het leven”, benadrukt
ze. “Heel wat mensen zijn effectief een nieuwe weg ingeslagen. Zo startte iemand een eigen notenbedrijf, schreef
iemand anders een boek en geeft nog iemand anders
zelf bewegingscursussen voor patiënten met chronische
pijn.” In november is het de vijfde keer dat Galland dertig
chronisch zieken die het financieel moeilijk hebben, gratis
een week meeneemt naar Frandeux. Daarvoor zijn natuurlijk middelen nodig. De vzw organiseert daarom heel wat
activiteiten. Zo zijn er workshops, een gezondheidsdag en
kruidenwandeling. De Sint-Jobse zangeres Yasmine Alves
treedt op (te zien was in duet met Natalia in I can see your
voice op VTM).
“Om iedereen gratis mee te krijgen hebben we nog 10.000
euro nodig. Daarnaast is ook verse voeding welkom die we
op de gezondheidsweek bereiden voor de patiënten.”
www.facebook.com/vzwcareforus
https://care-for-us.wixsite.com/reis-naar-gezondheid

Shoppers krijgen caddies op weekmarkten in Sint-Job en Sint-Lenaarts
Brecht
Bezoekers van de weekmarkten op het
Max Wildiersplein in Sint-Job en de Kerkstraat in Sint-Lenaarts wonnen een caddie. Hiervoor konden ze deelnemen aan
een wedstrijd.
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Karen Bal, May Cox, Artemieff en
Paula Daems waren de gelukkigen op
de weekmarkt in Sint-Job. Uit handen
van schepen van Markten Kris Janssens
(N-VA) ontvingen ze een caddie. Daarin staken ook geschenkbonnen van de

marktkramers. Deze bonnen kunnen ze
besteden op de weekmarkt. Paula Daems
(77) was er erg blij mee. “Ik kom elke
week naar de markt voor verse groenten, kip en ook aan het snoepkraam
kan ik niet weerstaan”, bekent ze. Verder is het kaaskraam haar favoriete stek.
Ze hebben daar enorm lekkere kaas. Ik
lust het liefst vers afgesneden kaas.”
Op de weekmarkt in de Kerkstraat in
Sint-Lenaarts maakte de gemeente opnieuw enkele shoppers blij.

Word jij onze nieuwe collega?
 Een aangename, collegiale werkomgeving in een hecht, gedreven team
 Een afwisselende en boeiende job in een groeiende, internationale KMO
 Een salarispakket in overeenstemming met je ervaring en potentieel
 Wegens onze groeiende activiteiten zijn we op zoek naar:


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

  
• Opvolgen en klaarzetten van bestellingen, waarbij ook kortstondige periodes in
diepvriestemperatuur
• Laden en lossen van vrachtwagens en containers
• Productie zoals o.a. afvullen, omzakken, …
• Onderhoud, orde en netheid verzorgen van magazijn, werkomgeving en apparatuur
• Stockbeheer; voorraadlocaties aanvullen en bijbehorende administratie
• Kwaliteitscontrole inkomende goederen
• Toepassen en nauwkeurig opvolgen van de interne HACCP-procedures

    
• Het afvullen en omzakken van bulkverpakkingen in kleinere verpakkingen
• Voorbereidend werk: printen van etiketten, labelen, verpakking vouwen, …
• Laden en lossen van vrachtwagens en containers
• Onderhoud, orde en netheid verzorgen van magazijn, werkomgeving en apparatuur

Interesse?

Mail je CV naar greet@oceannutrition.eu
Ocean Nutrition Europe - Rijkmakerlaan 15 - 2910 Essen
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Foto ‘Vortex’ van fotograaf Sven Van Roy is vierde beste ter wereld
op World Photographic Cup
Brecht
De Brechtse fotograaf Sven Van Roy scoort opnieuw op de
World Photographic Cup, de Olympische Spelen van de
fotografie zeg maar. In januari lauwerde de internationale jury al zijn foto ‘Vortex’ als beste Belgische foto. Op de
officiële prijsuitreiking in Rome behaalde hij ook nog eens
de vierde plaats wereldwijd in de categorie ‘Commercial’.

“Onwezenlijk”
Dat hij ook nog eens als vierde beste wereldwijd zou eindigen in de categorie commercial, was een complete verrassing. “Ik reisde naar Rome omdat dit toch een unieke
gebeurtenis is. Niet elk jaar geraakt een Belgische foto in de
finale in de top tien”, schetst de fotograaf. “Zenuwachtig
was ik niet, want ik had niet verwacht om zo hoog te eindigen. Weliswaar net naast de medailles in de top drie, maar
toch een mooie vierde plaats.”
In 2021 nam Van Roy voor het eerst deel aan deze wereldbeker voor fotografen met twee foto’s, Black Bullet en
Thunderbird. Deze werden al meteen geselecteerd om ons
land te vertegenwoordigen. “Die erkenning had ik niet verwacht. Ik hoopte dit jaar opnieuw geselecteerd te worden,
maar die prijs in de Best of Nations is onwezenlijk.”

Normaal moest op 28 maart de WPC Awards Ceremony in
Rome plaatsvinden. Die werd uitgesteld door corona. Het
was dus nog iets langer nagelbijten voor de Brechtse fotograaf Sven Van Roy om te weten op welke plaats zijn foto
‘Vortex’ zou eindigen in de top tien binnen de categorie
Commercial. Van Roy reisde af naar Rome om de Best of
Nations-award in ontvangst te nemen. Die prijs werd hem al
op maandag 17 januari tijdens een online verkiezingsshow
vanuit de Verenigde Staten bekendgemaakt. Toen was de
fotograaf al overdonderd.

Brecht vraagt mening op gloednieuw platform ‘2960mijngedacht’
Brecht
De gemeente peilt voortaan online naar de mening van
de Brechtenaar op het gloednieuwe platform ‘2960mijngedacht’. “Hiermee vragen we geregeld de mening van de
inwoners rond verschillende onderwerpen. We starten met
Bib2030”, verduidelijkt schepen van Communicatie Charlotte Beyers (N-VA).
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“Op het platform 2960mijngedacht verzamelen we stemmen, discussiëren we, lanceren we enquêtes en informeren
we inwoners over inspraak in onze gemeente. Bij de lancering nu vragen we uw mening over de bibliotheek van
de toekomst. Hoe moet de Bib2030 eruitzien? Welke noden
zijn er? Wie zijn de bibbezoekers?” In oktober verhuist de
bibliotheek uit de kelder van gemeenschapscentrum Jan
vander Noot naar Uniq, de oude supermarkt, op de Gemeenteplaats. “Bij de verhuizing nemen we al een aantal
suggesties mee in de tijdelijke herinrichting daar. Aan de
hand van de input van de inwoners werken we verder een
toekomstvisie uit voor de bibliotheek. Die krijgt uiteindelijk
een vaste stek in het Kasteel van Neut, het huidige gemeentehuis.”

Participatieladder
Het platform vraagt niet alleen, maar informeert inwoners
ook. Zo staat er nu al heel wat informatie op over het project ‘Parkcampus’. “Een 3D-filmpje brengt het project mooi
in beeld. Ook hierover vragen we de inwoners via het platform gefaseerd naar hun mening. De parkcampus verzamelt in de toekomst heel wat sociale en culturele functies in
Brecht-centrum.” Met 2960mijngedacht bestijgt het bestuur
een nieuwe trede in de participatieladder. “De eerste trede is informeren. Dat gebeurde al via infoavonden zoals
over het nieuwe gemeentehuis, en nu ook via het platform.
Daarna volgt het raadplegen via 2960mijngedacht. Dat
kan zelfs over specifieke wijken gaan. De geselecteerde inwoners daarvan krijgen dan een aparte login.” De derde
trap is adviseren. “Daarvoor doen we al een beroep op de
adviesraden. In de toekomst komt er nog een burgerpanel
bij. Daar werken we nu volop aan”, licht de schepen al een
tip van de sluier.

https://2960mijngedacht.be/bib2030

Wij zijn een jong en groeiend bedrijf met uitdagende projecten gespecialiseerd
in Electro voor HVAC - installaties:
• Automatisatie voor centrale verwarming en alle HVAC toepassingen.
• Ontwerpen en produceren van elektrische borden voor HVAC installaties
in ons eigen atelier.
• Programmeren, opstarten van DDC regelapparatuur en beheer via Internet.

Voor onze vestiging te LOENHOUT zijn wij op zoek naar diverse HVAC

- ELEKTRICIENS

• WERF - ELEKTRICIENS
Elektrische bekabelingswerken en aansluiten van schakelkasten.

• KABLEUR - BORDENBOUWER
Opstellen en kableren van complete schakelkasten.

• PROGRAMMEUR DDC - SYSTEMEN
Programmeren, opmaak dynamische beelden en opstarten van regelsystemen.

• PROJECTLEIDER - ELECTRO HVAC
Opvolging van diverse werven van A tot Z.

• ZELFSTANDIGE ELEKTRICIENS
Meer info vindt u op onze vernieuwde website: www.cvelec.be
Wil jij ons team versterken? Stuur dan uw CV naar vacatures@cvelec.be - GSM 0497 94 01 83

Cvelec bvba • Wuustwezelseweg 93 te 2990 Loenhout • 0497 94 01 83

VERELST
VERELST

Wij zijn een groeiend bedrijf met uitdagende projecten in verwarming in de openbare en tertiaire sector.
Wij zijn een groeiend bedrijf met uitdagende projecten in verwarming in de openbare en tertiaire sector.

Voor het inrichten van stookplaatsen en samenstellen van collectoren
dringend
op zoek naar ervaren
en gemotiveerde
:
Voor zijn
het we
inrichten
van stookplaatsen
en samenstellen
van collectoren
zijn we dringend op zoek naar ervaren en gemotiveerde :

LASSERS (HALFAUTOMAAT-AUTOGEEN-TIG)
LASSERS (HALFAUTOMAAT-AUTOGEEN-TIG)
CV-MONTEURS/PIJPFITTERS
CV-MONTEURS/PIJPFITTERS
PROJECTLEIDER
PROJECTLEIDERSTOOKPLAATSEN
STOOKPLAATSEN

Wij bieden u :

Wij bieden u :

- een uitdagende en verantwoordelijke taak met grote zelfstandigheid
- een uitdagende en verantwoordelijke taak met grote zelfstandigheid
- gevarieerd werk met een jong en dynamisch team met veel ervaring
- gevarieerd werk met een jong en dynamisch team met veel ervaring
- correcte verloning + voordelen PC 124 (bouw)
- correcte verloning + voordelen PC 124 (bouw)
- onmiddellijke indiensttreding
- onmiddellijke indiensttreding

Ben
jij jij
diegene
die
Ben
diegene
diewe
wezoeken?
zoeken?
Stuur
uw
cv
naar
info@vtvbv.be
Stuur uw cv naar info@vtvbv.be
VerwarmingsTechnieken
VerwarmingsTechniekenVerelst
VerelstBV
BV
GSM:
0496/95
94
42
GSM: 0496/95 94 42

VerwarmingsTechnieken
VerwarmingsTechniekenVerelst
VerelstBV
BV

Wuustwezelseweg
93bus
busBB• •2990
2990Loenhout
Loenhout
Wuustwezelseweg 93
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VERWARMING • SANITAIR
VENTILATIE • AIRCO

Ook verkoopplannen?
Contacteer ons voor
een vrijblijvende schatting.

nieuwbouw en renovatie

03 283 00 10

www.neysimmo.com

INSTALLATIES BV

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

info@neysimmo.com

Hemelrijkweg 25
Essen
e 439.000

Essendonk 30
Essen
e 515.000

Spoorwegstraat 30
Essen
e 269.000

Degelijk gebouwd landhuis met 3 slaapkamers
op 815m².
EPC 368

Charmante woning op
868m², rustig gelegen in
het centrum van Essen.

Interessant opbrengsteigendom, volledig gerenoveerd
en momenteel verhuurd aan
€900/mnd.
EPC 150

Handelsstraat 19
Essen
e 269.000

Stationsstraat 188 B2
Essen
e 1.150/mnd

Brasschaatsteenweg 49
Kalmthout
e 950/mnd

Grondig te renoveren HOB
met 3 slaapkamers op
673m².
EPC 800

Luxe duplexappartement (2slpk –
parketvloeren – 4 terrassen – ondergrondse én bovengrondse parkeerplaats – berging, …). EPC 109

Volledig gerenoveerde woning met 3 slaapkamers,
terras en garage!

EPC 205

DENK TIJDIG AAN UW AIRCO !

info@hvsinstallaties.be
www.hvsinstallaties.be
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